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KTF - Planlagte aktiviteter 
  
10/9    2005  Tur til Nivå 
 
1/10    2005  Fisketur 
 
8/10    2005  Tur til Holmen 
 
16/10  2005  Standernedhaling 
 
22/10  2005  Afriggerfest 
 
28/10 2005   Opstart på Fredagscafe i klubhuset 
 
6/11    2005  Eventuelt besøg på B&W museum 
 
8/11    2005  Foredrag ”EL-OMBORD” - Lynettens klubhus kl. 19-22 
  
27/11  2005  Bankospil 
 
18/12  2005  Julestue i klubhuset 
 
28/1    2006  Julefrokost   
 
8/3      2006  Foredrag ”Rep. med Epoxy” - klubhuset kl. 19-21 

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

Deadline næste klubblad d. 7 november  

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2005 
 
Kontingenter:    Enkeltmedlem…………….. 350 kr. 
                     Par ……………………….... 450 kr. 
 
                            KTF optagelsesgebyr …….. 100 kr. 
                            Codan ansvarsforsikring….  170 kr. 

 
  
  

NYE MEDLEMMER 2005 maj - september 
 

KTF BYDER VELKOMMEN 
 
        Navn                                  Bådnavn         Bådmærke   Bådplads         
 
 
Anita Alming & Johnny Rasmussen  JACKPOT   Albin 82          2808 
 
Susanne Theter           PERNILLE        Fjord 21 2801 
 
Birthe & Preben Jønsson           POLARIS   Jola   105 
 
Majbritt & Lars Lademann           BOJS   Vindø  1707 
 
Bjarne Adelmark           Ya    Langø 730 2606 
 
Bodil & Knud Bekker           MATILTE III    Bonum 265 1345 
 
Birthe & Svend-Erik Bekker           FARMOR    Slilsø 23 1065 
 
Leif & Rene Jensen           BLUE BIRD    LM 24 1306 
 
Leon Andreasen           LILLE PUT    Fåborg 2254 
 
Birgit Brandt & Helge Jørgensen       SOFFY    Luna 26 1342 
   

Åbningstider: 11.00 - 02.00 



 
Tegnestuen                  BONITA 

Bygningskonstruktør M.A.K. 

Frank René Ekström 
Logistik – Beregning – Rådgivning – Tegning   

 
Tlf. 3251 1660                       Mobil. 6126 1314  

Resultatliste - Duelighedssejlads d. 20.08.05 
 
Båd Skipper    Tid 
1. Amanda Erik       +2  min.  
2. Bedste Søren      +3    ” 
3. Orca Henrik     +4    ” 
4. Frk. Stella Allan     -4     ” 
5. Kraka  Jens      +7    ” 
6. Maja  Boye      +13  ” 
7. Sam Blas Knud     +43  ” 

NIVÅ TUR 
 
 
 
 
 
 

Lørdag d. 10. september     
Vi samles i Nivå Havn ved Nivå Tursejleres Klubhus 

kl. 16.00 
KTF sponsorerer velkomstdrik 

Grillen er klar kl. 18.00  
Medbring selv mad og drikke. 

  
SEJL SELV NÅR DET PASSER DIG ELLER DELTAG  I 
 FÆLLES MORGENMAD I KTF KLUBHUS  LØRDAG  

KL. 8.30.  
EFTER MORGENMADEN SEJLER VI MOD NIVÅ. 

    
 MORGENMAD: PRIS 25 KR. 

SKRIV DIG PÅ LISTEN - OPSAT I KLUBHUSET 
 

Søndag kl. 10.00 
Samling ved Nivå Tursejleres klubhus for dem der vil med til 

rundvisning på ringovnen. 
 

Havnefogeden i Nivå vil gerne hjælpe med at reservere plads i 
havnen, så vi kan ligge nogenlunde samlet. Han vil endvidere 
forsøge at reservere plads til større både. Så giv evt. underteg-
nede besked om deltagelse, så vi kan orientere havnefogeden i 
god tid. 
 
 Kontaktperson: Erik M. tlf. 20942514 



KTF Nyt! 

Der hviskes i krogene ”det kunne være spændende, når sejlsæsonen aftager, 
hvis Kastrup Tursejler Forening tilbød nye tiltag til efterlønnere, pensio-
nister, det grå guld, m.fl.”. 
 
Der er sikkert mange, der har fritid til overs om dagen. 
Ideer er der mange af, bl.a. besøg på Arken Museum for Moderne Kunst, 
Arbejder Museet, det nye Operahus, Friheds Museet, Søfarts Museet, Kron-
borg, Håndværker Museet, Man B & V- Museum, Ny Carlsberg Glyptotek, 
musik, dans, spisning og rejser m.m. - i mange tilfælde opnås grupperabat. 
Endvidere kan det give et socialt samvær med hyggelige venner og gode op-
levelser. 
Dette er kun et oplæg. Kom selv med andre forslag. 
 

Mød op i klubhuset onsdag d. 5. oktober 2005.  Kl.  13.00. 
Kastrup Tursejler Forening, vil være vært med:  

Sildemad /1 snaps 
Smørrebrød 

kaffe 
Drikkevarer fra automaten for egen regning. 

Deltagerliste er ophængt i klubhuset af hensyn til indkøb 
Kontaktperson: Preben Torreck tlf. 32503878 mobil 40503878 

Sejlere vis hensyn 
Vi er glade for, at så mange ønsker at bruge den nye strand. For at gøre 
plads til alle er det vigtigt, at folk følger nogen grundlæggende retningslinjer 
på stranden. 

Vi har observeret, at relativt mange både sejler tæt på kysten. Det skaber en 
øget risiko for de badende. På nuværende tidspunkt sejler skibene så tæt på 
land, at livredderne har svært ved at se, hvad der sker ude på vandet, og bå-
dende kan kolidere med dem, der svømmer. 

Af hensyn til badesikkerheden har Amager Strandpark I/S derfor, med pleje-
myndighedens godkendelse besluttet, at der i badesæsonen 2005 kun bør 
sejles og opankres i en afstand ned til 100 meter fra kysten. Det gælder fra 
Nordmolen til kommunegrænsen mellem Københavns Kommune og Tårnby 
Kommune. Kajakker, kanoer, vandcykler og lignende mindre både er dog 
undtaget. Badeområdet indenfor 100 meters afstand fra kysten er forbeholdt 
badende.                              Fra den Ny Strandparks hjemmeside 

HOVEDRENGØRING AF KLUBLOKALERNE 
 

Tirsdag d. 27 september kl 16.30 - ? 
 

Vi gentager succesen! 
 

Klubhuset skal have den årlige hovedrengøring. Vi har prøvet 
at dele arbejdsopgaverne op i overkommelige størrelser, så hvis 
tilstrækkeligt mange melder sig, vil indsatsen vare ca. 1 time. 
Vi forestiller os også, der er et par stykker der vil sørge for af-
tensmad (som vi selvfølgelig selv betaler) til rengøringsholdet. 
Allerede nu er vi i den heldige situation, at flere af opgaverne 
er afsat, så hvis du vil være med, så skynd dig ned i klubhuset, 
og reserver netop din yndlingsopgave på den opsatte liste. 
 
Med venlig hilsen    
    Mariann ”Amanda” 

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 af tage speedbådsbevis gennem vores ord-
ning, kan du kontakte undertegnede. 
 
                                                 Erik Munnecke  tlf. 20942514 



KTF tager på tur til HOLMEN 

Lørdag d. 8. oktober 

Vi mødes i klubhuset kl. 9.00  
 

 

Program: 

Kl. 9.00 morgenmad i klubhuset (pris 20 kr.) 

Kl. 10 sejler vi i egne både på sightseeing i Københavns havn. 

Evt. fremvisning af mastekranen på holmen 

Kl. 13.00 får vi serveret det store kolde bord 

Drikkevarer kan købes for rimelig pris! 

 

 

Af hensyn til de gastronomiske bestræbelser og forudbestil-
ling af maden, er der bindende tilmelding til denne tur. 

Pris pr. kuvert ca. kr. 75 

 

Tilmelding på listen i klubhuset eller til Erik M. tlf. 20942514  

Tilmelding senest mandag d. 26. september 

KTF FISKETUR  
Lørdag d. 1. oktober 

Skippermøde og morgenmad kl. 8.30 i klubhuset 
 

Fiskeriet startes umiddelbart efter skippermødet.  
Indvejning senest kl. 15.oo udenfor klubhuset. 

 
Præmie for de 3 størst fangede fisk!   

 
Alle medlemsbåde inkl. besætning kan deltage. 

 

Pris pr. person kr.35,00 for konkurrence inkl. morgenmad . 
 

Skriv jer på deltagerlisten i klubhuset 
eller ring på tlf. 3250 8771 (Ulrik Severin) 

Kastrup Tursejler Forening 
 Afholder Bankospil 

 
 For medlemmer – gerne med familie og venner. 

 Arrangementet foregår i vort klubhus 
 Søndag d. 27. november kl. 14.00 

 
 Stor chance for gevinst 

Gratis kaffe 
Vore automater med øl & vand er altid åbne. 

Skriv dig på tilmeldingsliste i klubhuset, eller ring til: 
Bjarne Nielsen tlf. 61610142 



afmærket ved over-et båker. I Haapsalu 
skulle vi efter tur følge 4 sæt mærker, før vi 
var ved havnen. Estland er et spændende 
sejlmål, der både rummer fortids- og nutids-

historie, god mad og gode sejloplevelser. 
 
Læs mere om turen på 
www.sitecenter.dk/litorina 



 Kun 11 sejldage efter at Litorina stod ud af 
Kastrup havn en fredag eftermiddag, var 
hun fremme i Estland. Vi tog turen til Est-
land som led i et større togt rundt i Østersø-
en, men det er muligt at nå dertil på en lang 
sommerferie på 4-5 uger, hvis man er ind-
stillet på at krydse tværs over Østersøen to 
gange. 
 
 Turen over Østersøen fra Gotland tager en 
eftermiddag og en nat. Vi havde naturligvis 
fulgt vejrudsigterne nøje op til sejladsen, 
men havde spejlblankt hav at starte i. 
GPS'en fik indkodet waypoint på et lettisk 
fyr ved indsejlingen til Rigabugten, 84 sø-
mil væk. Med selvstyrer på er det ikke sær-
lig udmattende at sejle langt, selv om natte-
vagten kun skal deles på to personer. Da vi 
næste morgen kom frem til den første esti-
ske havn, Mõntu, viste det sig endda, at den 
ikke modtog lystbåde mere. Vores nye hav-
nelods havde forældede oplysninger. Det 
indebar yderligere 4 timers sejlads, så vi 
endte med at være over et døgn til havs. 
Som ved et trylleslag skiftede vinden netop 
som vi blev afvist i havnen, så vi pludselig 
havde slør nordpå langs kysten i stedet for 
knap at kunne holde op. Det var som at 
starte med frisk energi på en ny dagsetape. 
 
 Estland er endnu nyt som sejlerdestination, 
så faciliteterne er ved at blive udbygget. I 
kur- og badebyer, der er vant til at tænke i 
turister, har man også fået øjnene op for 
sejlerne og investeret i flotte marinaer, der 
kan dække alle behov, inklusive restaurant 
og trådløst internet. Andre steder består 
havnen af nogle bøjer eller evt. svenske Y-
bomme, der er lagt ved en eksisterende mo-
le, så man kan lægge til, men ikke meget 
andet. I Virtsu er havnen identisk med yder-
siden af færgelejet, helt ubeskyttet for på-
landsvind. For at komme ud på flydebroen 
skulle man kravle under en kæde med 
"adgang forbudt"-skilt og ad en rusten 

stålbro højt over nogle betonpiller. Havnens 
faciliteter lå i færgens ventesal med pæne 
toiletter og et øde cafeteria. Det blev påstå-
et, at der også var bad, men det fandt vi 
aldrig og forventede det egentlig heller ikke 
i en ventesal. 
 
 Der er mange finske og tyske sejlere, der 
har fundet til Estland. Finnerne, der kun har 
en lang dagsmarch over Finske Bugt, lok-
kes tilsyneladende ikke mindst af billig øl 
og vodka. I Haapsalu marina var der en 
butik i stil med lufthavnens toldfri, hvor 
man kunne få paller med øl og praktiske 
æsker med 8 halvliters vodka! Restaurant-
besøg er også billigt. For 100-150 kr. kunne 
vor familie på 4 spise og drikke godt og 
rigeligt. Portionerne var svingende fulde. 
Peberbøf viste sig at være 5 skiver mørt 
kød, serveret med lækker sovs og læssevis 
af kartofler. 
 
 Det er spændende at sejle i Estland, hvor 
man er i kølvandet på middelalderens kors-
tog og handelsfolk. Tyske biskopper og 
danske og svenske konger har sloges om 
magten. Dannebrog faldt som bekendt ned 
fra himmelen ved Tallinn i 1219 og da byen 
først var vundet, sad danskerne der så læn-
ge, at de gav byen navn af "danskerborgen". 
Længere vestpå var svenskernes magt så 
solid, at svenske bønder flyttede hertil og 
boede i hundredvis af år, indtil størstedelen 
af den svensktalende befolkning flygtede 
under 2. verdenskrig. På Ormsø/Voormsi 
har alle byer svenske navne, endda uden et 
estisk alternativ. I havnen (færgelejet) ved 
Sviby reklamerede skiltene på den nyetab-
lerede minigolfbane og cykeludlejning for 
svenske varer. Mon de er bygget med en 
tilbagevendt svenskers penge? 
 Naturen på de estiske øer minder om Øland 
og Gotland med kalkklipper og heder. Ky-
sterne er ofte fladvandede, så man sejler i 
lange løb ind til havnene. Løbene er ofte 

Eventyr i Estland.  Mette, Martin, Sigrid og Arvid fra Litorina.   
Kære alle 
 
Så har jeg 2 gode foredrag i hus, El-OMBORD som afholdes den 8. no-
vember 2005 i Lynetten klubhus og Reparationer med West System Epoxy 
(osmosereparationer bl.a.), som afholdes den 8. marts 2006 i Kastrup Tur-
sejler Forenings klubhus. Foredragene er gratis og jeg håber mange vil del-
tage. 
 
EL-OMBORD 
Det er med glæde, at Østersøkredsen kan invitere sine medlemmer til fore-
drag omhandlende EL-OMBORD af bogens forfatter Mogens Bonde. 
 
Foredraget bliver afholdt TIRSDAG den 8. november 2005 kl. 19-22 i Ly-
nettens klubhus på første sal. Til orientering er restauranten åben, hvis man 
skulle komme direkte fra arbejde. Dagens ret koster kr. 55,-. 
 Kom, lyt og stil spørgsmål til Mogens Bonde, som er en specialist på EL-
OMBORD. 
 
 
REPARATIONER MED WEST SYSTEM EPOXY 
Hvad kan jeg gøre selv? 
Det er med glæde, at Østersøkredsen kan invitere sine medlemmer til fore-
drag om osmose- og andre reparationer, som afholdes af Hans Fokdal, som 
er fagmand på området. 
 
Foredraget afholdes ONSDAG DEN 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. 
 
 
 

 
Med sejlerhilsen 
Inge Grandahl Andersen 
Breddekoordinator i Østersøkredsen. 



Indbrud og hærværk. 
I foråret har der været usædvanlig man-
ge tilfælde af hærværk og tyverier i Ka-
strup Lystbådehavn. Det er gået ud over 
både (30-40 stk.), biler, cykler, bygnin-
ger og inventar. 
Også KTF´s klubhus har haft ubudne 
gæster, som på beskæmmende vis mal-
trakterede vores automater og forøvede 
andet hærværk. Via vores overvåg-
ningskamera er 2 af gerningsmændene 
fundet. Den ene var under den kriminel-
le lavalder, den anden afventer et rets-
ligt efterspil, med krav om bøde og er-
statning. 
Tøv ikke med at kontakte politiet, hvis 
du observerer ulovligheder på havnen. 

Udsigt - til havn og små priser 

Havudsigt, folkelig stemning og store retter til små penge, 
er blot nogle af Lynettens specialiteter. 
 
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. 
 
Bus nr. 66 har endestation ved Lynetten. 
 

RESTAURANT LYNETTEN 
REFSHALEVEJ 200  Tlf. 32571708 

Husk hver Søndag 

har 

vi stor buffet til kun 

Kr. 95,- 

Bordbestilling er en 

god ide 



”FREDAGS CAFE”    
 

Sommerferien er ved at være slut! 
Hverdagen er begyndt for de fleste - 

så er det vi har brug for lidt fredags hygge i klubhuset. 
 

Vi pynter klubhuset op til fredagscafe: 
 d.28. Oktober kl. 15:30-18:00.  

 
Kom og få en hyggelig snak med andre KTF´ere  

 
få en rigtig god kop kaffe  

      
Vælg mellem forskellige kager og 

            
 mon ikke der er mulighed for at få en lille en til kaffen! 

 

               SKÅL!!! 
Vi håber på at se rigtig mange til denne første fredags-

cafe 
 
 

Venlig hilsen Klubhusudvalget 

Forlængelse af KTF´s lejeaftale vedr. klublokalet. 
 
Vi kan med glæde oplyse, at Tårnby kommune i nedenstående brev af 
04.05.2005 imødekommer vor anmodning om forlængelse af lejemålet i 
Campingbygningen. Vi får hermed arbejdsro og kan koncentrere os om 
klubarbejdet de næste 3 år. 
Vi forventer at kunne forlænge lejemålet yderligere, da der ikke er aktuelle 
planer for områdets anvendelse. 
Tilkendegivelsen om at stille byggefelt til rådighed ved lejemålets ophør, 
giver os mulighed for, i ro og mag, at finde en løsning for et nyt klubhus. 
Vores bekymring har været, at de få byggefelter der er på havnen, ikke 
ville være til rådighed for os, når vi ad åre skal forlade Campingbygningen. 
Kommunens tilkendegivelse er tillige en anerkendelse af Kastrup Tursejler 
Forening og at foreningen også i fremtiden skal have tilholdssted i havnen. 
 
         Bestyrelsen   



Hventræf 
 d. 20. – 21. august 2005. 
 
 Igen i år var der ”gang i” KTF´s 
forrygende tur til Hven med delta-
gelse af ca. 25 både. 
 Bjarne (Dillen) og Inge (Inge 
Margrethe), der var arrangør af 
turen, skulle så i år prøve at løfte 
arven efter Erik Lund, der ikke 
kunne stå for arrangementet i år.. 
 Turen startede med, at bådene 
skulle gisse en tid til Hven og gæt-
te en tipskupon med spørgsmål der 
havde med sejlads at gøre. Opga-
ven skulle afleveres ved KTF stan-
deren når man ankom til Hven.      
 I forhold til det antal både der del-
tog i turen, var deltagelsen til den-
ne opgave lidt begrænset, men der 
blev da fundet en vinder af vandre-
pokalen for duelighedssejllads, tro 
det eller ej, men det var besætnin-
gen på Amanda, der ”løb af” med 
pokalen. 
 Vejret var bare perfekt, med høj 
solskin begge dage og en pragtfuld 
solnedgang. 
 Som annonceret i indbydelsen, 
mødtes vi ved KTF – standeren 
lørdag kl. 15.00 og fik os en 
øl/sodavand på klubbens regning. 
 Så skulle KTF-sejlerne finde deres 
indre legebarn frem. Deltagerne 
blev delt op i hold – det blev til 6 
hold med ca. 4-5 personer på hvert 
hold. Omkring kl. 15.30 blev hol-
dene sendt ud til forskellige poster, 
hvor de skulle løse de givne opga-

ver på stedet. 
 Hvert hold skulle starte med at lave 
et flag – når de var færdige, blev 
hvert hold sendt ud til hver sin post 
og derefter skulle holdene cirkulerer 
til de havde gennemført alle posterne. 
 Hvad havde arrangørerne så fundet 
på at udsætte holdene for? 
Jo, at ”Gå på ski” – ”Sækkeløb” – 
”Redningsrebskast”, holdet skulle 
redde en spand øl/sodavand” – ”Sy en 
knap i med bind for øjnene” – ”Skyde 
efter balloner” – ”Følekimsleg” – alt i 
alt blev posterne gennemført med et 
forrygende gå på mod og en iver man 
ikke har set magen til i hele KTF´s 
historie. Det var formidabelt. Her 
blev der selvfølgelig også fundet et 
vinderhold som fik en flot præmie. 
 Kl. ca. 18.00 lørdag aften blev grille-
ne tændt og alle deltagerne samledes 
og hyggede sig med medbragt mad og 
drikkelse. 
 
 Vi takker alle KTF-deltagerne for at I 
var ”klar” og var med til denne lille 
spøg, vi havde udsat Jer for. 
 
 
 
 På forhåbentlig gensyn til 
 Hventræf 2006. 
 Inge (Inge Margrethe) og 
 Bjarne (Dillen). 

Samling på havnen i kyrkbakken 

Havnefest  
D. 28 maj afholdt Samkas for første gang havnefest i samarbejde med Restau-
rant Kastrup Strandpark. Al begyndelse er svær, men ikke desto mindre havde 
mange en festlig og fornøjelig dag på havnen. 
Med restaurantens bidrag og kommunens underskudsgaranti på 10.000 kr. var 
der et beskedent underskud på ca. 500 kr. til hver af de 5 klubber. 

Fra havnefesten - med opvisning af Tårnby brandvæsen  


