Bladet
Bestyrelse og kontaktpersoner
Formand

Jørgen Swartz
Cypres Alle 27
2770 Kastrup

Tlf. 32 50 53 30
Mobil 24 46 53 30
j.swartz@mail.dk

Næstformand

Finn Dam
Bregningevej 49
4871 Horbelev

Tlf. 32523707
Mobil 28 78 51 68
finn.dam@eltelnetworks.com

Kasserer

Allan Sekunda
Soldugvej 29, st. tv.
2770 Kastrup

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

Sekretær

Sanne Dyhr
Blåhøjvej 10
2770 Kastrup

Tlf. 32 52 58 63
Mobil 61 10 61 00
stdyhr@jubii.dk

Best. Medlem

Ulrik Severin
Amager Strandvej 376.
2770 Kastrup

Tlf. 32 50 87 71
siestafamily@mail.dk

Best. Medlem

Alan Broberg
Cypres Alle31
2770 Kastrup

Tlf. 32 51 96 07
cypres@email.dk

Best. Medlem

Brian Andresen
Blykobbervej 8 st.th
2770 kastrup

Tlf. 20 14 87 55
brian-fridag@hotmail.com

Best. suppleant

Tonni Søgaard
Volmer Kjærs Alle 2
2770 Kastrup

Mobil 40 88 77 77
tonnis.post@gmail.com

Best. suppleant

Carl Prominczl
Postparken 55 st.th
2770 Kastrup

Tlf. 32 50 00 05
Mobil 27 49 10 59

Redaktion
Klubblad

Jørgen Swartz

j.swartz@mail.dk

Finn Dam

finn.dam@eltelnetworks.com

Annoncer

Bjarne Kristensen

Webmaster

Finn Dam

Tlf. 32 51 67 32
Mobil 26 22 06 51
bjarne1_99@hotmail.com
finn.dam@eltelnetworks.com
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NYE MEDLEMMER 2008 maj - septemberj

KTF - Planlagte aktiviteter

KTF BYDER VELKOMMEN

13

sep.

2008

KTF fisketur se mere i bladet

27

sep.

2008

KTF tur til sejlklubben frem se mere i bladet

04

okt

2008

Afriggerfest

18

okt

2008

stander ned

24

okt

2008

Tur til Polen

28

nov.

2008

Ølsmagning

14

dec.

2008

Julestue banko

Husk!

Bådmærke
Albin 25
Fiber form
Spækhugger

Bådplads
2046
1928
1946

Havørnen
Lise
Jiasas
Banditten
Solo Mio
?

Maxi 77
Dufour
LM 24
Bayliner
Nordic 79
?

2092
2039
412
?
?
?

Saltholm Rundt 1. lørdag i juni og september

KTF - Vi bruger VHF kanal 6 på vores ture
KLUBSTANDEREN
Klubstanderen er inkluderet i det årlige klubkontingentet, så det
forventes selvfølgelig, at der sejles med en ”frisk” stander.
Vi udleverer standere ved alle vores arrangementer, startende ved generalforsamlingen og standerophalingen.
Standere udleveres endvidere, efter aftale, i klubhuset af Monsen og Kalle
eller 1 mandag i måneden mellem 17:00 og 18:00

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2008
Kontingenter:

Enkeltmedlem…………….. 350 kr.
Par ……………………….... 450 kr.
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Stig & Ann Petersen
Allen Otos
Ulf Jensen
Vini Børglum
Alan & lise Coates
Karen & Hugo Gleisner
Bjarne Pedersen
Teddy Honoré & Annette Løvgreen
Henrik Jørgensen
Bjørn Kristoffersen

Bådnavn
SåFin
Daddys Boy
Søline

KTF optagelsesgebyr ……..

100 kr.

Codan ansvarsforsikring….

186 kr.

Klubhusudvalg

Turudvalg

udvalgsformænd
•
Carl Prominczl
•
Tonni Søgaard
Klubhusudvalg
•
Leo Søgaard
•
Erik Lund (Lue)
•
Frank Ekström

Udvalgsformand
•
Ulrik Severin
Udvalg
•
Ingen, men måske dig ??

Bådudvalg

Udvalgsformand
•
Brian Andresen
Udvalg
•
Finn Tange
•
Allan Andresen
•
Pernille

Udvalgsformand
•
Allan Broberg
Udvalg
•
Jørgen Swartz
•
Jan Hauder
•
Ole Andersen
•
Lars Prominczl
•
Heini Sørevik
•
TommyJohansen

Fiske klub

Sejlerskole

Formand
•
Ulrik Severin
Udvalg
•
Erik Munnecke

•
•

Festudvalg

Kanonudvalg
•
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Niklas Joensen
Erik Munnecke

Boye

AFRIGGERFEST.
LØRDAG D. 04. OKTOBER 2007 KL. 19.00.
Festen afholdes i 3F Festlokaler Saltværksvej 68.
BAREN ÅBNER KL. 18.15
VI GÅR TIL BORDS KL. 19.00
Der bliver serveret gammel-daw’s oksesteg med tilbehør.
Lækker kage til kaffen efter middagen.
Musik og dans
PRIS PR. PERSON 125,00 KR.
Tilmelding senest søndag d. 28. september.
Tilmelding og betaling skal ske i klubhuset søndage i
september mellem kl. 16.00 – 18.00
Er du forhindret på dette tidspunkt kan du ringe til:
Brian Andresen Tlf. 20 14 87 55.
Der kan maximalt deltage 100 personer.
Tilmeld jer i tide da princippet ”først til mølle” anvendes

Hver den første Mandag i måneden kan man møde et
bestyrelsesmedlem i KTF ’s lokaler.
Mellem kl. 17.00 til 18.00
18

Formanden udtaler sig.
Vi er nu nået hen på sensommeren og vi i bestyrelsen har igen taget arbejdshandskerne på efter en herlig sommer. Det har jo været et perfekt
sejlvejr denne sommer. Dejligt solskin og god vind, man kan jo næsten
ikke ønske sig det bedre. Vores klubbåd har været ude på et par gode ture i Øresund og det glæder bestyrelsen, at der er efterspørgsel på den.
Tillige har der været afholdt duelighedssejlads i klubbåden, og det virker
som om vores medlemmer er begyndt at vise interesse for den. I uge 41
har kommunen valgt at afholde en sundhedsuge, og det har vi selvfølgelig
meldt os til. Vi har tænkt os at sejle ud i vores klubbåd med folk, som
kunne tænke sig en sejltur på Sundet. Efter sejlturen vil vi byde på kaffe
og kage og fortælle om vores klub og havnen, og på den måde gøre lidt
reklame for sejlsporten.
Havnefesten gik fint m.h.t. vejret. Desværre må vi konstatere et lille underskud, og vi må diskutere, om vi skal fortsætte. Det er nu tredje gang
vi afholder arrangementet, og det har givet underskud alle gange. Det er
svært at argumentere for at fortsætte havnefesten i sin nuværende form.
Det kunne være, vi skulle til at tænke en smule alternativt.
De udvalg vi fik nedsat til generalforsamlingen arbejder perfekt derudaf.
Det kniber stadig med et tur udvalg. Vi må og skal have nedsat et udvalg,
som kan tage sig vores ture. Så er der nogen, som sidder og har lyst til at
sidde i et sådan udvalg, så meld jer endelig til bestyrelsen. Mulighederne
for ture er mange og det er jo kun fantasien, som sætter grænser.
Sankt Hans aften gik som sædvanligt med bål og høj stemning i klubhuset. Det var jo en hverdag aften, så vi var ikke så mange som sidste år. Vi
fik endnu engang vist vores gode forhold til motionsklubben, idet vi sang
bålsang sammen.
Klubhuset har fået et løft med hovedrengøring og nylakerede borde og vi
vil i vinterperioden afholde en række arrangementer i klubhuset, så hold
jer orienteret på nettet eller i klubhuset.
Forsat god sejlesæson og husk, det er menneskeligt at sejle.
Formand
Jørgen Swartz

Deadline næste klubblad d. 15. november 2008.
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Tur til

Landskrona
17.-18. maj 2008

byen for at finde en passende restaurant til om
aftenen. Valget faldt på Madde’s, et lille ydmygt sted, der så ud til at have personlighed.
Næsten tilbage i havnen blev vi pludselig
anråbt bagfra ”Har I spist??”. Grethe & Ulrik havde samme formiddag besluttet sig for
at deltage i turen og var altså nu nået frem.
Det var vistnok også lidt en undskyldning for
Ulrik til at få taget sin splinternye kortplotter i
brug, og meget belejligt lykkedes det for Erik
(der heller ikke kunne holde sig fra Ulriks nye
legetøj) at få apparatet konfigureret færdig.

Vi havde i det varme vejr om fredagen pakket
korte bukser og anden let påklædning, og var
gået ned for at sove i Litorina, så vi kunne
være startklar lørdag morgen. Ungerne skulle
afsted på søspejderweekend, så det var kun
med Mette & Martin ombord, da fortøjningerne blev kastet først på formiddagen. Et stykke
bagude kunne vi se, at Orion også var på vej,
vort formodede eneste følgeskab på turen.
Det var således 8 personer, der om aftenen fik
en fortrinlig middag på Madde’s. Madan var
Det var dejligt, klart sejlvejr med let nordgod og betjeningen meget serviceminded;
vestlig vind, der dog efterhånden tog så meget aldrig før har vi oplevet at få byttepengene
af, at vi valgte at gøre brug af motoren for at retur fordelt i 4 lige store bunker – een til
nå frem til frokosttid. De korte bukser var der hvert par.
ikke umiddelbart brug for. Orion indhentede Resten af aftenen blev tilbragt ombord på
os efterhånden og skød tillige genvej ind over Orion, hvor Mariann bl.a. kunne diske op
grundene ved Landskrona og kom således
med smeltet is.
først i havn, da vi med vort meget gamle og
delvis ulæselige søkort ikke turde tage denne Søndag var de korte bukser endnu mere til
chance og derfor gik nord om grundene og
grin. Det var blevet endnu koldere, og vinden
ind gennem løbet.
var tiltaget til hård, heldigvis stadig fra nordHavnefogeden stod parat og anviste en plads,
som imidlertid var så smal at det næsten krævede skohorn og brun sæbe at få Litorina ind
gennem pælene. Mariann & Erik kunne fortælle, at Maximus også var på vej, så ½ time
senere havde Sanne & Torben også sluttet sig
til selskabet.
Efter de obligatoriske velkomst-mole-øl gik
alle tur på citadellet, der dog var lukket, og i

vest, så vi havde den agten for tværs hjem.
Hjemturen tog derfor kun ca 2 ¾ time, endda
incl. at vi med meget langsom fart fik afprøvet – og i søkortet indtegnet – en sikker vej
ud over grundene, med over 3,5m vand hele
vejen.
Efter så kort sejltid blev der også tid til en
afskedsøl i Maximus’s cockpit inden ungerne
skulle hentes igen.
Martin Duekilde

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK
Alle er altid velkomne til at ringe til et bestyrelsesmedlem med stort og småt. Henvendelser via hjemmeside og mail er også mulig.
Vi håber hermed at kunne skabe en god kontakt til vores medlemmer. Kom med forslag til aktiviteter eller problemstillinger, som bestyrelsen skal tage sig af eller kig
bare forbi og få en hyggelig sludder.
Hilsen Bestyrelsen
4

KTF KLUBBÅD
Den første sejlsæson med vores klubbåd Katufo er nu godt i gang
KTF’s sejlerskole er blevet startet og udbyder denne sejlsæson to forskellige typer af skolesejlads til klubbens medlemmer, Praktisk sejlads og
Praktisk sejlads til duelighedsprøve.
Praktisk sejlads består af enkeltstående kurser, hver af 3 timer. Kursets
formål er at undervise i praktisk sejlads primært for sejl og spiler (hvis
vejret tillader det). Kurset har indtil nu været afholdt 7 gang i sejlsæson
2008.
Praktisk sejlads til duelighedsprøve består af et forløb af praktiske
sejladser, der dækker pensum til duelighedsprøvens praktiske del. Der
har i alt være afholdt 7 af disse kurser i sejlsæson 2008.
Forløbet afsluttes med prøve i uge 36. Elever, der har bestået den teoretiske prøve, og som består den praktiske prøve hos KTF sejlerskole, vil få
udstedt Søfartsstyrelsens duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere.
Det er muligt for KTF’s medlemmer at leje klubbåden. Båden har været
lejet ud 24 sejldage indtil nu i 2008.
Under årets havnedag var klubbåden i aktion som reklame for KTF, hvor
den i løbet af dagen sejlede korte tur med havnens gæster og en erfaren
KTF bådfører ved roret.
I uge 41 afholder Tårnby Kommune sundhedsuge. KTF’s bestyrelse har
besluttet, at KTF deltager i dette arrangement ved at tilbyde 5 sejlture i
klubbåden for interesserede Tårnby-borgere.
Sejladserne vil blive afviklet med 2 erfarende KTF sejlere per dag samt 3
gæster.
Tårnby Kommune har taget særdeles godt mod KTF’s interesse for
sundhedsugen og vores tilbud om at støtte denne.
KATUFO har sin egen hjemmeside (www.kastruptursejler.dk/klubbaad),
hvor det løbende vil være muligt at finde al information om båden samt
hvilke kommende sejlerskoletilbud, der vil blive arrangeret.
Med sejlerhilsen Allan Broberg (KTF Klubbådsudvalg)
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30 % rabat på
fiskeudstyr til
medlemmer fra

KTF
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5

6
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KTF tur til Polen d. 24/10 – 26/10
Fredag d. 24. oktober går turen mod Polen. Vi mødes ved Vindroses passagerkontor på Dampfærgevej 30, 2100 Kbh. Ø. kl. 18.30. For dem som
ønsker fællestransport, er mødestedet KTF’s klublokale kl. 17.30.
Efter indkvartering i kahytterne er der mulighed for at prøve færgens
mange tilbud, der kan nævnes bar, natklub, kasino, spisesteder samt jacuzzi til billige priser, eks. koster en øl 13 kr. i færgens barer. Der kan benyttes danske kroner på færgen.
Lørdag kl. 8.00 anløber vi Swinoujscie. De som vil i land skal fra borde
senest kl. 8.30. Kl. 16.00 skal alle være ombord på færgen igen og kl.
17.00 er der polsk buffet med alt hvad dertil hører. Drikkevarer er dog
ikke inkluderet i rejsens pris.
Kl. 22.00 afgår færgen mod København, hvor vi anløber søndag kl. 8.30.
Rejsens pris er 535 kr. pr. person i delt indvendig kahyt med eget bad og
toilet. Hvis der ønskes enkelt kahyt koster rejsen 915 kr. Udvendig kahyt
koster 585 kr. pr. person eller 965 kr. for enkelt udvendig kahyt. Endelig
er der to personers udvendig luksuskahyt som koster 895 kr. pr. person.
Morgenmad er ikke inkluderet i prisen, men kan købes i restauranten for
50 kr. pr. gang.

KTF

For at kunne få de kahytter vi ønsker er seneste tilmelding samt betaling
d. 14. august. Tilmeldingen er først gyldig, når betalingen er modtaget.
Beløbet kan indbetales på KTF’s konto, Regnr.: 6610 Kontonr.; 1471420
(husk at anføre navn ved bank overførsel) eller til kassereren. Tilmeldingsliste er ophængt i klubhuset. Turen gennemføres kun, hvis der er
minimum 16 personer tilmeldt. Da vi, i lighed med sidste år, vil arrangere
fælles bus til og fra klubhuset, må I meget gerne oplyse, om I ønsker
plads på bussen.

Vel mødt og husk pas.

STANDERNEDHALING
Lørdag d. 18. oktober kl. 11.00
KTF er vært med en lille forfriskning ved standernedhalingen.
Efterfølgende er der kammeratligt samvær i klubhuset, hvor
der bydes på pølser med tilbehør.

Heine og Allan
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En ny og spændende sejlsæson står for døren. Se og bliv set med det nye Automatisk Information System (AIS).
SOK tilbyder nu gratis at holde øje med din båd – hvis du har AIS ombord.
Vi tilbyder derfor til en god pris:
Easy Trax AIS (B) m/combi ant.
Pris 6995,- kr. Incl. moms
Yderligere 3 stk. varme
Sommertilbud
Bærbar maritim vhf radio 5w RO-4300
Pris 945,-kr. incl. moms
Furuno GPS GP-32 waas
Pris 2845,-kr. incl. moms
Furuno GPS GP-7000 plotter MAX teknologi
Incl. DK kort
Pris 13,165,- incl. moms
KURSER
Vores firma afholder også skrædersyede kurser for jer
-radarkursus med erfarende navigatører
-speedbåds kurser
Ring og hør nærmere
På tlf: 21209691 el. 21434747
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Hej Alle

Dagdriverbanden.
Ja nu lakker det mod enden af
sejlersæsonen stander ned afriggerfest og hvad så.
Dagdriverbanden for efterlønnere,
pensionister og andre dagdrivere
som er medlem af K.T.F. mødes
første tirsdag i måneden kl.13.00 i
klubhuset med madpakke, og vi
får en hyggesnak og arrangerer
en tur inden næste samling.
Første tur bliver til Christiandhavn
med guiden Lissi tirsdag den 1410 kl.11.00, hvor hun fortæller og
viser rundt.Tilmelding til turen ved
vort første møde i oktober tirsdag
d.7-10 kl. 13-00
vel mødt Benny

OBS! Indlæg og eller billeder til klubbladet modtages !!

En lille hilsen fra Katufo.
Starten gik fra Kastrup mandag morgen kl. 9.30, allerede før start
blev 1 reb taget i storsejlet,
Heldigvis, for det viste sig at det blæste mere end det så ud til.
Allerede kl. 12.47 anløb vi Norreborg på Hven. Sikke en idyl og et
vejr.
Vi blev nødt til at blive en dag ekstra, med en god cykeltur rundt
øen, og indkøb af friskrøget sild.
Onsdag morgen blev kursen sat mod Kronborg, en dejlig sejlads
på platlæns, med 3 knob på loggen men 5.7 over grunden.
Velanløbet nordhavnen og med stadig godt vejr, blev computeren
afprøvet, sikke et no pay anlæg de har her, det brager igennem.
Rart igen at få nyheder og en frisk DMI melding.
Til båden er der indkøbt et brandtæppe, nødraketter og et billigt
men larmende tågehorn.
Kogeapperatet (sprit) fungerer perfekt og koger kartofler på no
time.
Som I kan se på vedhæftede billede, har vi orden i skøderne.
Hav det nu godt.
De bedste Hilsener
Sven og Jan H

CHAMO – ME
FRANK RENÉ EKSTRÖM

Bygningskonstruktør M.A.K.
Tegnestuen BONITA - Tømrer & snedker
Tegninger - Myndighedsbehandling - Konstruktion - Udførelse
Tlf. Privat: 3251 1660
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Mobil: 6126 8241

Tlf. Bil: 6126 1314

På falderebet.
Hvad kalder man
mænd, der har mistet 90 % af deres
intelligens?
- enkemænd!
Ridelæreren til blondinen:Du har vendt
sadlen forkert!Blondinen:Du ved sgu da
ikke hvilken vej jeg vil ride..!!
I den lokale Brugs var der en konkurrence
om, hvem der kunne skrive det bedste rim
om noget, der gør livet dejligt..Erik skrev
følgende:"Det bedste under solen, har pigen under kjolen".Da han næste gang kom
i Brugsen, fik han til sin overraskelse at
vide, han havde vundet konkurrencen og
gik stolt hjem og fortalte det til konen.Hun
ville gerne vide hvilket rim, han havde
skrevet, men han tænkte, han hellere måtte "forskønne" det lidt og sagde:"Det bedste under sky, er kirken i vor by".Da konen
næste gang kom i Brugsen, lykønskede
brugsuddeleren hende, hvortil hun svarede:"Ja, jeg var ikke klar over at Erik kunne
rime, og da slet ikke om den slags. Han
har kun været der to gange. Den ene gang
var da vi blev gift, og den anden gang faldt
han i søvn".

Kære Skattevæsen, Jeg skriver til Dem
fordi jeg gerne vil opsige mit abonnement,
da jeg ikke synes om den truende adfærd
De bruger i Deres breve. Så vil De venligst
få mit navn slettet af Deres adresseliste. ;-)

Kvartalets
gåde.
Er det muligt at
skrive 1000 med
9999999
Løsning på sidste
kvartals gåde.
Tallene står i
række rækkefølge efter kvadratet af tallet plus
3. Eks. 1x1 + 3 =
4 4x4 + 3 =16
etc.
Der er desværre
ingen, som har
fundet den rigtige løsning i dette
kvartal.

Der var stor glæde da plejehjemmet fik spiritusbevilling. Ib på
89 bestilte en flaske vin: "Du kan
bare skrive det
på regningen, jeg
betaler når jeg
checker ud......"
Hvornår er
en mand
10 kr.
værd?
- når han
skubber en
indkøbsvogn!

Wasa knækbrød:DU BLI'R HVAD DU SPISER. - HVEM FANDEN HAR
LYST TIL AT VÆRE TØR, TYND, STIV OG SVENSK?Næ så hellere BOLLER
FRA KOHBERG, danske, runde og bløde
En mand finder en
fladlus i konens
kønsbehåring. Manden: Hvad fanden
er det her.? Konen:Helt ærligt, vil
du kneppe eller undervises i biologi.

At lave ingenting er
virkelig
svært...Man
ved aldrig
hvornår
man er færdig. :-D

Lille Mads: Far, hvorfor hænger din tissemand nedad? Far: Det er fordi jorden trækker i den, søn Lille Mads: I går da du lå
sammen med mor, pegede den da opad.....
Far: Det er fordi mor har jord i hovedet
Mads

Hvorfor findes
der overhovedet mænd?
- fordi en vibrator ikke kan slå
græs!!!!

En nat siger Pinnochio's kæreste til ham:-Det her går ikke, jeg får
splinter i missen, når vi elsker..Pinocchio går til Gepetto for at få et
råd.sandpapir min dreng brug sandpapir. et par dage efter spørger
Gepetto hvordan det nu går med pigerne?-Piger..hvem har brug for
piger, når man har sandpapir.
Hvorfor kan
mænd lide blondine vitser?
- fordi de forstår
dem!
To kvinder skulle måle en flagstang, da en mand kommer forbi og siger: Er det ikke lettere
at lægge den ned, inden i måler
den? Dit fæ, sagde de. Det er jo
højden vi måler og ikke længden!
Hvorfor skal en kvinde hellere være smuk
end klog?
- fordi mænd bedre
kan se end tænke!

En grønlænder, en tyrker og en dansker
finder en gammel lampe. De gnider på
den, og ud kommer en ånd, der gi'r dem
ét ønske hver.Grønlænderen: Jeg ønsker, at mit folk er i Grønland og har det
godt dér.Den er klaret, siger ånden.Tyrkeren: Jeg ønsker, at mit folk er i
Tyrkiet og har det godt dér.Den er klaret, siger ånden.Danskeren kigger skeptisk og spørger:Er alle grønlændere i
Grønland og alle tyrkere i Tyrkiet?-Ja!!Så ska' jeg bare ha' en cola... :-D

I Danmark kan du få leveret en pizza hurtigere end en ambulance. I Danmark tror folk de
lever sundt når de bestiller en dobbelt cheese burger og en cola. I Danmark stiller man for
300.000,- kr. bil i indkørslen fordi der ikke er plads i garagen, hvor den punkterede trillebør
og de slidte vinterdæk og den 12 år gamle plæneklipper er låst inde. I Danmark bruger man
gladeligt for 10,- kr. ekstra benzin for at finde en tank hvor man kan spare 8,- kr. på at tanke op. I Danmark er der handicap-parkering foran en idrætsplads. I Danmark beklager forældre sig over, at deres børn får for lidt motion og køber en Playstation 3 til dem i julegave..
Ak ja, sådan er der jo så meget, lige indtil man får sin løn - så er der så lidt :-)

Oplæg til falderebet kan smides i postkassen i klubben
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