Bladet
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

Allan Sekunda
Soldugvej 29, st. tv.
2770 Kastrup

Tlf. 32 51 78 88
Mobil 30 75 97 54
asek@comxnet.dk

Sekretær

Tommy Johansen
Kastrupvej 316 st. tv.
2770 Kastrup

Mobil 27 33 93 33

Best. Medlem

Ulrik Severin
Amager Strandvej 376
2770 Kastrup

Tlf. 32 50 87 71

Best. Medlem

Bjarne Nielsen
Røjlevangen 80
2630 Tåstrup

Tlf. 43 99 86 83
Mobil 61 61 01 42
email bjnwinn@post.tele.dk

Best. Medlem

Inge Pedersen
Amager Strandvej 364 C
2770 Kastrup

Tlf. 32 51 34 81
Mobil 26 15 34 81
bpzoom@mail.dk

Best. suppleant

Sanne Dyhr
Blåhøjvej 10
2770 Kastrup.

Tlf. 32 52 58 63
Mobil 61 10 61 00

Best. suppleant

Jørgen Swartz Petersen
Cypres Alle 27
2770 Kastrup

Redaktion

Bjarne Kristensen &
Erik Munnecke

Annoncer

Bjarne Kristensen

Webmaster

Allan Mathisen & Finn Müller

Tlf. 32 50 53 30
Mobil 22 40 25 08
email j.swartz@mail.dk
Mobil 26 22 06 51
email bjarne1_99@hotmail.com
email em@mb-teknik.dk
Tlf. 32 51 67 32
Mobil 26 22 06 51
email bjarne1_99@hotmail.com
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Detalje fra mastekranen på Holmen

Kastrup Tursejler Forening
Stiftet 21. Oktober 1994
www.kastruptursejler.dk
Tilsluttet: Dansk Idrætsforbund - Dansk Sejlunion - Østersøkredsen,
Samkas, Foreningen Flakfortet og Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning

KTF - Planlagte aktiviteter

NYE MEDLEMMER 2005 september - november

27/11 2005 Bankospil - kl. 14.00
18/12 2005 Julestue i klubhuset - kl. 15.00
6/1

28/1 2006 Julefrokost - bar åben kl. 17.15
2006 Fredagscafe - kl. 15.30 - 18.00

21/2 2006 Filmaften - Litorinas Østersøodyssé kl. 19.00
28/2 2006 Motorlære - kl. 19.00
3/3

2006 Fredagscafe - kl. 15.30 - 18.00

8/3

2006 Foredrag - Rep. med Epoxy kl. 19.00

21/3 2006 Hør og spørg om forsikringer (Codan) 19.00
7/4

Navn

Bådnavn

Bådmærke Bådplads

2006 Fredagscafe - kl. 15.30 - 18.00

17/1 2006 Førstehjælp - kl. 18.30

3/2

KTF BYDER VELKOMMEN

2006 Fredagscafe - kl. 15.30 - 18.00

21/4 2006 Generalforsamling

Dan Jacobsen

JILLER

Jeanneau

2035

Lone Sørensen & Jan Pedersen

DITTE

Apollo

2022

Kurt Jensen & Palle Pedersen

PI 2

L 23

1952

Kurt Ekman

LAVITA

Karin Jacobsen & Gert Petersen

FALKEN

Tinmar 26

2053

Ulla & Poul Christiansen

BOUNTY

LM 24

1333

Peder Frøstrup

HAVGASSEN

LA

2009

Finn Christensen

M/S HEJDI

Scanboat

Pia & Erik Andersen

LILLI MARLEEN Bavaria 32

Kasper Mikkelsen &
Simon Søndergaard

OPHELIA

S.M Øst

Banner 26

22/4 2006 Standerophal - kl. 11.00
6/5

2006 Fisketur - kl.8.30

Deadline næste klubblad d. 15 februar 2006

OBS! Indlæg og eller billeder til klubbladet modtages meget gerne!

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2005
Kontingenter: Enkeltmedlem……………..
Par ………………………....

350 kr.
450 kr.

KTF optagelsesgebyr ……..
Codan ansvarsforsikring….

100 kr.
170 kr.

1703

Så starter tilmeldingen til vort ”Julearrangement”.

KTF JULEFROKOST
Lørdag d. 28/1-2006 i SID`s festlokaler Saltværksvej 68.

Baren åbner kl. 17.15 og kl. 18.00 går vi til bords.
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 Kurt Ekman solo.
Pris pr. person 100 kr.
Billetter til Julefrokosten kan købes i klubhuset
Søndage mellem kl. 16.00- 17.30
Alternativt kan der ringes til Inge Margrethe
på tlf. 32 51 34 81 mobil. 26153481 bedst efter kl.19.
Tilmelding er bindende!
Sidste frist for tilmelding er søndag d. 22/1-2006
Der kan maximalt deltage 100 personer, så tilmeld
Jer i tide, da princippet ”først til mølle” anvendes.

TEMAAFTEN - BÅDFORSIKRING
Tirsdag d. 21 marts
kl. 19.00 i klubhuset
I samarbejde med Codan sætter KTF fokus på bådforsikringer.
Kom og hør og spørg om bådforsikring f.eks.:
Ansvarsforsikring
Indbrud

Kaskoforsikring

Mastehavari
Hjemtransport

Indbrud og hærværk.
Som omtalt i sidste nummer af KTF bladet har der været usædvanlig mange indbrud og hærværk i havnen. Det ser desværre ud
til, at det fortsætter. Der er igen både på vinterpladserne og både,
der ligger i vandet, der har haft ubudne gæster. Campingbygningen er igen ”dekoreret” med uskøn graffiti og gartnerne, som holder til i samme bygning, har haft indbrud.
Tøv ikke med at kontakte politiet, hvis du observerer ulovligheder på havnen. Skriv nummeret op på mistænkelige køretøjer og
noter dato og tid - du kan måske hjælpe med opklaringsarbejdet.
Sidst men ikke mindst, tøm din båd for værdier, hvis du har mulighed for det.
M.v.h Bestyrelsen

Personskade

Ulykkesforsikring
Pris og dækning

Dækningsperiode
Tillægsdækning
Sejl og rig

Klubrabat

Selvrisiko
Motorstop
Hvad dækkes ikke

Tyveri

Udvidet kaskodækning
Motorhavari

Sejlområde

Tilkald af hjælp
Uaflåst båd
Præmietrin

RABAT PÅ SPEEDBÅDSBEVIS
KTF har indgået aftale med Speedbådsskolen om rabat på
speedbådsbevis. KTF medlemmer får 300 kr. i rabat. Normalpris er 1800 kr. Pris for KTF medlemmer 1500.
Er du interesseret i at tage speedbådsbevis gennem vores ordning, kan du kontakte undertegnede.
Erik Munnecke tlf. 20942514

”Seniorerne” er kommet godt i gang.
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Det friske initiativ for KTF´s seniorer med fritid i hverdagenes dagtimer er
kommet fint fra start. De indledende møder er afholdt, og første aktivitet er
afholdt:
Turen gik til Thycho Brache Planetarium tirsdag 25-10-2005 Kl. 13,00
Vi mødtes kl. 12.30 (pris 90,00 kr.), hvor 14 medlemmer fra K. T. F. så
” Mod Ukendt Land- fra Mississippi til Stillehavet”
For 200 år siden sendte den amerikanske præsident Thomas Jefferson en
ekspedition af sted, for at finde en vandvej til Stillehavet og få kortlagt de
store ukendte landområder mod vest. To modige kaptajner fra den amerikanske hær førte ekspeditionen fra Mississippi til Stillehavet og tilbage igen.
Ekspeditionen rejste gennem ufremkommelige skovområder ned af vilde
floder og over forrevne bjerge. Trods de fysiske strabadser var de største udfordringer mødet med indfødte.
Ekspeditionen havde en indianerkvinde med som tolk og hendes kendskab
til området og de indfødte viste sig at være uundværlig for ekspeditionens
succes.
I ”Mod ukendt Land” blev vi ført 200 år tilbage for at opleve en rejse gennem farer og skønhed til det ukendte amerikanske vesten.
Hilsen fra K. T. F. Seniorer.
Til andre der har mulighed for at deltage i arrangementer i dagtimerne. - Tag
din egen mad med den første tirsdag kl. 13.00 i vinter månederne, der holder vi fælles hygge, spisning, kaffe m.m. og planlægger næste aktivitet
Kig på nye opslag i klubhuset.

Båden på land - tid til uddannelse
Dansk Sejlunion har i år lavet godt 20 kurser til tursejlere og
bådejere fordelt over vinteren. Har du lyst til at lære noget nyt,
få genopfrisket gammel kunnen eller opleve et par timers live
sejlersnak, er du velkommen på Dansk Sejlunions kurser. Kurserne er startet og en præsentation kan ses på hjemmesiden.
Se kurserne i Sejlerbladet
eller DS hjemmeside www.sejlsport.dk

Initiativtagere til

formøde i klubhuset

FILMAFTEN: Litorinas Østersøodyssé
Mette og Martin viser filmen fra deres 8 uger lange tur rundt i
Østersøen med ”Litorina” i sommeren 2005. Turen, som blev
omtalt i sidste nummer af bladet, gik til Estland og Finland,
rundt i Skærgården og hjem gennem Göta Kanal.
Arrangementet finder sted tirsdag d. 21 februar kl. 19-21
i Kastrup Tursejler Forenings klubhus.
Kom og deltag i en hyggelig aften og hør om oplevelser og erfaringer fra fremmede farvande og kanalsejlads.

REPARATIONER MED WEST SYSTEM EPOXY
Hvad kan jeg gøre selv?

Det er med glæde, at Østersøkredsen kan invitere sine medlemmer til foredrag om osmose- og andre reparationer, som afholdes af Hans Fokdal, som er fagmand på området.
Foredraget afholdes onsdag d. 8. MARTS 2006 kl. 19-21
i Kastrup Tursejler Forenings klubhus.
Kom, lyt og stil spørgsmål til Hans Fokdal, som har mange gode fiduser til, hvordan man griber reparationer an.
Østersøkredsen breddekoordinator arrangerer.

God Jul og godt nytår
Efter sidste års 10 års jubilæum var det selvfølgelig spændende
om KTF kunne holde dampen oppe i 2005.
Vores vurdering er, at det er gået endog meget godt. Der har aldrig været så mange aktiviteter på programmet, og alligevel har
der været fin tilslutning til de enkelte arrangementer.
Vi havde egentlig ventet at tilgangen af nye medlemmer ville
stilne af - på et tidspunkt må det naturligvis stagnere - det skete
bare ikke i år hvor seneste status tæller 330 medlemmer. Det er
ikke et mål at blive flere medlemmer, men det er klart, at medlemstal, økonomi og muligheder hører sammen. Vi har for
længst nået et bæredygtigt medlemstal og med generalforsamlingens beslutning om en beskeden kontingentforhøjelse er de
økonomiske forudsætninger for aktivitetsudvidelser tilstede.
Bestyrelsen i KTF har gennem året haft nye mål og tiltag med
på dagsordenen. Det mest omfattende og spændende forslag er
ønsket om at indkøbe en klubbåd og etablere en sejlerskole i
bred forstand. Forslaget er under udarbejdelse, og vi håber at
kunne orientere om sagen i næste klubblad, inden vi eventuelt
tager forslaget med til den kommende generalforsamling.
Næste års aktivitetskalender er ved at være klar, og vi har besluttet, at udsende den inden nytår. Der er allerede mange datoer
besat med KTF aktiviteter, men i overensstemmelse med ovenstående er der plads til endnu flere. Så har du forslag, eller vil
du hjælpe os med i arbejdet med aktiviteterne, hører vi meget
gerne fra dig - der er altid brug for nye påfund og en hjælpende
hånd.
KTF´s bestyrelse ønsker alle en god jul og et godt nytår.

Hjemmesiden - kastruptursejler.dk
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Alle ved forhåbentlig, at klubben har en flot hjemmeside, som
Allan Mathiesen har opdateret med aktiviteter og klubblade.
Mange har nok har været inde og kigge på siden, men måske
kun få gange da de informationer der hidtil har været på siden,
også har stået i klubbladet.
Jeg har indvilliget i at prøvet på at friske siden lidt op, bl.a. med
billeder fra klubarrangementerne, så vi vil meget gerne have at
medlemmerne sender digitale billeder ind til os, hvis de har taget gode billeder fra turene, som de gerne vil dele med andre
medlemmer. Billederne vil kunne ses og hentes under menuen
afholdte arrangementer.
Vi flytter siden til et nyt Webhotel, der bl.a. er billigere for klubben, men også giver os mere plads til billeder og andre ting. Vores hjemmesides adresse vil fortsat være kastruptursejler.dk
Af andre ting kan nævnes muligheden for at tilmelde sig klubbens arrangementer via hjemmesiden.. Et forum hvor man kan
spørge andre til råds, og f.eks. diskutere tiltag i klubben mm.
Er du i tvivl om, hvordan du afleverer billeder eller indlæg til
hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte mig.
Finn Müller
Mailadr. finn.dam.muller@eltelnetworks.com
Tlf.28785168

Tegnestuen

BONITA

Bygningskonstruktør M.A.K.
Frank René Ekström

)
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45

6

Logistik – Beregning – Rådgivning – Tegning
Tlf. 3251 1660

Mobil. 6126 1314

Husk hver Søndag
har
vi stor buffet til kun
Kr. 95,Bordbestilling er en
god ide

Udsigt - til havn og små priser

Havudsigt, folkelig stemning og store retter til små penge,
er blot nogle af Lynettens specialiteter.

På opfordring gentages
MOTORLÆRE

Her kan De få store stykker smørrebrød for kun kr. 20,pr. stk., lune frokostretter, hjemmelavede Hamburgere
med en bøf på hele 250 gram.
Kig forbi med bil, bus eller i egen båd og få en oplevelse,
der ikke kun tilfredsstiller maven, men også sanserne.

Tirsdag d. 28. februar 2006
kl. 19.00 i klubhuset
”Hyggeaften” med Ulrik Severin,
der gennemgår dieselmotorens
princip og virkemåde.
Der vil blive instrueret i simpel
fejlfinding, udluftning efter stop,
konservering for vinteren og meget
mere. Sidst men ikke mindst, udveksling af erfaringer.

Bus nr. 66 har endestation ved Lynetten.

RESTAURANT LYNETTEN
REFSHALEVEJ 200 Tlf. 32571708

KASTRUP TURSEJLER FORENING
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Søndag d. 18. december 2005 kl. 15.00.
”Vi vil flette vore julehjerter sammen….”
Så er der dømt julehygge i KTF´s klublokale
både for voksne, barnlige sjæle, børn og børnebørn.
Dekorer din egen juledekoration og ta´ den med hjem!
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Klubben byder på Glögg og Æbleskiver.
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Du må meget gerne tage en nissehue på!
Hyggenisserne!

LIDT STEMNINGSBILLEDER FRA ÅRET DER GIK

