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KTF - Planlagte aktiviteter

17/1 2004 Julefrokost – SID´s lokaler. Baren åbner kl. 17.30  

  2/2 2004 Kontingentopkrævning udsendes.    

14/2 2004 Frederik og besætning fra Henken
viser billeder og fortæller om Skotlandsturen.
KTF´s klubhus kl. 17.00

16/2 2004 Deadline for klubblad

25/2 2004 Motorlære – Klubhuset kl. 19.00

  3/3 2004 Førstehjælpsaften – Klublokalet kl. 19.00

15/3 2004 Sidste rettidige indbetaling af klubkontingent

023/3 2004 “Gør det selv  på  båden”  foredrag v. Hempel
               Lynetten nye klubhus kl. 19.00

16/4 2004 KTF generalforsamling kl. 18.00

17/4 2004 Standerhejsning – Ved havnekontoret kl. 11.00 

  1/5 2004 Fisketur – Morgenmad I klubhuset kl. 8.30

  3/5 2004 Deadline for klubblad
_____________________________________________________

Vær med til at gøre KTF til en aktiv og spændende klub – har du
forslag til ture, foredrag eller andre arrangementer, så kontakt 
bestyrelsen.



Tilmelding
Julefrokost

Så starter tilmeldingen til vort ”Julearrangement” som afholdes:
Lørdag d. 17/1-2004 i SID`s festlokaler Saltværksvej 68.

Baren åbner kl. 1730.

Mød sejlervennerne og nyd det populære og overdådige 
tag-selv-bord, med sild, kolde og lune retter

oste-, dessertbord og te og kaffe.

Øl, vand, snaps og vin sælges til fornuftige priser!

Efterfølgende vil der være levende musik til dansen
denne gang med 2 mands orkester, der kan det hele.

Pris pr. person 120 kr.

Billetter til Julefrokosten kan købes i klubhuset
søndage mellem kl. 1630 - 1800

Alternativt kan der ringes til Erik og Mariann på tlf. 32971879   bedst efter kl.19.
Tilmelding er bindende!

Sidste frist for tilmelding er søndag d. 11/1-2004

Der kan maximalt deltage 100 personer, så tilmeld
Jer i tide da princippet ”først til mølle” anvendes.



Vellykket Nivå tur.

Turen startede lørdag morgen med morgenmad i vores klubhus. Efter
morgenmaden gik sejladsen mod Nivå i strålende vejr.
Havnefogeden i Nivå var orienteret om vores arrangement, og han havde reserveret pladser til os, til
en fin rabatpris (17 både - 60 kr. pr. båd ).
Nivå Tursejlere havde velvilligt stillet deres dejlige klubhus til vores rådighed, de havde dog en
anke: at vi havde arrangeret turen i en week-end hvor de selv havde arrangement til anden havn –
flere af deres medlemmer ville ellers gerne have hilst på os.    

  

                        Udsnit af det gode selskab.
 

     

Topmøde ved Nivå Tursejlere´s                    Afsejling Nivå.
klubhus.



God Jul og godt nytår

En kortfattet status over det forløbne år er, at vi har haft god tilslutning til
de fleste af vores arrangementer.
Der er dog 4 aflysninger p.g.a. for få eller ingen fremmødte: pålideligheds-sejladsen, genopfriskning
i navigation og 2 østersøkredsarrangementer (Gislövläge og aftensejlads fra Dragør).
Der er få tilbagemeldinger og forslag vedr. arrangementerne, så det er vanskeligt at vide, om der er
for mange aktiviteter, om det vi arrangerer er uinteressant eller der er for lidt information om
aktiviteterne. 

Har du ideer eller konkrete forslag til KTF, så lad os det vide!

KTF´s bestyrelse takker alle der har støttet os ved gennemførelsen af vores arrangementer. Der har
gennem året været mange at trække på, når der har været brug for arbejdskraft, og i den daglige drift
af klubhuset har ”Monsen”
udført et stort arbejde.

Sidst men ikke mindst, er det en glæde, at KTF nyder stor velvilje i de havne
vi besøger. Specielt turene til Tårbæk, Ven og Nivå har budt på gode oplevelser og stor velvilje fra
havnefogeder og klubber – TAK!.
    

                           KTF´s bestyrelse ønsker alle en god jul og et godt nytår.
              

BÅDUDSTYR
SALTVÆRKSVEJ 56    tlf. 32500504, fax 32510930             

 www.kastrup-marine.dk
Kom forbi og se det STORE UDVALG i:

SKIBSMALING – TOVVÆRK – SEJLERTØJ
ELEKTRONIK – SØKORT – FISKEGREJ

FITTINGS – GAVEARTIKLER m.m.

  



Klubkontingent 2004
På sidste generalforsamling blev det besluttet, at kontingentet ændres gældende fra og med år 2004.

Der opkræves et tillæg på 50 kr. for de medlemmer, hvor medlemskabet er registreret med 2
personer.

Fra år 2004 vil der således være 2 medlemsformer og kontingenter: 
1. Enkeltmedlem – kontingent 300 kr.
2. Par – kontingent 350 kr.

Den positive udvikling i KTF´s medlemstal er vi glade for, men det gør selvfølgelig
administrationsarbejdet tilsvarende større. Dette arbejde er som alt andet arbejde i KTF baseret på
frivillig arbejdskraft. I kan lette vores arbejde ved at tilmelde Jer PBS i forbindelse med vores
kontingent-opkrævning, og ved at give besked om ændringer m.h.t. adresse, medlems-data – og ikke
mindst ved, at betale til tiden!

Med venlig hilsen
KTF´s Kontornussere

 ____________________________________________________________



AFRIGGERFEST

Traditionen tro blev der d. 25 oktober afholdt afriggerfest, hvor 75 feststemte KTFére havde en
fornøjelig aften (og nat) med oksesteg, kaffe og KTF-kage, og levende musik til dansen.
Johnny og Tommy stod for kraftpræstationen i køkkenet, og med det sædvanlige hold af hjælpere,
blev det igen en succes med et beskedent overskud til klubkassen.    

 Generalforsamling

Fredag d. 16. kl. 18.00 afholder KTF generalforsamling.

Forslag der ønskes på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.
             



GØR DET SELV!

”Gør-det-selv på båden” et nyt og aktuelt foredrag af HEMPEL tirsdag den 23. marts
2004 kl. 19.00 i Lynettens nye klubhus.

Vi taler reparationer af fribord, dæk, om læ og bundmalinger.

Fra kl. 17.00 serverer restauratøren dagens ret: Svinekam mod betaling og tilmelding
til køkkenet på telefon 3257 1708. Man kan blive siddende ved bordet og høre
foredraget, da vi har åbnet foldedørene mellem Lagunen og Bestikket. 

Kom og vær med, foredraget er gratis.

Inge Grandahl Andersen
Breddekoordinator i Østersøkredsen

_________________________________________________

Redaktionen ønsker alle læsere
og annoncører

en glædelig Jul og et godt Nytår.



VI GENTAGER SUCCESEN FRA MARTS I ÅR

FØRSTEHJÆLPS AFTEN
Klublokalet Onsdag d. 3. Marts Kl. 19.00

Sygeplejerske og instruktør I førstehjælp Helle Mohr Garrett
holder foredrag om:

- Førstehjælpens vigtigste grundbegreber.
- Hjernens krav.
- O2 mangel = bevidstløshed.
- Akut førstehjælp ved bevidstløshed.
- Aflåst sideleje.
- Demonstration af hjerte-lunge redning.
- Slag mod hjernekassen – observationer/førstehjælp.
- Blødninger / sår.
- Brandsår – observationer / førstehjælp.
- Ideer til førstehjælpskassen til sejlere.

Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og få særlige emner belyst. Mød op I
god tid og forbered evt. relevante spørgsmål.
Foredraget varer 2 x 40 min. med 10 min. rygepause.

Vi kalder det foredragsaften, idet der ikke aflægges prøver og undervisningen ikke er
kompetencegivende.

                    Mød Op – For en sikkerheds skyld!   
               

Efter foredraget er der kammeratligt samvær I klublokalet



MOTORLÆRE
Onsdag d. 25. februar 2004 

kl. 19.00 i klubhuset

I lighed med sidste års motorlære i forbindelse med
genopfrisknings aftenerne i navigation afholder vi også i år motorlæreaften.

Der vil blive instrueret i simpel fejlfinding, udluftning efter stop, konservering for
vinteren og meget mere.

Sidst men ikke mindst, udveksling af erfaringer.

Skriv dig på listen ophængt i klubhuset
eller tilmeld dig hos Ulrik på tlf. 32 50 87 71

___________________________________________________________

KASTRUPLUNDGADE 20A Tlf. 32 51 59 98

TA´ SELV BORD
Hver Lørdag

Fra 12.00 til 14.30
Kr. 39.00

                    Inge & Leo





BANKOSPIL I NOVEMBER.

På bestyrelses møde blev det drøftet om vi skulle afholde banko igen. Frank som holdt det sidst, var
stærkt optaget af sine studier, og kunne ikke afse tid til at holde det igen. Bestyrelsen var stærkt i
tvivl, om det var noget for Sejlere, og hvis der ikke kom ret mange, er det svært at holde økonomi i
det. Men undertegnede påtog sig opgaven, med risiko for et mindre underskud men ok øl-automaten
kunne vel kaste lidt af sig.
Der blev hængt en tilmelding op i klubhuset i oktober, og jeg tilså den med jævne mellemrum. Men
der var ikke mange på listen, så hvad nu skulle vi nu aflyse? I sommers, måtte jeg aflyse vores
dueligheds sejlads, på grund af for ringe fremmøde. Så jeg ville ikke lægge det helt vilde arbejde i
det. Hvis også banko skulle aflyses. Dog tænkte jeg på at hvis man ikke vil konkurrere på vandet
ville man måske hellere spille banko!
Og pludselig gik det stærkt, tilmeldinger kom otte dage før det skulle holdes. Da det var to dage før
Mortens aften, det skulle holdes drønede vi ud, og skaffede nogle ænder. Sponser hylderne blev
støvet af. lidt overskud fra afrigger festen var der også, og en flot kurv, med alt hvad hjertet
begærede, blev fremstillet som hoved gevinst. "NU KUNNE VI HOLDE BANKO SPIL"
Lille Kurt. Klubbens bedste nummer opråber, blev hvervet (han har en fortid som SAS opråber)og
han sagde gudskelov ok jeg kommer.
Folk myldrede ind, vi overvejede lidt om vi skulle flytte til større lokaler. Der blev købt plader,
nogle havde deres egne lykkeplader med, et medlem, var nok en halv time om, at udvælge sine
plader, det var vidst noget med nogle specielle lykke numre, der skulle være på, men desværre de
kom ikke ud.
Formanden kom med Bailey så Bent gav den som tjener og råhyggede om os (en rigtig mand spiller
ikke banko) med udskænkning til alle.
Jeg hørte en ældre dame sige! Hvor er det dog en sød lille mand ham opråberen - jeg tror nok hun
vandt. I sidste spil om Kurven blev der nu mulighed for at købe ekstra plader, til halv pris nu blev
der købt ekstra plader. Joh i kan tro Sejlere kan spille banko og et lille overskud blev der.
Leo som vandt kurven kom et par dage efter og tilbød den meget flotte kurv tilbage leveret (dog
tømt for de mange gode ting) da vi så kunne bruge den til næste banko. Vi overvejer at montere en
plade med vinderens navn, indgraveret i, så den kan gå i arv til den næste.
Så nu kære medlemmer, behøver I ikke at være kede af, at I ikke kom på pålideligheds pokalen, nu
kan i komme på kurven!
Til slut, tak for en hyggelig dag, det var dejligt at se nye ansigter i klubben. Og det var nu meget
sjovt at prøve at lave banko spil..

                           Med en sejler hilsen og godt nytår fra DILLEN.  
 
 



Hyggeaften med Frederik og Co.

Lørdag d. 14. februar kl.17.00

Frederik og besætning fra ”Henken” viser billeder og fortæller om Skotlandsturen.

Gennem flere år havde Frederik arbejdet med planlægningen og
og gjort båden ”Henken” klar. I sommerferien 2002 sejlede Henken med Skipper
Frederik og besætningsmedlemmerne Bent, Erling og Niklas forventningsfulde ud.

Kom og vær med til en uformel og hyggelig aften.

Oste- og patebord 35 kr. pr. person.

Rødvin, øl og vand kan købes på stedet.

Skriv Jer på listen i klubhuset, så vi kan tilpasse indkøbene.
Eller giv besked til Erik M. på til. 32971879 – bedst efter kl.19



Følgende 3 sider er hentet fra Dansk sejlunion´s hjemmeside – kanalbeviset kan endvidere tages via
internettet, se DS  på 

www.sejlsport.dk

Kanalbevis – CEVNI Certificate of Competence

Dansk Sejlunion har besluttet at assistere danske lystsejlere med udstedelse af et Kanalbevis – ”CEVNI Certificate of
Competence” - med virkning fra sommeren 2002.

CEVNI-forordningen
En række europæiske lande med et net af indre vandveje har for en række år siden tiltrådt den
såkaldte CEVNI-forordning, som er udformet af FN’s økonomiske komité for Europa. CEVNI står
for ”Code Européen des Voies de la Navigation Intérieure”, hvilket betyder forskrifter for sejlads på
de indre vandveje.

Regulativet fastlægger ensartede retningslinier for bl.a. skiltning og vigeregler,  og fastlægger også
kravene til skibsførernes uddannelse.

De lande, der er med i CEVNI-samarbejdet er bl.a. Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Østrig,
har indarbejdet CEVNI-regulativet i den nationale lovgivning.

Hidtil er det danske duelighedsbevis almindeligvis blevet accepteret, men der har været eksempler
på, at lystsejlere er blevet afkrævet bevis for speciel kendskab til sejlads på indre vandveje, og det er
da også indeholdt i CEVNI-regulativet, at der skal en speciel uddannelse til.

Danmark, England og Sverige har alle nu etableret mulighed for, at man kan supplere sit
Duelighedsbevis eller Yachtskipper med et sådant kanalbevis for at imødegå, at lystsejlerne støder
på problemer på vej ned gennem Europa.

Kravet om et særlig kanalbevis er også udtryk for at afmærkningen af indre vandveje, lyd- og
lyssignaler, skiltning samt vigeregler er markant anderledes end på havet, hvor de internationale
søvejsregler gælder.



DS bestemmelser for udstedelse af bevis

Dansk Sejlunion har i forbindelse med udstedelse af Kanalbeviset fastsat følgende procedure

Tilmelding: Henvendelse til DS om tilmeldingsmateriale. Herefter betaling af gebyr kr. 350,-
inkl. pensum materiale, test
Betaling af gebyr Bank: reg.nr. 4440 konto 4535211000

Giro: 6 47 16 33

Forudsætning prøve: Kopi af Duelighedsbevis eller Yachtskipperbevis indsendes sammen
med anmeldelse
Pensum: ”RYA’s Euroregs for Inland Waterways” udsendes sammen med

prøve/test ved modtagelse af gebyr, (Baseret på selvstudium)
Prøve/test: Opgavesæt/prøve udsendes sammen med pensum ved modtagelse af

tilmelding og gebyr. Udfyldt prøve Indsendes til DS sekretariat – 70 %
skal være besvaret korrekt for at bestå

Ny prøve: Bestås en prøve ikke vil personen modtage brev herom samt tilbud om
mulighed for ny prøve (Kr. 250)

Bevis Bevis udstedes normalt senest 20 dage (*) efter prøvens modtagelse i DS sekretariat,
hvis denne er bestået

*) Såfremt prøve indsendes i perioder med helligdage og/eller op til eller i ferieperioder kan evt. på-
regnes nogle dages yderligere ekspedition. Under alle omstændigheder anmodes sejlerne, der ønsker
beviset, om i alles interesse at være i god tid inden dette påregnes anvendt.

  



Beviset
Dette bevis kan kun forventes godtaget som bevis til at føre båd under 15 meters længde, og giver
ikke nødvendigvis ret til at færdes på hovedfloderne, hvor der kan være særlige regler.

I CEVNI-regulativet sondres der mellem et bevis til at føre både op til 15 meter og et bevis for at
føre både over 15 meter. Derudover stilles særlige krav til både, der færdes på de store og meget
befærdede floder som Rhinen, Donau, Rhone m.fl.

Beviset er på nuværende tidspunkt ikke officielt anerkendt af Søfartsstyrelsen, idet Danmark ikke er
med i CEVNI-forordningen. Dansk Sejlunion er i dialog med Søfartsstyrelsen omkring en mulig
anerkendelse.

Bevisets tekst samt principperne for udstedelse er stort set identisk med udstedelse af det svenske
”Kanalintyg” samt det engelske ”CEVNI Certificate of Competence”.

Regler skal være om bord
Landene i CEVNI-samarbejdet stiller krav om, at CEVNI-reglerne SKAL findes om bord på de
både, der færdes på vandvejene. 

Man anerkender dog almindeligvis ”RYA Euroregs for Inland Waterways”, hvor de godkendte
skilte og signaler er angivet. Men tilsyneladende ikke i Holland, hvor man efter sigende skal
medføre ”Almanak voor watertoerisme I” – også selvom man ikke forstår et ord hollandsk.

Dine erfaringer
Dansk Sejlunion hører meget gerne om erfaringer og oplevelser omkring sejlads på de indre
europæiske vandveje, inkl. erfaringer med Kanalbeviset, idet DS meget gerne vil viderebringe
informationer på DS hjemmeside til andre lystsejlere, der påtænker at begive sig sydover gennem
Europa.

Send informationer til DS per post – fax 43262191 – mailto:anni.jensen@sejlsport.dk  

2002-06-11
Dan Ibsen



Praktisk dueligheds prøve

En del af holdet der deltog i sidste vinters genopfriskning i navigation,
har været til praktisk prøve i september - alle 7 bestod prøven.
Sirena´s skipper Bent har lagt båd til både træningsture og til prøver.
Hele holdet takker den tålmodige og pædagogiske skipper, samt sensoren
Jørgen, der med sin venlige omgangstone, holdt den værste ”eksamensskræk” fra prøvedeltagerne.

     

_



WWW.duelighed.dk ….en pædagogisk legeplads, og et uformelt netværk, for
fritidssejlere.
For ca. 1½ år siden, gik jeg sammen med to andre sejlerrødder (Bolette la Cour og Sonny Madsen) i
gang med internetsiden www.duelighed.dk. Vi vil skabe en pædagogisk legeplads og et uformelt
netværk for sejlerfolket, med fokus på søsikkerhed og sejlerglæde. Vi mener ikke, at man skal
frygte, men respektere havet.
Ideen med vores site er, i al beskedenhed, at vi vil bidrage til at "Familien Danmark" trygt tager på
vandet,  - og ikke mindst af alt, kommer hjem igen på betryggende vis. Samtidig er det naturligvis
også meget vigtigt, at vi andre sejlere er trygge ved at møde "Familien Danmark" på havet.
Det første år blev der læst 1,5 mio. sider, og i disse dage læses over 10.000 sider om dagen,
svarende til et par kasser med lærebøger. Denne service kan vi med mange venners hjælp levere
sejlerfolket - gratis, og det er vi ærlig talt lidt stolte af.
På sitet kan man lære en masse om sejladsrelaterede emner. 
Man kan også teste sig selv, og finde ud af, hvordan det egentlig står til med de maritime
kundskaber. Testen består af 200 multiple-choice-opgaver, som alle ligger inden for pensum til den
indledende sejleruddannelse: Duelighedsprøven for Fritidssejlere. Hertil kommer øvelsesopgaver i
førstehjælp, maritime udtryk, VHF/SRC og et lille animeret program om skibslys.
Skulle en eller anden komme frem til, at vigtige basiskundskaber er røget i glemmebogen, er der på
sitet mulighed for, at tilmelde sig den e-mail-baserede sejleravis "Skipper-Tips". Herefter får man
en lille dosis søsikkerhed hver dag, i form af en e-mail med opgaver, svar og gode tips.
”Skipper-tips” har med tiden udviklet sig til et forum, hvor man kan stille spørgsmål, fortælle om en
sejleroplevelse, eller købe og sælge private både og bådudstyr. Især er vi i redaktionen glade for, at
mange af de mere erfarne sejlere, hjælper de nye med råd og vejledning. Det er jo selve kernen i
sejlersjælen.
Vi sender ”Skipper-tips” til flere end 1100 sejlere hver dag.

Det er gratis at bruge vores site, og alt arbejde med sitet udføres frivilligt og ulønnet af
DUELIGHEDSKLUBBENS medlemmer og venner.
DUELIGHEDSKLUBBEN Benjamin Kristensen, formand
Avernakøvej 35 B, 5700 Svendborg.  info@duelighed.dk

PS. Jeg kan kontaktes telefonisk på mit arbejde 26354230
Evt. illustrationer kan plukkes på www.duelighed.dk



NYE MEDLEMMER 2003 (september-december)

KTF BYDER VELKOMMEN

Bådnavn            Bådmærke     Bådplads        

Allan Sekunda LISA LM 21

Per Nøbølle BØLLE V Scand 29 2614

Frank Lutzhøft NADDE Albin 2807

Peter Sten Nielsen GETAWAY Maxi 84 2806

Anni Pedersen Ingen båd



          Bestyrelse og kontaktpersoner
Formand Erik Munnecke

Japanvej 28
2300 København S

Tlf. 32 97 18 79
Mobil 20 94 25 14
email em@mb-teknik.dk

Næstformand Niklas Joensen
Skottegården 28, 1. tv.
2770 Kastrup

Tlf. 32 52 76 75
Mobil 22 21 82 70
email loni@mail.tele.dk

Kasserer Lone Joensen 
Skottegården 28, 1. tv.
2770 Kastrup

Tlf. 32 52 76 75
Mobil 29 66 14 44
email loni@mail.tele.dk

Sekretær Mona Ekstrøm
Tripolisvej 11
2770 Kastrup

Tlf. 32 51 99 32
xtrem@privat.tdcadsl.dk

Best. Medlem Erik Lund
Saltum Alle 17
2770 Kastrup

Tlf. 32 50 17 18
Mobil 40 11 87 27
Fax 32 50 17 73

Best. Medlem Ulrik Severin
Amager Strandvej 376
2770 Kastrup

Tlf. 32 50 87 71

Best. Medlem Frank Ekstrøm
Tripolisvej 11
2770 Kastrup

Tlf. 32 51 99 32
Mobil 61268241

Best. suppleant

Best. suppleant

Redaktion

Annoncer

Webmaster

Bjarne Nielsen
Røjlevangen 80
2630 Tåstrup

Knud Lyngsø Jensen
Engvej 144,  2. th.
2300 S.

Erik Munnecke

Bjarne Kristensen

Allan Mathisen

Tlf. 43 99 86 83
Mobil 61610142 
email bjnwinn@post.tele.dk

Tlf. 32584805
Mobil 28764805

Tlf. 32 97 18 79
Mobil 20 94 25 14
email em@mb-teknik.dk

Tlf. 32 51 67 32
Mobil 26 22 06 51

www.kastruptursejler.dk


