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

mobil +45 50551190
finn@navis.dk

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@navis.dk

Annoncer

Bjarne Kristensen

Tlf. 32 51 67 32
Mobil 26 22 06 51
bjarne1_99@hotmail.com

Webmaster

Finn Dam

finn@navis.dk
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Sankt Hans aften med musik på terrassen
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KTF - Planlagte aktiviteter

klubbåd

Lars Prominczl
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Hven Tur

26
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2009

Kapsejlads

09

sep

2009

Kapsejlad

19

sep. 2009

Fiskekonkurrence

12-13

sep. 2009

Natsejlads

23

sep

2009

Kapsejlads

26

sep. 2009

Holmentur

07
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2009

Kapsejlads

17

okt.

2009

Stander ned

24

okt.

2009

Afriggerfest

13

dec. 2009

Husk!

Julestue banko

Heini Sørevik






Vi udleverer standere ved alle vores arrangementer, startende ved generalforsamlingen og standerophalingen.

Rigning og afrigning af
klubbåd

Sejlerskole


Ølautomater

Mons


Hovedansvarlig

Brian Andresen




Hjælp til ølautomat

Kalle



Hjælp til ølautomat

Jim




Undervisning i sejlads med
sejl

hjælp til ølautomat

Klubhus

Bjarne
Udarbejdelse af Undervis-

Erik Munnecke






ningsmateriale
Undervisning til duelighedsprøve

Kanonudvalg


Medlemsarbejde



Niklas Joensen





Klubstanderen er inkluderet i det årlige klubkontingentet, så det
forventes selvfølgelig, at der sejles med en ”frisk” stander.

Rigning og afrigning af
klubbåd

Tommy Johansen



Saltholm Rundt 1. lørdag i juni og september

KLUBSTANDEREN

Rigning og afrigning af
klubbåd

Boye

Indkøb af dagligvarer

Henrik Klokker




Diverse vedligeholdsopgaver i klubhus

Rengøring

Susanne Clausen

OBS! Indlæg og eller billeder til klubbladet modtages !!

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:

KTF - Vi bruger VHF kanal 6 på vores ture

Enkeltmedlem……………..

350 kr.

Par ………………………....

450 kr.

KTF optagelsesgebyr

……..100 kr.

Codan ansvarsforsikring…. 186 kr.

Deadline næste klubblad d. 15. November 2009.
2

19

Diverse udvalg
Klubhusudvalg



udvalgsformænd


Carl Prominczl



Tonni Søgaard

Klubhusudvalg

Leo Søgaard


Holde styr på reol og opslagstavle

Erik Lund (Lue)
Frank Ekström






Jan Hauder
Navn

Bådnavn

Bådmærke

Turudvalg

Liselotte Jacobsen og Sarah Sørensen

-

-

-

Leif Kruse

-

-

-

Udvalgsformand

Ulrik Severin

Hans Chr. Jensen

-

-

-

Morten E. H. Nielsen

Vind

Belinda 22

Udvalg

Finn Dam

Dragan Sørensen

Maria

Nysted

Daniel Wendelin

Hurley 22

Tommy og Susanne Stenholm

Tusindfryd
Maude

Robert Andersen

Tus

Maxim 1800



Hven tur eller alternativ

Kalle




Hven tur eller alternativ

Tømmer opgaver i klubhus 
Else Marie
Bygningstegninger

Pinsetur

Festudvalg
Udvalgsformand

Brian Andresen

Udvalg





Finn Tange
Allan Andresen
Pernille Kruse
Finn Fiske

Bådudvalg
Udvalgsformand

Allan Broberg


Vedligeholdelse af klubbåd



Rigning og afrigning af
klubbåd

Udvalg

Erik Munnecke
18

Jan Hauder



Formand

Ulrik Severin

Rigning og afrigning af
klubbåd



Booking af klubbåd



Vedligeholdelse af klubbåd



Rigning og afrigning af
klubbåd



Rigning og afrigning af

2803
74
1127

Concorde Comp

402
2822

Der er oprette nogle sider, hvor jeg har samlet vind og strømforhold fra
www.frv.dk Jeg har lavet 4 prognoser på hver side med 3 timers variation....
og lige til at printe ud. Siden vil løbende blive opdateret med info vedr. vejret
http://kastruptursejler.dk/vejr/index.php

Hver den første Mandag i måneden kan man møde et
bestyrelsesmedlem i KTF ’s lokaler.
Mellem kl. 17.00 til 18.00
KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2008
Kontingenter:

Enkeltmedlem…………….. 350 kr.
Par ……………………….... 450 kr.

Ole Andersen



Plads

Vejret på KTF hjemmeside

Udvalg

Jørgen Swartz


Fiske klub

NYE MEDLEMMER 2009 december - marts
KTF BYDER VELKOMMEN
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KTF optagelsesgebyr ……..

100 kr.

Codan ansvarsforsikring….

186 kr.

Formanden udtaler sig.
Så er sejler sæsonen 2009 så småt
ved at gå på held. Det har været en
ok sæson, hvor mange af vores
medlemmer har hygget sig i Blekinge skærgården i deres ferie. Det
som jeg umiddelbart husker fra
2009, er vores fantastiske Sankt
Hans aftenarrangement . 160 KTF
medlemmer hyggede sig. Vejret var
jo helt i top og til tonerne fra et dejligt band, spiste, drak og dansede vi
os gennem midsommeraftenen.
Endnu engang en stor tak til vores
festudvalg.
Vi har fået vores terrasse. Nu er det
muligt at sidde og hygge sig i solen
hele dagen. Desværre har vi ikke
kunne have vores bordbænke sæt i
fred. Sidst i juli fik vi stjålet fem sæt
fra terrassen. Trist, men det slår os
ikke ud. Vi er klar med fem nye til
foråret.
Vores tiltag med fire kapsejladser i
foråret har været så stor en succes,
at vi fortsætter i efteråret. Kom nu
ned og få en hyggelig aften. Sannes
mad er helt i top.
Sejlerskolen kører også derudad.
Der optaget i hele 2009. Det betyder, at vores klubbåd er på havet
fire gange om ugen. Dette har medført, at vi har fået en del nye medlemmer. Der skal lyde et stort velkommen fra bestyrelsen og en stor
tak til Jan, Erik og Nicklas.
I medierne kører debatten omkring
tilkørselsforholdene til den blå planet. Samkas har forsøgt at få en

4

dialog med kommunen omkring disse forhold uden succes. Derfor har
vi henvendt os til naturklagenævnet, og de har givet os ret i de trafikale problemer, som den blå planet
vil medføre. Det betyder, at kommunen nu skal iværksætte
de miljøundersøgelser, der kan skabe klarhed over konsekvenserne af
deres planer. Kommunen har
nu fået lejlighed til at lytte til den
massive kritik ,der har været fra
hele lokalområdet, og vi i Samkas
håber selvfølgelig, at der i den forbindelse kan skabes alternative løsninger, der bringer projektet i overensstemmelse med borgernes ønsker. Det er vigtig at slå fast , at vi i
Samkas ikke modarbejder etableringen af den blå planet. Det bliver
et fantastisk tiltag for vores havn. Vi
vil bare have, at etableringen også
tilgodeser havnens brugere, således
at sameksistensen mellem gæster
og brugere ikke slår gnister.
Til sidst vil jeg opfordre jer til at
melde jer til de mange arrangementer, som endnu resterer i 2009. Kig
ned i klubhuset og se opslagene eller gå ind på vores hjemmeside. Der
er helt sikkert et arrangement, som
tiltaler dig.
Med håbet om en fortsat god sejlersæson i 2009
Jørgen Swartz
Formand

KATUFO (KTF´s klubbåd) farer af sted over Øresunds bølger i sundhedsugen.
Vi har endnu engang meldt os til sundhedsugen, som løber staben i uge
41.
Vi i bestyrelsen synes det er et rigtig godt initiativ fra kommunens side og
vi sejler i KATUFO , søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Alle dage fra kl. 17.00
Der er et hav af arrangementer , så hold øje med lokalpressen. Det kunne
jo være, at der var en aktivitet, som netop tiltalte dig.
Bestyrelsen
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”JULESTUE OG Banko”

Ansvarsforsikring i Codan gennem KTF.
Den kollektive ansvarsforsikring i Codan dækker de medlemmer, der gennem KTF har
tilmeldt sig ordningen og har
betalt den årlige præmie gennem KTF.
KTF afregner en gang årligt
med Codan, men der er selvfølgelig dækning fra den dag
præmien til KTF er betalt.
Uanset hvornår forsikringen
træder i kraft, skal der betales fuld præmie for det indeværende år (1. februar - ultimo januar).

Vi afholder vores årlige banko i klubhuset søndag den 13-12 kl.
14.00.

Når der oprettes en ansvarsforsikring gennem KTF, udfylder ansøgeren skema, hvor
data vedr. båden oplyses.
Når dette skema er udfyldt
og returneret til mig, sender
jeg det videre til Codan.
Når Codan har oprettet ansvarsforsikringen, får jeg en
bekræftelse fra Codan, og du
modtager en police fra Codan. Herefter sender jeg en
bekræftelse og et girokort til
den, der har begæret forsikringen.
Betalingen for ansvarsforsikringen opkræves herefter af
KTF en gang årligt (1. februar) sammen med opkrævning
af klubkontingent.

Der vil blive serveret æbleskiver og glögg
Pladerne vil koste 25 kr. stykket og 3 for 60 kr.
Der vil være 10 spil og et ekstraspil med præmier til en og to rækker samt til hele pladen. Vi vil tillige have sidemandsgevinster.
Kom og få en hyggelig eftermiddag med andre KTF´ere

I forbindelse med ansvarsforsikringen skal det præciseres,
at ansvarsforsikringen kun
dækker den båd, der er teg16
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net
ansvarsforsikring
for.
Hvis der f.eks. købes ny båd,
skal ansvarsforsikringen annulleres for den ”gamle båd”,
og der skal oprettes ny ansvarsforsikring for nyerhvervelsen.
Det er ikke altid lige nemt at
administrere ordningen. Af og
til er der medlemmer, som
tilmelder sig ordningen udenom KTF. I den forbindelse
bliver der ikke opkrævet præmie, før jeg får en liste fra
Codan, hvor jeg kan registrere, hvem der er med i ordningen. I praksis betyder dette,
at jeg ikke kan kontrollere,
om det er den rigtige båd,
der er ansvarsforsikret – så
det er vigtigt, at du har en
police, hvor det fremgår, at
din båd er ansvarsforsikret
gennem vores ordning, eller
at du har en bekræftelse fra
KTF. I begge tilfælde skal der
endvidere være betalt præmie for forsikringen via KTF.
Henvendelser til KTF vedr.
ansvarsforsikring, bliver altid
besvaret – så hvis du i forbindelse med en sådan henvendelse ikke har fået en reaktion fra os indenfor rimelig tid,
bedes du rykke for et svar –
det kan jo ske, at post eller e
-mail ikke nået frem til undertegnede.

KTF meddeler hvert år i marts
havnekontoret, hvem der er
ansvarsforsikret gennem KTF´s
ordning. Du behøver derfor ikke at fremvise police og betaling på havnekontoret. Dog skal
policen fremvises på havnekontoret, når den første gang modtages fra Codan, da det heraf

fremgår, at KTF administrerer
betalingen af ansvarsforsikringen.

Mange hilsner
Allan Sekunda

Kapsejlads
Succesen fortsætter.... Den 26-08-2009 den 09-09-2009 den 23-09-2009
og den 7-10-2009 arrangerer vi kapsejlads i KTF.
Turen vil ca. tage to timer. Skippermøde holdes kl. 17.00 i klubhuset og
de første både sendes af sted kl. ca. 18.00.
Prisen for at deltage i sejladsen er 20kr. 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 satser på, at alle der møder op kommer ud at sejle.
Tilmelding sker i klubhuset eller på vores hjemmeside

Dagdriverbanden
Starter efterårssæsonen 2009 op igen tirsdag den 6 oktober kl. 13,00 i
klubhuset husk madpakke.
Dagdriverne er medlemmer af KTF, der har tid eller fri den første tirsdag i
måneden, hvor vi mødes i klubhuset med
madpakke, der spiser vi frokost sammen med vores damer og kammerater, samt hygge snakker til vi bliver kulturelle.
Vi planlægger en udflugt til den kommende måned såsom byvandring,
museumsbesøg, eller andet vi gerne vil opleve sammen. Vi har sommetider guide med til at fortælle og vise os rundt, og fortælle en god historie
fra fortiden
PS: Gå ind på KTF hjemmeside under dagdriverbanden og se nogle billeder fra vores dejlige og sjove oplevelser.
Med sejler hilsen Benny
6
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KTF KLUBBÅD
Vores klubbåd har indtil nu været en
travl ”dame”. Med tre faste ugentlige skolesejladsdage, div. kapsejladser samt udlejning er Katufo nok
tæt på være den KTF båd, der har
sejlet flest dage i år.
KTF sejlerskole
KTF sejlerskole er i fuld gang. Efterspørgselen på undervisning har indtil nu været større end det antal
pladser, vi har kunnet tilbyde i 2009
på sejlerskolen. Vi fortsætter naturligvis med KTF sejlerskolen næste
år, så alle interesserede får undervisning. Er du interesseret i en eller
anden form for sejladsundervisning,
vil vi meget gerne i kontakt med dig
for at høre om dine ideer og behov.
Vores sejlerskole er til for KTF’s
medlemmer, og vi arbejder hele tiden på at arrangere den undervisning, som medlemmerne efterspørger.
I år har vi foretaget undervisningssejladsen til duelighedsbevisets
praktiske prøve for motor.
En ide kunne være at oprettet et
hold i 2010, hvor træningssejladsen
til den praktiske prøve foretages for
sejl og motor. Målgruppen er de,
der allerede kan sejle, men som
endnu ikke
har fået taget den praktiske prøve.
Er der interesse for træningssejlads,
der også omfatter sejlads for sejl?
Hvis du er en erfaren sejler og har
lyst til at sejle som instruktør, vil vi
også gerne i kontakt med dig. Som
14
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instruktør sejler du med et hold på
tre elever. Undervisningen løber
over seks aftener på en fast ugedag.
Du kan tilmelde dig til KTF sejlerskole som elev eller instruktør ved
at kontakte Jan Hauder Jhau-

der@hotmail.com

Lån af KTF’s klubbåd
Der bliver stadig flere bådførere,
som kan låne Katufo for et rimeligt
bidrag til bådens drift.
For at kunne låne Katufu skal man
være godkendt af KTF’s bestyrelse
som bådfører.
Er du interesseret i at blive godkendt bådfører, skal du printe en
ansøgningsblanket ud fra
(www.kastruptursejler.dk/
klubbaad), udfylde den og sende
den til KTF sammen med en kopi af
dit bevis på, at du har bestået, Søfartsstyrelsen duelighedsbevis eller
højere nautisk prøve.
Bompresenning
Katufo’s bompresenning er slidt op.
Så hvis du har en bompresenning
liggende, som kan passe til Katufo
(eventuelt med en mindre tilretning), og som du vil donere til KTF,
tager vi meget gerne imod denne.
Med sejlerhilsen
Allan Broberg
Formand KTF Klubbådsudvalget

Mød op

Helsingborg tur

Som I nok har læst i dagspressen, så har Samkas klaget til naturklagenævnet over etableringen af tilkørselsforholdene til den blå planet. Vi har
gentagne gange forsøgt, at få en dialog med kommunen, men uden held.
Nu har vi imidlertid vundet sagen, hvilket betyder, at kommunen skal undersøge de miljømæssige konsekvenser af byggeriet og selvfølgelig herunder de trafikale tilkørselsforhold. (vvm screening)
Vi i Samkas vil derfor indkalde til en høring, hvor vi selvfølgelig håber på
de ansvarlige i kommunen møder op og fortæller os, hvordan de havde
tænkt sig at lede 1500 biler gennem vores havn i højsæsonen, samtidig
med at kranen kører og sætter både i vandet.
Jeg vil endnu engang slå fast, at vi på ingen måde er i mod den Blå Planet
i Samkas, tværtimod, det bliver et fantastisk tiltag. Vi vil dog ikke acceptere at vores havn og miljøet omkring denne ødelægges.
Mød derfor op den 19 oktober kl. 19.00 i 3 F lokaler på Saltværksvej og
lad os vise, at når det gælder vores havn, så står vi sammen.
Jørgen

KTF FISKETUR
Lørdag d. 19. september
Skippermøde og morgenmad kl. 8.30 i klubhuset
Fiskeriet startes umiddelbart efter skippermødet.
Indvejning senest kl. 15.oo udenfor klubhuset.
Flotte præmier for de 3 største fangede fisk!
Alle medlemsbåde inkl. besætning kan deltage.
Pris pr. person kr. 35,00 for konkurrence inkl. morgenmad .

Endelig oprandt den store dag, vi skulle til Helsingborg og møde vores
venskabsklub. Fredag havde jeg taget fri for arbejde, for planen var at
proviantere (slæbe øl ombord) for derefter at tage af sted og lægge den
danske kyst bag os.
Desværre var vejret ikke med os, ganske vist fik vi provianteret, men vi
havde en vind på 24 m/s, så jeg, min matros Jim samt min hund Tim besluttede at udskyde afsejlingen til lørdag.
Lørdag morgen kl. 4 luftede jeg hunden og kl. 5 tog vi af sted, vinden var
løjet af til 9 m/s fra øst, så der var en del bølger hvilket absolut ikke passede min hund, da han blev ved med at falde ned af sædet. Jim og jeg
skiftedes til at styre og holde på hunden.
Efter fire timers hoppen omkring nåede vi Helsingborg og lagde til ved
mahognibroen, eller næsten ved mahognibroen, Heine lå i vejen så vi
måtte ligge uden på ham. Belært af fortidens synder skyndte jeg mig at få
Tim i land, så han kunne tisse af, mens min matros Jim klarede det selv.
Kl. 15 mødtes vi med vores nye venner fra Helsingborg. Da det jo var
Sverige vi skulle til, havde vi selv taget forsyninger med, som både vi og
svenskerne, efter de indledende taler og stander udveksling, nød i deres
dejlige klubhus.
Om aftenen grillede vi sammen med HYC, og de blev også udsat for tre
gange HUR. Endnu senere fandt Erik Munnecke guitaren frem og svenskerne lærte at feste på KTF vis. HYC havde i dagens anledning hængt det
danske flag op ved siden af det svenske.
Jeg havde været lidt nervøs for om det dårlige vejr, havde afholdt KTF’ere
fra at deltage, men vi var repræsenteret med 20 både og jeg tror ,at vi
alle fik en dejlig oplevelse ud af det.
Allan Sekunda

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

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

KTF
STANDERNEDHALING
Lørdag d. 17 oktober kl. 11.00
Kom og luk sejlsæsonen 2009!
Mød klubkammeraterne
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.
12
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På falderebet.
Mænd støvsuger på samme måde, som de har sex.
De sætter bare stikket i, larmer i 3 minutter, kollapser så på sofaen og mener at konen bare skal være
henrykt.

Konens SMS til manden:
Skat jeg syntes at vi skal hygge os i
weekenden
Manden skriver tilbage:
God ide ! Vi ses på mandag

Kvartalets gåde.
32, 37, 47, 58, 71 ?
Hvad er det næste tal i talrækken
Løsning på sidste kvartals gåde.
0
I skuffen er der 3 røde og 1
hvid sok. Første gang han tager en sok op er sandsynligheden for den er rød 3/4. 2
gang han tager en sok op er
sandsynligheden 2/3. Samlet
giver den en sandsynlighed
på 6/12 altså 50 %.
Der er desværre ingen rigtige
løsninger.

Når du er ung, kan du vælge & vrage!
Når du bliver ældre, kan du vælge mellem vragene
Hvilken plante er så farlig, at hvis man sidder under den i
mere end 3 minutter vil man dø?
En åkande...

Brandmandens bryllupsnat

Børn på bagsædet kan forårsage
ulykker!
Ulykker på bagsædet kan forårsage børn!
Manden og konen ser boksning på TV.
Manden: Øv hvor skuffende, nu har jeg ventet på
det her i over 4 uger og så er kampen ovre på 4
minutter.
Konen: Det kender jeg godt!

'Hvorfor hedder det kvinder'? Fjern
det første bogstav og du har svaret.
Og nu kan du så fundere lidt over
hvad der sker, når man fjerner det
første bogstav i mand...

Oplæg til falderebet kan smides i postkassen i klubben
10
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En brandmand skulle giftes og
siger til sin tilkommende at brudenatten skal foregå på kommando som han er van til.
- Når jeg siger 1 skal du smide
tøjet, på 2 skal du være klar og
på 3 kommer jeg springende.
Alt går fint indtil konen siger 4!
- Hvad mener du med 4, spørger manden.
- Er du ikke vant til kommando
4? Det betyder mere slange.

