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Bestyrelse og kontaktpersoner 

Formand 
 
 
 
Næstformand 
 
 
 
Kasserer 
 
 
 
Sekretær 
 
 
 
Best. Medlem 
 
 
 
Best. Medlem 
 
 
 
Best. Medlem 
 
 
 
Best. suppleant 
 
 
 
Best. suppleant 
 
 
 
Redaktion  
Klubblad 
  
 
Annoncer 
 
 
Webmaster 

Jørgen Swartz  
Cypres Alle 27 
2770 Kastrup 
 
Finn Dam   
Bregningevej 49 
4871 Horbelev 
 
Allan Sekunda 
Soldugvej 29, st. tv. 
2770 Kastrup 
 
Sanne Dyhr 
Blåhøjvej 10 
2770 Kastrup 
 
Ulrik Severin 
Amager Strandvej 376. 
2770 Kastrup 
 
Alan Broberg 
Cypres Alle31 
2770 Kastrup 
 
Brian Andresen 
Blykobbervej 8 st.th 
2770 kastrup 
 
Tonni Søgaard  
Volmer Kjærs Alle 2 
2770 Kastrup 
 
Carl Prominczl 
Postparken 55 st.th 
2770 Kastrup 
 
Jørgen Swartz  
 
Finn Dam  
 
Bjarne Kristensen 
 
 
Finn Dam  

Tlf. 32 50 53 30 
Mobil 24 46 53 30 
j.swartz@mail.dk 
 
Tlf. 32523707 
Mobil 28 78 51 68 
finn.dam@eltelnetworks.com 
 
Tlf. 32 51 78 88 
Mobil 30 75 97 54 
asek@comxnet.dk 
 
Tlf. 32 52 58 63 
Mobil 61 10 61 00  
stdyhr@jubii.dk 
 
Tlf. 32 50 87 71 
siestafamily@mail.dk 
 
 
Tlf. 32 51 96 07 
cypres@email.dk 
 
 
Tlf. 20 14 87 55 
brian-fridag@hotmail.com 
 
 
Mobil 40 88 77 77 
tonnis.post@gmail.com 
 
 
Tlf. 32 50 00 05 
Mobil 27 49 10 59 
 
 
j.swartz@mail.dk 
 
finn.dam@eltelnetworks.com 
 
Tlf. 32 51 67 32 
Mobil 26 22 06 51 
bjarne1_99@hotmail.com 
 
finn.dam@eltelnetworks.com 
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KTF - Vi bruger VHF kanal 6 på vores ture 

Deadline næste klubblad d. 17. April 2009. 

  
KTF - Planlagte aktiviteter 

 
 
 
28  feb 2009  Fastelavn 
 
10 mar. 2009  Motorkursus 
 
07 mar. 2009  Hovedrengøring i klubhus 
 
20 mar. 2009  Fredagscafe 
 
17 apr. 2009  Generalforsamling 
 
18 apr. 2009  Standerophal kl 11:00 
 
25 –26 apr. 2009  Sæsonstarttur (måske til Lindhamn) 
 
06 maj 2009  Kapsejlads med mad bagefter 
 
16 maj. 2009  Fiskekonkurrence 
 
20 maj 2009  Kapsejlads med mad bagefter 
 
30 maj. 2009  Pinsetur 
 
10 jun. 2009  Kapsejlads med mad bagefter 
 
23 jun. 2009  Sankt Hans 
 
24 jun. 2009  kapsejlads med mad bagefter 
 
27 jun. 2009  Tur til vores venskabsklub Helsingborg Yachtclub 
 
22 aug. 2009  Hven Tur 
 
Xx sep. 2009  Fiskekonkurrence 
 
12-13 sep. 2009  Natsejlads 
 
Xx sep. 2009  Holmentur 
 
Xx okt. 2009  Afriggerfest 
 
Xx okt. 2009  Stander ned 
 
Xx dec. 2009  Julestue banko 
 
 
Husk!   Saltholm Rundt 1. lørdag i juni og september 
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OBS! Indlæg og eller billeder til klubbladet modtages !! 

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2008 
 

Kontingenter:    Enkeltmedlem…………….. 350 kr. 

                     Par ……………………….... 450 kr. 

 

                            KTF optagelsesgebyr …….. 100 kr. 

                            Codan ansvarsforsikring….  186 kr. 

klubbåd 

 Lars Prominczl 
 Rigning og afrigning af 

klubbåd 

 Heini Sørevik 
 Rigning og afrigning af 

klubbåd 

 Tommy Johansen 
 Rigning og afrigning af 

klubbåd 

SejlerskoleSejlerskole  

 Niklas Joensen 
 Undervisning i sejlads med 

sejl 

 Erik Munnecke 
 Udarbejdelse af Undervis-

ningsmateriale 

 Undervisning  til duelig-
hedsprøve 

 

KanonudvalgKanonudvalg  

 Boye 

  

MedlemsarbejdeMedlemsarbejde  

Ølautomater 
 Mons  

 Hovedansvarlig 

 Brian Andresen  
 Hjælp til ølautomat 

 Kalle  
 Hjælp til ølautomat 

 Jim  
 hjælp til ølautomat 

Klubhus 
 Bjarne  

 Indkøb af dagligvarer 

 Henrik Klokker  
 Diverse vedligeholdsopga-

ver i klubhus 

Rengøring 
 Susanne Clausen 
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KlubhusudvalgKlubhusudvalg  

udvalgsformænd 
 Carl Prominczl 

 Tonni Søgaard 

Klubhusudvalg 
 Leo Søndergaard Nielsen 

 Holde styr på reol og op-
slagstavle 

 Erik Lund (Lue) 
 Frank Ekström 

 Tømreropgaver i klubhus 

 Bygningstegninger  

FestudvalgFestudvalg  

Udvalgsformand 
 Brian Andresen 

Udvalg 
 Finn Tange 
 Allan Andresen 
 Pernille Kruse 
 Finn Fiske 
 

Fiske klubFiske klub  

Formand 
 Ulrik Severin 

Udvalg 
 Erik Munnecke 

 Jan Hauder 
 

TurudvalgTurudvalg  

Udvalgsformand 
 Ulrik Severin 

Udvalg 
 Finn Dam  

 Hven tur eller alternativ 

 Kalle  
 Hven tur eller alternativ 

 Else Marie  
 Pinsetur 

 

BådudvalgBådudvalg  

Udvalgsformand 
 Allan Broberg 

 Vedligeholdelse af klubbåd 

 Rigning og afrigning af 
klubbåd 

Udvalg 
 Jørgen Swartz 

 Rigning og afrigning af 
klubbåd 

 Jan Hauder 
 Booking af klubbåd 

 Vedligeholdelse af klubbåd 

 Rigning og afrigning af 
klubbåd 

 Ole Andersen 
 Rigning og afrigning af 

Diverse udvalgDiverse udvalg  
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KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2008 
 
Kontingenter:    Enkeltmedlem…………….. 350 kr. 
                     Par ……………………….... 450 kr. 
 
                            KTF optagelsesgebyr …….. 100 kr. 
                            Codan ansvarsforsikring….  194 kr. 

                                 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 gene-
ralforsamlingen og standerophalingen. 
 
Standere udleveres endvidere, efter aftale, i klubhuset af Monsen og Kalle 
eller 1 mandag i måneden mellem 17:00 og 18:00 

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

Facebook 
Kastruptursejlerforening følger jo lidt med tiden, så derfor har vi også nu 
oprettet en gruppe der hedder kastruptursejlerforening, på den vil arran-
gementer løbende blive opdateret.  

NYE MEDLEMMER 2009  december - marts 
 

KTF BYDER VELKOMMEN 

 

Navn Bådnavn Bådmærke Plads 

Sten Erik Gad - - - 

Bjørn Kaaber Sofie - 1956 
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Foråret er på vej, og en ny sejlersæson 
venter forude. Som jeg skrev sidst, så har 
bestyrelsen arbejdet hårdt denne vinter, 
for at vi til foråret skulle være i stand til at 
præsentere en række nye tiltag og aktivi-
teter. 
Vi har fået Internet i klubhuset, og vi har 
opstillet en computer. Det må være et 
must i en sejlklub som vores. Det er nu 
muligt at tjekke vejret og aktiviteter på 
vores hjemmeside i klubhuset. Vi i besty-
relsen håber, at dette vil blive brugt flittigt 
i den nye sæson. Derudover har vi søgt 
kommunen om tilladelse til en terrasse 
foran vores klubhus. Vi håber hermed, at 
det i fremtiden vil være muligt, at sidde 
udenfor i solen, når man er på besøg i 
klubhuset. Vi venter stadig på et svar. 
Vi har fået os en venskabsklub. Helsing-
borg Yacht Club har vist stor interesse 
for, at være venskabsklub med os. Dette 
indebærer, at de er velkomne til vores 
aktiviteter, men betyder selvfølgelig også, 
at vi er velkomne til deres. Jeg håber, at I 
vil benytte jer af tilbuddet.  Hvis der bliver 
talt svensk på nogle af vores ture, så skal 
I ikke være overrasket. Vi har arrangeret 
tur til Helsingborg sidst i juni, hvor de vil 
tage imod os. 
I maj og juni vil der igen i år være praktisk 
duelighedssejlads og spiler-sejlads for de 
mere øvede, men som noget nyt vil vi 

arrangere en kapsejlads hver anden uge 
med mad bagefter. På denne måde hå-
ber vi, at vi kan aktivere en del af de 
medlemmer, som vi desværre aldrig ser. 
Møder man op i klubhuset på disse dato-
er, er man selvfølgelig 100 % sikker på at 
komme ud at sejle. Dette princip har 
Dansk Sejlunion, så har vi det selvfølgelig 
også. 
Generalforsamlingen nærmer sig, og vi 
har en del vi skal have diskuteret igen-
nem 
Vi får svært ved at slippe for kontingent 
stigning, da det efterhånden er tre år si-
den, vi sidst havde en, og alt er jo på en 
eller anden måde steget i de tre år. 
Vi skal have drøftet, om vi vil have et ud-
sugningsanlæg i klubhuset. Det er en stor 
investering, så bestyrelsen mener, det 
skal op til generalforsamlingen. 
Sidst men ikke mindst vil vi ændre datoen 
for indbetaling af kontingent fra marts til 
februar. Jeg håber, at se jer til generalfor-
samlingen, hvor vi vanen tro byder på 
mad. 
 
 
 
Formand 
Jørgen Swartz 
 

Formanden udtaler sig. 

Underviser: Niclas 
Undervisningsdage: 

Tirsdag d.   5, 12, 19 og 26 maj 
 
 

Pris for alle 4 aftener kr. 200 
Deltagelse kræver medlemskab af 

KTF. 
 

Tilmelding: 
Jan Hauder 

Tlf: 4054 5680 
eller 

jhauder@hotmail.com 

Sejlads med/uden spiler.  
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Kastrup Tursejler Forening 
 
Hermed indkaldelse ordinær generalforsamling den 17. april 2009 kl. 18.30 i 
Campingbygningen Amager Strandvej 285 
Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Valg af dirigent. 
Bestyrelsens beretning for det forgangne år. 
Forlæggelse af regnskab for det forgangne år, samt budget for det 

kommende år. 
Behandling af indkomne forslag. 
Fastsættelse af kontingent. 
Valg af formand i ulige år. ( Jørgen modtager genvalg). 
Valg af næstformand i lige år.  
Valg af kasser i ulige år.  (Allan modtager genvalg). 
Valg af sekretær i lige år.  
Valg af bestyrelsesmedlemmer. To i lige år og en i ulige år. (Allan 

modtager genvalg).  
Valg af to suppleanter for 1 år. (Kalle og Toni modtager genvalg). 
Valg af to revisorer for et år. (Torben Dyhr og Marie Pallesgaard 

modtager genvalg). 
Valg af en revisor suppleant for et år. (Leo Nielsen modtager gen-

valg). 
Valg til diverse udvalg. 
Eventuelt 

 
 
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret skipperlabskovs med tilbehør.   
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Båd stativ til sejlbåd sælges 
Fabrikat ØSBY 
Kr 1500,00 
 
Erling Sørensen 29280663 

DUELIGHEDSBEVIS 
PRAKTISK PRØVE 

 
 

Har du bestået den teoretiske prøve til duelighedsbeviset  
og mangler den praktiske prøve. Eller noget sejlererfaring. 

 
Så er muligheden der nu. 

 
Der er oprettet et mandags- og torsdags hold.  

Undervisningen er i hele maj- og først i juni måned. 
Tidspunkt  17 til 20 

Undervisningen foregår for motor i klubbåden KATUFO plads 1505 
Evt. ændringer aftales holdvis. 

 
Pris for 6 undervisningsaftener kun kr. 300 

 
Prøve gebyr: 

Sensor kr. 160, Bevis kr. 40, bådleje kr. 25 
 

For at deltage i undervisningen skal du være medlem af KTF. 
 

For at få et overblik over antal interesserede, 
beder vi om at du tilmelder dig snarest til 

 
Jan Hauder 

Tlf. 40545680 
eller  

jhauder@hotmail.com 
 

Velmødt 
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Budget 2009 

  Budget 2009 Drift 2008 Budget 2008 

Indtægter        

 Kontingenter 100.000,00 96.000,00 95.000,00 

 Codan indtægter 3.000,00 2.334,00 3.000,00 

 Medlemsgebyrer 3.000,00 3.300,00 2.500,00 

 Andre indtægter 1.000,00 1.302,00 0,00 

 Klubbåd indtægt 11.450,00 5.815,00 7.175,00 

 Salg i klubhus 170.000,00 174.000,00 150.000,00 

 Annonceindtægter 6.000,00 5.750,00 6.000,00 

 Arrangementer 3.000,00 3.740,88 3.000,00 

 Merchandise 2.000,00 1.700,00 4.000,00 

 Renteindtægter 25.000,00 26.090,39 20.000,00 

Indtægter i alt 324.450,00 320.032,27 290.675,00 

        

Udgifter        

 Kontingenter 29.000,00 28.327,38 29.000,00 

 Arrangementer 25.000,00 19.413,09 20.000,00 

 Mellemkonto 0,00 2.000,00 2.000,00 

 Møder 10.000,00 5.419,83 10.000,00 

 Porto 6.000,00 5.524,00 8.000,00 

 Vimpler og standere 0,00 0,00 0,00 

 Diverse 30.000,00 14.977,26 11.000,00 

 Driftsudgifter klubhus 35.000,00 34.850,17 26.000,00 

 Klubblad 25.000,00 22.890,00 18.000,00 

 Gaver 1.500,00 1.179,00 1.500,00 

 Administration 8.000,00 1.633,07 2.000,00 

 EDB omkostninger 6.500,00 1.470,00 3.000,00 

 Forsikringer 5.500,00 5.011,00 5.000,00 

 Klubbåd udgift 10.000,00 16.103,67 15.000,00 

 Stempel og gebyr 2.000,00 1.839,57 2.000,00 

        

Udgifter i alt 193.500,00 160.638,04 152.500,00 

        

Resultat  130.950,00 159.394,23 138.175,00 
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men der er ikke rigtig noget at vælge 
mellem. Det viser sig nu, at svenskeren 
er meget flink, og han hjælper os ind og 
byder os velkommen. Vi kan desværre 
ikke ligge sammen alle tre både, men til 
gengæld ligger Nordstjernen også i hav-
nen, så vi aftaler at grille sammen alle 
sammen. Om eftermiddagen foreslår 
Grethe og Ulrik, at vi går over på cam-
pingpladsen og handler – et eller andet 
kan man vel altid bruge – om ikke andet 
kan vi købe en is. Det lyder rigtig godt, 
for selvom vi har været her før, har jeg 
aldrig gået tur til den side, hvor cam-
pingpladsen ligger. Vi betaler havnepen-
ge på vejen, og så skal vi lige over klip-
pen, og så er vi der. Men så sker det 
som bare ikke må ske. Grethe glider i 
noget fugtigt mos på klippen, falder og 
kan høre en grim lyd fra sin højre hånd. 
Den ser også lidt anderledes ud, end før 
hun faldt. Heldigvis er vi ikke alene, og 
før vi ved af det, er der en meget hjælp-
som svensker – Jan – som både ringer 
til svensk SOS og tilbyder at køre Gre-
the ind til hospitalet. Så Grethe og Ulrik 
tager til hospitalet, og vi aflyser fælles-
spisningen – det blæste også for meget 
– så medens vi venter, bliver der både 
tid til fodbad og til at klippe Erik. Der 
går dog lang tid, før de kommer hjem, 
og de har dårligt nyt at fortælle: Grethe 
har brækket håndleddet to steder, og 
skal have gips på i 6 uger. Det er rigtig 
skidt, når forretningen og kunderne står 
og venter efter ferien. ØV!!  ØV!! 
 
Mandag d. 21/7: Vejret er stadig med 
os, solen skinner, og det er rigtig varmt. 
Ulrik skal finde et apotek, så han kan 
hente noget smertestillende til Grethe. 
Vi beslutter derfor, at slå flere fluer med 
et smæk: bådudstyrsforretning 
(reservedel til selvstyrer), apotek, alm. 
indkøb og tur i gummibåd. Vi fylder tan-
ken og køletasken og drager af sted. 
Ulrik kender en fin lille smuttur op ad en 
meget smal kanal – man skal vide den 
er der for at finde den – og hvad sker, 

lige da vi skal til at sejle ind i kanalen, 
kommer der en anden gummibåd ud. 
Det er Lone og Niklas, som også har 
været inde i byen. Vi stopper og snakker 
lidt med dem, nå- men vi skal jo ind og 
handle, og vi finder først bådudstyrsfor-
retningen, de har ikke det vi skal bruge, 
så vi sejler videre, og det lykkes os at 
finde en kajplads helt inde i centrum. 
Det er dejligt, for så kan vi hurtigt få 
ordnet vores ærinder, tror vi. For på 
apoteket vil de ikke udlevere den medi-
cin, der står på recepten, for der er no-
get galt med cpr.nr. Så må vi jo ændre 
planer: Ulrik tager til hospitalet, vi kø-
ber ind, går ned til gummibåden og ven-
ter på Ulrik. Og vi får lov at vente læn-
ge, for det er ikke sådan lige at få fat på 
en taxa, og der er jo også andre menne-
sker på hospitalet end Ulrik, så det ta-
ger sin tid. Og Ulrik havde køletasken, 
så vi kunne bare sidde og vente!!! Ende-
lig kommer øllet - øh Ulrik, og vi kan 
sejle hjem igen. Denne gang sejler vi 
nord om øen, det er også en fin tur. Da 
vi er næsten hjemme ser vi Orca på vej 
ind i havnehullet. De ser ikke os, de har 
travlt med at gøre klar til landing. Da vi 
har spist frokost, vil Ulrik finde Jan og 
sige tak for hjælpen. Jan spørger, om vi 
har lyst til at se deres klubhus, og det 
vil vi rigtig gerne, for det ser meget flot 
ud udefra og det har en helt unik place-
ring med den smukkeste udsigt. Efter 
rundvisning nyder vi en øl foran klubhu-
set, og aftaler fælles grill i aften, hvor 
vejret er særdeles godt. Det bliver igen 
en dejlig aften, hvor vi nu er hele fem 
både fra KTF samlet ved langbordet. 
 
 
Fortsættes i næste KTF blad 



18  

 

Da solen var ved at gå ned, kom der 
pludselig en masse flagermus. De fløj 
tæt ned til vandet mellem bådene og 
var helt utrolige at se på. Igen en rigtig 
dejlig dag med mange gode oplevelser. 
 
 
Desværre har jeg ikke skrevet dagbog 
under hele ferien, så fra nu af mangler 
der alle de mange detaljer, man kun får 
med, hvis man skriver jævnligt. Det må 
jeg så lære af!!! 
 
Fredag d. 18/7: Vi sejler til Ekenäs 
allerede kl. 8.30, da Maria og Kristian 
skal videre til Vejle i eftermiddag. Det 
småregner, da vi går til busstoppeste-
det, men vi er heldige, for vi venter kun 
i 6 min. på bussen, og der er en time 
mellem afgangene. Vi havde ellers af-
talt, at vi ville tage cyklerne ind til Ron-
neby og handle, men det dropper vi 
p.gr.a. regnen, så vi tager bussen sam-
men med Siesta og Eos. Vi køber ind til 
flere dage, for hvis vejret bliver bedre, 
vil vi ligge på skæret. Det holder op 
med at regne, medens vi handler, så vi 
går også en fin lille tur i Ronneby. Da vi 
kommer tilbage, håber vi at kunne sejle 
til Karö, men bådene ligger i lag, så det 
må vi droppe. Vi spiser aftensmad hver 
for sig. Eos inviterer på en drink medens 
vi venter på deres gæster, som skal 
komme i dag og sejle med i en uges tid. 
Det er Pia og Morten, som er deres gæ-
ster og som også skal med på vores vin-
terferie, så dem glæder vi os til at mø-
de. Pia og Morten ankommer ved 22.30 
tiden, så vi forlader Eos, så gæsterne 
kan blive installeret i fred og ro, og går 
over på Siesta, hvor vi opdager, at him-
len er fyldt med stjerner. Det er som 
om, der kommer flere stjerner på him-
len, jo mere vi kigger, så det ender med 
vi har alt, hvad der findes af puder på 
Siesta i ryggen, for det er ret anstren-
gende at sidde fuldstændig bagoverbø-
jet i så lang tid. Vi tror også, vi ser ret 
komiske ud, så vi får også grinet en del. 

 
 
Lørdag d. 19/7: Det meste af formid-
dagen går med at rydde op og gøre klar 
igen, så klokken bliver 11.15, inden vi  
drager af sted. Vi tager til Arpö, som er 
en dejlig ø med en lille flydebro, et bål 
sted og et skithus. Der er kun et par 
små motorbåde, da vi ankommer, så vi 
får alle en fin plads. Kort efter vores 
ankomst kommer der en svensk båd, fra 
Stockholm. Det er et ældre ægtepar, 
som har været verden rundt i 5 år, og 
nu er de næsten hjemme. Vi hygger 
hele eftermiddagen og spiser grill mad 
sammen til aften. Jørgen har igen lavet 
et mægtigt bål, det er rigtig dejligt. Ef-
ter maden hiver Erik guitaren og sang-
bøgerne frem, og den får ikke for lidt i 
solnedgangen. Til sidst bliver det dog for 
mørkt, og vi trækker over omkring bå-
let. Det begynder at småregne, men 
ikke mere end vi sagtens kan blive ved 
bålet og drikke videre af de små glas – 
bl.a. gajol – det er farligt, for det sma-
ger af saftevand. Nåh – men til sidst må 
vi overgive os og krybe til køjs. Herlig 
dag. 
 
Søndag d. 20/7: Vi giver os god tid, og 
det er langt op af formiddagen, før vi 
kommer af sted. Det regnede i nat og 
også lidt her til morgen, men efterhån-
den er det helt fint vejr, og vi har en 
herlig sejlads. Vi tager til Dragsö, og vi 
(Orion) er de første, der ankommer. Vi 
finder en plads ved gæstebroen, den er 
godt nok smal, men vi mener godt, vi 
kan være der, for der er plads mellem 
de både, der ligger ved siden af. Vi gør 
klar med klikken, og den kommer på i 
første huk – heldigt, for det blæser en 
del – men op springer en svensker, jeg 
tror fejlagtigt han vil hjælpe med forfor-
tøjningerne, men det vil han ikke, han 
beder os om at flytte, for han mener 
pladsen er for smal, så om igen. Sven-
skeren anviser os en plads yderst på 
broen, det er vi ikke så tilfredse med, 
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Mens Katufo står på land i sit stativ og 
venter på milde vinde, drog Jørgen 
Swarts og jeg til Jyllinge sejlklub en mørk 
og særdeles tåget aften i januar. Vi var 
inviteret af DS (Dansk Sejlunion) til at 
deltage i et miniseminar sammen med 
repræsentanter for sejlerskolerne i de 
andre østdanske sejlklubber. 
Formålet med seminaret var at sætte fo-
kus på kvaliteten af undervisningen i sejl-
klubberne. Herudover var formålet at 
kortlægge, om DS på nogen måde kan 
medvirke til udvikling og kvalitetssikring af 
den undervisning, som de enkelte sejl-
klubber tilbyder. 
DS præsenterede et forslag, der går ud 
på at certificere de enkelte sejlklubbers 
undervisning. Formålet vil være at sikre 
kommende sejlere en nogenlunde ensar-
tet uddannelse uanset, hvilken certificeret 
klub de vælger. Efter en lang og spæn-
dende debat med indlæg om uddannel-
serne i de forskellige sejlklubber var der 
enighed om, at DS med fordel kan arbej-
de videre med udviklingen af et sejlersko-
lecertifikat. DS forventer, at dette kan væ-
re klar til sæsonen 2010. Når certifikatet 
er klar, skal vi i KTF tage stilling til, om vi 
ønsker at blive certificeret. 
Aftenen fortsatte med en debat om vide-
reuddannelse af sejlerskoleeleverne efter 
bestået  duelighedsprøve. DS præsente-
rede et projekt, der har til formål at udvik-
le en teoretisk/praktisk kapsejleruddan-
nelse på toppen af duelighedsprøven. 
Det blev besluttet, at DS sammen med 
tre eller fire af de sejlerskoler, der allere-
de arbejder med kapsejleruddannelse, 
skal etablere et pilotprojekt. 
I løbet af sommeren 2009 skal de ind-
samle erfaringer, som kan danne grund-
lag for et forslag til, hvordan en sådan 

uddannelse kan se ud. Det er tanken, at 
også denne uddannelse skal certificeres. 
Til sidst diskuterede vi muligheden for at 
oprette en tursejler-videreuddannelse på 
toppen af duelighedsprøven. DS mente 
dog ikke, at de havde kræfter til også at 
arbejde videre med lige nu. 
 
Alt i alt en spændende aften med mange 
gode initiativer, som vi i KTF vil følge tæt. 
 
Til sidst vil jeg minde om, at der stadig er 
ledige pladser på vores KTF sejlerskole i 
2009: 
 
Praktisk sejlads med sejl tirsdage kl. 18-
21 i maj, juni samt sidste del af august og 
hele september 
 
Sejladstræning til Søfartsstyrelsens prøve 
i praktisk sejlads, som vi håber på at kun-
ne arrangere midt i juni. Det er nødven-
digt at have bestået den teoretiske del af 
duelighedsprøven, inden den praktiske 
prøve kan aflægges 
 
Du kan tilmelde dig til skolesejlads ved at 
kontakte Jan Hauder Jhau-
der@hotmail.com 
 
KATUFO har sin egen hjemmeside 
(www.kastruptursejler.dk/klubbaad), hvor 
det løbende vil være muligt at finde infor-
mation om båden samt hvilke kommende 
sejlerskoletilbud, der vil blive arrangeret. 
 
Med sejlerhilsen 
Allan Broberg 
Formand KTF Klubbådsudvalg 
 

KTF KLUBBÅD 
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Forsalg til generalforsamlingen den 17-4 2009 
 
Da klimaet i klubhuset efterhånden ikke overholder de krav, som stilles til et vel-
fungerende klubhus, stilles hermed et forslag om et udsugningsanlæg. Udgiften til 
et sådan anlæg vil beløbe sig til 56000 kr. ved selvmontage. Bestyrelsen. 
 
Der stilles forslag til kontingentforhøjelse. Bestyrelsen forslår en ekstra udgift på 
25 kr. om året pr. medlem. Bestyrelsen. 

17  

 

var samlet alle sammen. 
Vi grillede på klippen, og nød den vidun-
derlige aften. Nu var vi rigtig i skærgår-
den med familie og venner. 
 

Onsdag d.16/7:Maria og Kristian sover 
længe (i hvert fald længere end os), så 
da vi, Erik og Mariann, har spist mor-
genmad og ordnet diverse, tager vi på 
gummibådsraid med  Winnie, Jørgen, 
Grethe og Ulrik. Vi sejler om på østsiden 
af øen og ser på mulighederne for at 
ligge for anker/på klippe, og finder ud 
af, at det er det, vi har lyst til, hvis også 
Maria og Kristian har mod på det. Det 
har de heldigvis, så om eftermiddagen 
sejler alle tre både om på østsiden af 
øen. Ulrik er som bekendt fænomenal til 
at finde plads, og denne gang var ikke 
nogen undtagelse, vi kunne ligge side 
om side alle tre, lige ind til klippen – 
godt gået Ulrik! 
Jørgen havde instrueret os i at medtage 
og hjembringe ALT brandbart til et bål, 
hver gang vi gik fra båden. Det resulte-
rede bl.a. i at Maria blev tyv, for hun 
ville selvfølgelig gøre et godt indtryk, så 
hun stjal den største brændeknude, hun 
kunne finde på hele øen, og slæbte den 
med hele vejen til vores bålplads. Og tro 
mig: hun fik kun ros! Dejligt brænde – 
dejlig varme. Og – ja - det blev en dejlig 
aften. 
 

Torsdag d.17/7: Vi har sovet rigtig 
dejligt. Det har været helt vindstille, 
men regnet meget i løbet af natten – 
hvor heldig kan man være? Da alle er 
stået op og er klar til at modtage da-
gens oplevelser, går vi en dejlig tur. Det 
er en afmærket rute på den sydlige del 
af øen, og vi får en rigtig dejlig formid-
dag. Vel tilbage i bådene spiser vi fro-
kost og Erik og Ulrik tager en tur i 
”negerhuden”. Jeg bliver nysgerrig, og 
tager gummibåden, og ror ud til dem. 
Det var godt, for de var begyndt at fry-
se. Om aftenen  insisterer Jørgen igen 
på at lave bål, så jeg tænker, jeg vil da 
gerne være lige så populær, som Maria 
blev i går på at stjæle brænde med 
hjem. Jeg stjæler dog ikke, næh – jeg 
finder en STOR stamme, som har været 
brugt én gang før til brænde, for den er 
brændt på midten, men dem der har 
brugt den, har bare ladet den ligge i 
græsset, og det er jo meget belejligt for 
mig. Så jeg har vanddunken i den ene 
hånd, og så slæber jeg træstammen 
efter mig, for det er helt umuligt for mig 
at bære den. Jeg får dog ikke ros – nej 
Jørgen nærmest skælder mig ud for min 
uvidenhed. Det viser sig nemlig, at den 
træstamme, jeg i mit ansigts fodsved 
har slæbt hjem, er den helt perfekte og 
i øvrigt velforberedte hegnspæl. Jørgen 
ved nemlig, at man konserverer træ 
bl.a. ved at brænde det, og det var 
præcis det der var sket med ”mit” styk-
ke brænde. Konsekvensen blev, at jeg 
slæbte stolpen tilbage til hvor jeg havde 
taget den, men heldigvis så jeg en end-
nu større stolpe på vejen, så den tog jeg 
med på tilbagevejen, men bragte det 
lykke? Nej! Det viste sig nemlig, at den 
stamme, jeg nu havde slæbt hjem, præ-
cis var en stamme, som skulle bruges 
som hegnspæl, når den var blevet 
brændt. Men pludselig havde jeg ikke 
mere humor (eller var det kræfter), så 
den blev lagt på bålet, og det varede i 
timer. Det var et helt vidunderligt dejligt 
bål!!! 
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Rejsebreve fra Orion 
Erik og Mariann Munecke i 
deres Najad 360 
 
Tirsdag d.15/7: Vi tager fra Tärnö kl. 
11 for at hente Maria og Kristian i 
Karlshamn.  

Det, der ellers skulle have været en stil-
le og rolig tur – vinden var perfekt – 
endte med at blive meget oplevelsesrig, 
måske lidt mere end vi brød os om, for 
midt i det hele rev gummibåden sig løs 
– det opdagede vi selvfølgelig ikke med 
det samme – men først, da vi tilfældigt 
så en enlig gummibåd langt efter os, og 
den lignede vores, opdagede vi, at vi 
manglede Zodiac. Som bekendt kommer 
én ulykke sjældent alene, så da vi skulle 
vende båden hurtigere end hurtigt, røg 
selvstyreren – ØV – ØV – ØV !!! Vi kom 
dog godt ind i Karlshamn – med gummi-
båd, men uden selvstyrer. 
Da hele uge 29 er sat af til fest i byen, 
og havnelejen i den anledning er fordob-
let, valgte vi at blive ude i industrihav-
nen/yderhavnen også selvom der var 
længere ind til byen. Først gik vi til ba-
negården, for at finde ud af, hvor lang 
tid vi skulle bruge, til at hente Maria og 
Kristian og på hjemvejen handlede vi. Vi 
skulle trods alt være fire ombord i næ-
sten tre døgn, så vi købte ind efter at 
være uafhængige af forretninger, me-

dens vi havde gæster ombord. Vi gik 
tilbage til båden, og fik pakket al maden 
væk, det var lidt svært at få plads i kø-
leskabet, men det gik. Så var klokken 
allerede blevet så mange, at vi skulle af 
sted igen til banegården. Vi ankom til 
banegården næsten samtidig med toget, 
så det var fint. Kristian spurgte godt nok 
et par gange om, hvor langt der var til 
havnen, men jeg løj lidt om afstanden 
og bad Erik hjælpe Kristian med hans 
bagage, da den så meget tung ud. 
Maria og Kristian havde hjemmefra 
spurgt, om de skulle tage noget mad 
med, vi sagde ja-tak, det vil være fint 
med et aftenmåltid. Jeg ved ikke hvor 
kommunikationen er bristet, men de 
troppede op med et aftenmåltid pr. dag, 
de skulle være ombord, og så lidt eks-
tra, for det kunne jo være, at vi f.eks. 
fulgtes med Siesta! Hvis der ikke var 
trangt i køleskabet før, så blev der det i 
hvert fald nu. Jeg vil nærmest udtrykke 
det som eksplotionsfare, og ret hurtigt 
måtte vi opgive den sædvanlige 
”bajerpleje” (d.v.s. ca. 20 øl på køl). 
Vi vidste, at Eos og Siesta lå på Tjärö, 
og da Maria og Kristian ikke havde spe-
cielle ønsker om rejsemål, tog vi der 
hen. Det blev en meget flot modtagelse: 
først lodsbåd (Ulrik i gummibåd) deref-
ter ekstra lods: (Jørgen i gummibåd) 
Grethe og Winnie stod på broen og tog 
imod os. Det var en ankomst, der ville 
noget. Vi blev straks inviteret over på 
Siesta, så vi lige ku` mærke, at vi nu 
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MOTORLÆRE 
 

Tirsdag den 10 mar 2009 kl 19:00 i klubhuset 
 
Så står sejl sæsonen for døre,. Er din motor trimmet og klar 
til opgaven, ellers mød op i klubhuset hvor jeg vil forklare om 
motorens virke, udluftning og meget mere, og ikke mindst 
udveksling af erfaringer og gode råd 
 
Med Venlig KTF sejlerhilsner 
Ulrik Severin 

KTF  
STANDEROPHALING 

Lørdag d. 18 april kl. 11.00 
Kom og hils den nye sejlsæson velkommen! 

 
Mød klubkammeraterne før det for alvor går løs. 

KTF byder velkommen og er vært for en lille forfriskning. 
 

Efterfølgende er der  kammeratlig samvær i klubhuset. 
 

Der vil blive budt på pølser og tilbehør.  

Betinget forslag til KTF generalforsamling 2009. 
 
Forslag om rygeforbud i klublokalet i Campingbygningen. 
 
Jeg er bekendt med, at der er foreslået udsugning med varmegenvinding. Hvis forslaget om 
ny og mere effektiv udsugning vedtages, vil jeg frafalde forslaget om rygeforbud.. På denne 
baggrund vil jeg bede bestyrelsen fremføre forslaget i relevant rækkefølge.   
 
Med venlig hilsen 
 
Erik Munnecke 
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”Tally-Ho” 
 

”Tally-Ho” skal sælges, derfor denne meddelelse til med-
lemmerne, som naturligvis skal være de første, der får 

chancen for at erhverve dette dejlige fartøj. 
Det er en danskbygget motorsejler type MASCOT 1110, 
som igen er en forbedret Mascot 33 med badeplatform og 

bovspryd, længde/bredde/dyb 11,10/3,40/1,50 m. 
 

Byggeår 1987, solgt første gang 1990, købt af LUE 14. 
feb. 1991. 

”Tally-Ho” har to sæt sejl (gl. og ny), stor og genua (rulle), 
65 m2. 

 Volvo Penta 2003 R/ 28 hk, 7 køjer (agterkahyt). 
 

Udover standardudrustning skal nævnes: 
VHF, GPS, Vindm. Ekkol. Sumlog, Autohelm, 

Landstrømsanlæg m. Tystor lader, Holdingtank m. miljø-
tømning fra dæk, El-toilet, Varmtvandanlæg, Køle/frys-

skab. 
 

Desuden kan erhverves: 
Zodiac, C 260 S, m. Johnson 4 hk. 

 
Seriøse henvendelser besvares på 3250 1718, 

e-mail:  lue727@lund.mail.dk       
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CHAMO – ME 
FRANK RENÉ EKSTRÖM 

Bygningskonstruktør      M.A.K. 
Tegnestuen BONITA -  Tømrer & snedker 

Tegninger - Myndighedsbehandling - Konstruktion - Udførelse 
Tlf. Privat: 3251 1660             Mobil: 6126 8241            Tlf. Bil: 6126 1314 

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK  
 
Alle er altid velkomne til at ringe til et bestyrelsesmedlem med stort og småt. Hen-
vendelser via hjemmeside og mail er også mulig. 
Vi håber hermed at kunne skabe en god kontakt til vores medlemmer. Kom med for-
slag til aktiviteter eller problemstillinger, som bestyrelsen skal tage sig af eller kig 
bare forbi og få en hyggelig sludder. 
Hilsen Bestyrelsen 
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Helsingborg tur 
 
Som I måske ved har KTF fået sin første venskabsklub. Problemet med at 
finde en sådan klub, er at den skal ligge i en afstand så vi får en sejltur ud 
af det, men samtidig skal den ikke være så langt væk, at vi aldrig får be-
søgt den. 
Valget faldt på Helsingborg Yacht Club (forkortet HYC) som heldigvis var 
med på ideen.  
Derfor arrangerer vi en sammenkomst lørdag d. 27. juni med føl-
gende program. 
Vi mødes kl. 15 foran HYC’s klubhus hvor vi udveksler standere med HYC 
og hvor KTF vil servere en forfriskning. Om aftenen vil vi grille på HYC’s 
overdækkede grill plads med efterfølgende hygge, KTF stiller grill kul til 
rådighed. 
 

Jeg håber så mange som muligt kan deltage i denne lille ”højtidelighed”, 
så vi kan vise svenskerne at KTF er en aktiv klub. 
 

Indsejlingen til Helsingborg Nordhavn er på position N 56  02,'9 og E 
12  41,'1.  
 

Ved evt. spørgsmål eller ideer til arrangementet, kan I henvende jer til 
Allan Sekunda, tlf. 30759754. 

Kapsejlads 
 

Nu sker det. Den 6 og  20 maj, 10 og 24 juni arrangerer vi kapsejlads i 
KTF. 
Turen vil ca. tage to timer. Skippermøde holdes kl. 17.30 i klubhuset og 
de første både sendes af sted kl. ca, 18.00. 
Prisen for at deltage i sejladsen er 25kr. pr person. 
Kom nu op af stolene, det er en hyggesejlads, hvor så mange som muligt 
af klubbens herlige medlemmer bør deltage. Der ingen undskyldning 
m.h.t. til mad,  Det serveres i klubhuset bagefter til billige penge. Vi sat-
ser på, at alle der møder op kommer ud at sejle. 
Tilmelding sker i klubhuset eller på vores hjemmeside  
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På falderebet. 

Oplæg til falderebet kan smides i  postkassen i klubben 

To fyre kommer ind på en 
tankstation.Over disken 
hænger et skilt:"Gæt et tal 
mellem 1 og 100 og få gra-
tis sex"."43" siger den 
ene."Det var synd",siger 
ekspedienten-"i dag var det 
73.Prøv igen i mor-
gen".Næste dag kommer 
gutterne igen."12" siger 
han."Åh,det var tæt på.I 
dag var det 11"."Jeg tror,at 
han snyder",siger vennen 
bagefter-"han kan jo bare 
sige et andet tal end 
dig"."Det tror jeg ikke",siger 
den første-"min kone vandt 
2 gange i sidste uge". 

Damens dagbog:Min kæreste hentede mig 
fra festen, og han virkede meget sur og 
trist. Da vi kom hjem spiste vi aftensmad, 
bagefter gik vi ind i seng og elskede. Han 
virkede meget utilfreds og sur. Jeg er ban-
ge for, at han kan lide en anden pige.. 
Mandens dagbog:Danmark tabte til Sveri-
ge, fik dog stadig fisse.. 

Kvartalets gåde 
 

 
 
Vi må lige have en forklaring på ovenstående. Hvor 
kommer det tomme felt fra? 
 
 
Løsning på sidste kvartals gåde var tallet 8. Ligger man 
tallene sammen lodret så giver tallene i første række 
summen 8 5+3 og 2+6 de næste 9 7+2 og 8+1 og sidste 
række 11 2+9 og 3+8. 
Vinder: 
Mariann ”Orion” 
Der er en flaske vin til afhentning i klubhuset 

En kvinde kom kørende i 
sin bil, da hun fik øje på 
en microbølgeovn som lå 
i vejkanten. Da hun in-
gen microbølgeovn havde 
standsede hun bilen, sat-
te ovnen ind på bagsæ-
det og kørte videre. Da 
hun havde kørt nogle 
hundrede meter blev hun 
indhentet af en politibil 
med fuld udrykning. 
Kvinden blev forskrækket 
og spurgte nervøst: - 
Undskyld, hr. betjent 
kørte jeg for hurtigt? - 
Det ved jeg squ ikke du 
har jo lige stjålet vores 
fartmåler !! 
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På motorvejen her til morgen på vej til arbejde, så jeg over højre skulder, 
a der var en kvinde i en splinterny BMW, der kørte 130 km/t med snotten 
HELT oppe i bakspejlet - i gang med at lægge sin eyeliner! Jeg kiggede 
væk i ganske få nanosekunder & så til min store forskrækkelse i bakspej-
let, a hun nu var halvvejs ovre i min kørebane - STADIG optaget af hen-
des SKIDE makeup! Jeg blev så forskrækket, a jeg tabte min elektriske 
shaver, så den slog et rundstykke ud af den anden hånd. I forvirringen, 
mens jeg forsøgte a rette bilen op med mit knæ på rattet, røg mit headset 
væk fra øret og faldt ned i den kaffekop, jeg havde mellem benene, sprøj-
tede med kaffe og brændte "STORE CLAUS OG TVILLINGERNE. Det gjorde 
så PISSE ondt, at jeg skreg a mine lungers fulde kraft hvorfra jeg så tabte 
cigaretten ud a kæften brændte hul i min skjorte & - AFBRØD EN VIGTIG 
SAMTALE ! Sådan en forpulet farlig kvindelig bilist! 

Efter nogle glas rødvin 
spurgte jeg hende om hun 
ville gå i seng med mig for 
50.000 kroner. Hun svare-
de, at det kunne vi nok fin-
de ud af. Jeg spurgte om 
hun også ville gøre det for 
500. Hun blev stiktosset og 
spurgte hvad jeg regnede 
hende for, hvortil jeg sva-
rede at det havde vi fået 
afklaret. Nu forhandlede vi 
bare om prisen.. 

2 mænd stod på havnen i 
Hirtshals og vinkede til 
deres koner, der skulle til 
Norge. Så siger den ene.- 
Nu må vi håbe pigerne 
kommer hjem i samme 
stand som de er i nu.- 
Det håber jeg sgu ikke, 
siger den anden.. min er 
nykneppet.. 


