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Deadline næste klubblad d. 01.02.2018.
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Formandens Klumme

Så er det ved at være slut med sejlsæsonen.
Det har været en sæson med blandet vejr, regn, blæst og
mange udfordringer. Mange har dog trodset blæsten og regnen, og haft en god sejlsæson alligevel.
KTF har i sæsonen haft mange gode arrangementer. Der var
midsommerfest og pinsetur, som i år gik til Vedbæk - nyt og
vellykket. Helsingborg turen var også fantastisk, og desværre måtte vi flytte Hven turen til Kastrup på grund af meget
kraftig blæst. Sensommerfesten med besøg fra vores venner
fra HYC var ligeledes en succes.
Det var nogle gode ture og arrangementer. Vi var også nogle
der mere eller mindre tilfældigt mødtes i Vordingborg - nærmere betegnet 10 både, det blev også en helt god fest. Derefter sejlede flere videre, og havde nogle gode sejlture og
oplevelser.
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Der vil blive holdt tema aften november 2017 og februar 2018.
Vi har i Samkas haft flere møder, især om økonomi, nye bådstativer og kran, ligesom der også har været havnemøde om
disse eventuelle nye tiltag.
Referater fra Samkas møder bliver sat ind på havnens hjemmeside og KTF's hjemmeside.
Hvis forslaget om nye stativer og kran bliver vedtaget, kommer det først i brug 2018-2019, så det bliver spændende at se
hvad der kommer til at ske.
Vi har været så uheldige at Katufo gik i stykker tidligt på sæsonen, og beklager de gener det har givet for de medlemmer,
der har haft brug for at sejle i den.
Vi har fået fornyet klubhus kontrakt til 31/12-2018, og fået optionen på den tidligere omtalte grund bekræftet igen.
Med hensyn til KTF's kapsejladser har Nick valgt at stoppe
som tovholder efter 26 år. Det har været et fantastisk arbejde
han har gjort, og vi håber selvfølgelig, at der er en der vil overtage rollen som tovholder, da det har været en god tradition
igennem mange år.

Rigtig god vind!
Tommy Hansen
Formand
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Tema aften:
VHF BRUSH-UP
Er du blevet lidt rusten siden du tog dit VHF-certifikat eller vil
du bare gerne vide lidt, så mød op til en uformel gennemgang af
emnet i klubben. Måske er der noget du ikke har hørt før.

Tirsdag d.14. nov. kl. 19.00 i klubben
1. Hvad er en VHF radio og hvordan virker den
2. Generelle udtryk og forkortelser
3. Hvorfor have en VHF ombord, når vi alle har SMARTPHONES
4. Nød, ild og sikkerhedsmeldinger
5. Hvilke kanaler bruger man til hvad
6. How to do (Hvordan skal jeg dog gøre)
7. Spørgsmål ?
Kim Jørgensen og Kenneth Møller Hansen

Klubben byder på kaffe og kage.
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Polen ligger langt væk - og dog alligevel ikke så galt.
Martin og Mette, Litorina
Læs evt. rejseberetningen på www.duekilde.dk/litorina/polenstogt
I år havde vi en ambitiøs plan om at sejle til Polen med et langt
stræk østpå gennem Østersøen. Da afrejsen oprandt blæste det naturligvis for meget til havsejlads, men et par modifikationer i planerne bragte os alligevel ned til en god lille uge i Polen.
Med Bornholm som mellemlanding er der kun to lange stræk, som
kan fordeles over to nætter eller dage fra den svenske sydkyst og
ned til Polen. (Vi foretrækker natsejlads, da vinden har en tendens
til at tage af og timerne bliver mindre lange om natten).
Vi landede på sejlerferiens 4. morgen i Kołobrzeg efter også at
have haft tid til mange oplevelser på Bornholm. Polens lange
Østersøkyst er meget ens hele vejen. Sandstrande med fyrreskove
bagved og kun havne de steder, hvor en flodmunding laver en naturlig indsejling. Næsten alle havnene ligger i badebyer og omtales
som den polske riviera. Så vi besluttede, at der ikke var grund til at
søge længere østpå med efterfølgende besvær med at komme op
mod en vestenvind igen.
Kołobrzeg viste sig at være et fortrinligt valg. Hvis man synes et
sejlerferiemål skal indeholde en hyggelig by, gode muligheder for
restaurantbesøg og billige øl serveret med havudsigt, så er man
kommet til rette sted. Marinaen inderst i den sejlbare del af floden
havde nye faciliteter, men kostede alligevel blot 50-100 kr. i havnepenge. Polske marinaer er aflåste, så vi skulle lige turde gå ud af
en låst port på broen for at finde havnekontoret og håbe vi fik koden, så vi kunne komme ned til båden igen. Fra marinaen går man
forbi lidt industrihavn og er så inde i badebyen, der byder på havnestemning omkring et gammelt fyrtårn med falske pirat- og vikingeskibe til turisterne og langs stranden et uendeligt langt stræk
med udflugtsmole, strandbarer, små boder og en park med hoteller
bag ved. En middag med to retter og drikke kan stadig fås for ca
100 kr. per person i Polen. I en anden retning fra marinaen ligger
det historiske centrum med fortid som en fæstning i Napoleonskrigene og endnu tidligere.
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Næste havn vestpå er Dziwnow. Her var der en nybygget marina et
sted, som i Kommas havnelods (2017-19) kun var angivet som en
græsplæne. Marinaen var ellers bygget i 2013. Også Dziwnow har
badeliv med øltelte på stranden, men er ellers en mindre landsby.
Herfra kan man sejle ind i indhavet bag øen Wolin til byen Kamien
Pomorski. Man skal dog ud igen, hvis ens mast ikke kan gå under en
12,4 m bro, som ikke kan åbnes. Men fra Swinoujscie kan man sejle
“indenskærs” helt til spidsen af Rügen, hvilket passende kan benyttes til at komme vestpå i beskyttet farvand.
VI sejlede helt ind til Szczecin for også at besøge en polsk storby.
Også her er der en ny anlagt marina i centrum. Vi var dog så heldige/uheldige at ankomme lige som Tall Ships Race også ankom til
byen. Marinaen var centrum i festen og man kunne ikke ligge der
uden forhåndsreservation. Vi fandt i stedet en lille lokal værftshavn i
et industriområde, hvor der lå en sejlmager. De tog egentlig ikke gæstebåde, men vi havde ærinde hos sejlmageren og lå to nætter gratis
og blev bekendte med de lokale bådejere i havnen. Polakker er flinke, når de bare ikke har embedsmandskasketten på, og de fleste taler
tysk eller engelsk. Industrihavnen gav os også lejlighed til at se det
ikke-renoverede Østeuropa med grå boligblokke, faldefærdige industribygninger og en lokal købmand, hvor man kun kan købe hvad
man kan få bedt om over disken.
Polen er spændende, anderledes, billigt og slet ikke så langt væk.
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Informationsmøde om havnens ny
kran– og stativsystem.
Der var rigtig mange mødt op i Skottegårdsskolens aula for at høre
om det kommende bådtransportsystem, havnen skal have.
Her mine noter fra mødet.

Baggrund
1. Den store Jones mobilkran (fra 1974) synger på sidste vers. Det
bliver stadig sværere og dyrere at vedligeholde den, og det vurderes
at den må skrottes om to år. Tilsvarende kran findes ikke i dag.
2. Selv hvis den kunne istandsættes ville arbejdstilsynet inden længe
forlange den stoppet, idet de ikke længere vil acceptere den fare, der
ligger i at køre rundt med en båd hængende i et par stropper i 2. sals
højde.
3. Endvidere bliver det inden længe et krav til alle havne, at de skal
have en miljøgodkendt vaskeplads, da man ikke længere må spule
maling af bådene på vinterpladserne. Transportløsningen skal tilgodese dette behov.
Der er således ingen vej udenom, at havnen er nødt til at få et nyt
system, som er anderledes end vi er vant til.

Systemet
Der ses på et system, hvor alle både står i standardstativer, som man
skal leje af havnen. Disse stativer passer ind i en vogn, som løfter
stativ med båd ca. 20cm op og kører det hen på pladsen, hvor stativ+båd sættes af og vognen kører hen og henter næste båd. Vognen
trækkes af en truck, som også har til opgave at hente det næste stativ
så endnu en båd kan komme op. Selve løftet af båden fra vandet op i
stativet gøres af en fastmonteret kran, der skal stå på krankajen. Undervejs fra kran til vinterplads skal båden passere vaskepladsen og
spules. Vaskepladsen kunne f.eks. etableres nær kranen.

8

Endvidere bliver det lettere for kommunens gartnere at komme
til, så pladserne kan holdes pænere.
Det ny transportsystem tillader at bådene kan stå med mast på
om vinteren.

Fordele
Bådene kan stå tættere, så der kan opnås 100-150 flere vinterpladser.
Standardstativerne stables om sommeren, så de hver kun optager
1 kvm (derved at et stativ fylder 15 kvm og der kan være 15 stativer i en stabel).
Derved frigøres plads til at vinterpladserne om sommeren kan
udlejes til autocampere, hvilket iflg. erfaringer fra andre havne
kan give meget store indtægter.
Endvidere bliver det lettere for kommunens gartnere at komme
til, så pladserne kan holdes pænere.
Det ny transportsystem tillader at bådene kan stå med mast på
om vinteren.
Der opnås stabil økonomi og fortsat ordnede forhold. Alternativet havde været, at hver bådejer selv skulle entrere med en privat
kranoperatør (f.eks. Heller eller andre), som dels er dyrere, dels
ville medføre kaos på de travle weekender i april og oktober,
hvor adskille kranbiler ville køre i vejen for hinanden.

Ulemper
Investeringen vurderes at koste ca. 7 Mio kr., hvilket indebærer
udskydelse af vedligehold på bl.a. broerne.
De enkelte bådejere skal selv bortskaffe deres eksisterende stativer. Det blev sagt, at de sagtens kunne sælges (men jeg tillader
mig at være skeptisk når mange hundrede stativer pludselig sættes til salg samtidig).
Lejen af et stativ koster 500-1000 kr. om året. Der overvejes en
pakkeløsning hvor man for et beløb årligt køber vinterpladsleje,
stativleje og to kranløft.
Når bådene står tættere bliver der mindre plads til stilladser m.m.
imellem dem.
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Proces
Indstilling til politisk godkendelse i december/januar måned.
Udbud i foråret 2018.
Implementering forventet i starten af 2019 (jeg fik så ikke lige spurgt
hvordan de vil gøre det på en årstid hvor alle både står på land).

Spørgsmål, der blev stillet
Skal man selv levere klodser m.v. til stativerne? Nej, klodser, puder
og andet tilbehør er inklusiv.
Kan stativernes støtteben indstilles, så man kan komme til at bundmale? Ja, og man vil også kunne låne ekstraben til midlertidig understøttelse.
Kommer arealet ikke til at udvikle sig til en “lufthavnsparkering nr.
2”? Der vil blive parkeringsrestriktioner.
Vil man stadig kunne søsætte og landsætte på individuelle tidspunkter? Ja, det er forventningen.
Hvor tæt skal bådene stå? Med ca. 0,5m mellemrum.
Hvor gør jeg af min stige og andre ting om sommeren? Havnen vil
forsøge at finde en plads, hvor man kan opbevare den slags.
(og så var der en hel masse spørgsmål om økonomi, som jeg ikke fik
noteret; mange handlede reelt om virkningen på den enkelte spørgers
egen personlige økonomi)
Mvh
Martin Duekilde
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Tema aften:
Onsdag d. 14. februar kl. 19.00 i klubben.
Mette og Martin Duekilde holder et spændende
foredrag om Deres sejltur til Polen.
Kom og blive inspireret og få en hyggelig aften.

Klubben byder på kaffe og kage.
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Dansk smørrebrød

Frokost tilbud hver dag fra
mandag til fredag
fra kl.12:00 til 16:00.

Air Pub v/Lena Hostrup
Kastruplundgade 47
2770 Kastrup
Telefon.: +45 3251 2190
Www.airpub.dk

Velkommen
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Bliv medlem i Kastrup tursejlerforening!
Fordele:
Billig kollektiv KTF ansvarsforsikring 230 kr.
(Der kræves ansvarsforsikring, for at ligge i
Kastrup Lystbådehavn)
Billig års kontingent for enlige 450 kr. og par 550 kr.
4 x årligt gratis ”Sejler” fra Dansk sejlunion.
Gratis fortøjning ved D.S. ankerbøjer i Danmark.
3 x årligt KTF Klubblad.
Mange arrangementer i løbet af året.
Sejlerskole:
Undervisning i sejlads med sejl/spiler.
Undervisning til Duelighedsprøve.
KTF har egen skolebåd ” Katufo”
KTF har også eget værksted for medlemmerne.
Mange arrangementer i løbet af året for både motorbåde/
sejlbåde samt sejlere i alle aldre.

Vi glæder os til din indmeldelse!
Velkommen i KTF.
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NYE MEDLEMMER
Navn

Bådnavn

Bådmærke

Bådplads

Steen Andersen

Comeback

IF

120

Svend Bendtsen
Marianne Bendtsen
Gert Erlandsen

Tonga

1017

Tobi

Taiwan Travler
LM24

Anders Magleby

Malle

LM23

1918

Thomas Gruss
Mette Groth-Pedersen
Bettina Espersen
Carsten Sørensen
Roy og Jeanette
Bergholdt
Rene Bæk

Heidrun

Marieholm IF 1966

Carneval

Chalup 30

1505

Princess 32

1705

Maxim

2603

Poul Petersen
Marianne Gam
Vern og Connie
Wellejus

Delfinen
Langø 23

2017

SIF

SIF
Kastrup

93

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring
2018
Kontingenter:

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

550 kr.

KTF optagelsesgebyr ….. 100 kr.
Codan ansvarsforsikring…. 230 kr.

Ændringer i adresse, telefon nr. samt e-mail bedes sendt til
vores kasserer på mail adresse:
abandresen35@gmail.com eller mobil nr. 27 50 92 17.
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Scott-inn-pub
Skottegården 4
2770 Kastrup
Tlf.: 3250 7926
Man-Tors kl. 11-24
Fredag kl. 11-02
Lørdag-Søn kl. 10-24

” Stedet hvor man hygger sig ”
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Frederikssundsvej 282, 1. th.
2700 Brønshøj
Telefon.: 38 28 09 10
E-mail.: kontakt@husumtand.dk
www.husumtand.dk
Før

Efter

Vi kan også hjælpe dig. Ring gerne og aftal en tid.

______________________________________________

Skolesejlads

Der vil selvfølgelig, lige som alle de andre år blive
afholdt skolesejlads.
Det vil starte op i marts/april måned, og man kan rette henvendelse til instruktøren angående tilmelding.
Erik Munnecke
Tilmelding skal ske til
kastruptur@gmail.com
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Vi har et bredt og inspirerende menukort, lavet på
de bedste råvarer. Menuen spænder fra det italiensk/franske, til de klassiske danske retter såsom
stjerneskud, pariserbøf, lette frokostretter og ostemadder.
I caféen kan der nydes iskolde safte, sodavand eller
smoothies, dejlig varm kaffe eller prøv en af vores
lækre drinks. Vi har et godt udvalg af vine, der alle kan nydes til maden, eller bare deles over en
hyggestund.

Kastruplundgade 11
2770 Kastrup
Tlf.: 32 52 00 15
Www.cafeleperr.dk
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Adgangskort til klubhus
Nyt adgangskort
Skriv en mail til:
Anne Brit Andresen, abandresen35@gmail.com
eller Jan Oldhøj, jan.oldhoj@mail.dk
og indbetal 50 kr. på klubbens konto:
Danske Bank. reg. nr. 1551. konto nr. 9856323.
Kortet vil blive lavet og lagt i klubhuset,
når depositum er modtaget.
Opdatering af adgangskort:
Hvis dit adgangskort ikke virker, så aflever det i
klubben med en seddel med navn og telefonnummer,
så vil det blive opdateret/udskiftet snarest muligt.
———————————————————————————

Info omkring Saltholm rundt:
På grund af manglende interesse for sejladsen
Saltholm Rundt, som jeg med stor glæde
har været med til at arrangere i 26 år,
har jeg besluttet at stoppe.
Hvis der er andre som vil fortsætte,
er det jo ikke noget problem.
Hvis nogle af Jer ønsker at sejle kapsejlads,
er der mange muligheder i løbet af sæsonen,
I mange sejlklubber kan man deltage i
crusingklasse uden en kapsejladslicens.

Mvh
Niklas Joensen
20

Kirstinehøj 27 B
2770 Kastrup
Tlf. 32 95 15 20

KLUBSTANDEREN
Klubstanderen er inkluderet i det årlige
klubkontingentet, så det forventes
selvfølgelig, at der sejles med en ”frisk”
stander.
Vi udleverer standere ved alle arrangementer, startende ved generalforsamling og
standerophaling.
KTF - Vi bruger
VHF kanal 6 på
vores ture
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Bestyrelse og kontaktpersoner
Formand
Tommy Hansen
Amager Strandvej 346
2770 Kastrup
Mobil 40 78 72 42
tommy@40787242.dk
Næstformand
Torben Dyhr
Blåhøjvej 10
2770 Kastrup
Mobil 20 58 04 12
stdyhr@jubii.dk
Kasserer
Anne Britt Andresen
Kastrup Vænge 24
2770 Kastrup
Mobil 27 50 92 17

abandresen35@gmail.com
Sekretær
Vibeke Kristensen
Televænger 10, st. tv
2770 Kastrup
Mobil 26 29 67 32
Vibbekr.1950@gmail.com
Best. Medlem
Ann Løvgreen Petersen
Vægterparken 67
2770 Kastrup
Mobil 26 14 61 65
annepanne66@gmail.com
Best. Medlem
Jesper Kristensen
Keplersgade 10 3 tv.
2300 Kbh.s.
Mobil 31 53 05 05
jesperbreinholdt@gmail.com
Best. Medlem
Jan Oldhøj
Nordmarksvej 54, 1. th
2770 Kastrup
Mobil 29 73 43 43
Jan.oldhoj@mail.dk
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Best. Suppleant
Kenneth Møller Hansen
Vintergækvej 32, 1. th
2770 Kastrup
Mobil 20 45 16 21
kmh@comxnet.dk
Best. suppleant
Jørgen Gullander
Lillevangspark 62
3520 Farum
Mobil 31 31 17 61
gullemand@gmail.com
Codan ansvarlig
Tommy Hansen
Amager Strandvej 346
2770 Kastrup
Mobil 40 78 72 42
tommy@40787242.dk
Redaktion / Annoncer
Ann Løvgreen Petersen
Vægterparken 67
2770 Kastrup
Mobil 26 14 61 65
annepanne66@gmail.com

Diverse udvalg
Klubhusudvalg
Udvalg
Finn Kristensen
Brian Andreasen
Tommy Hansen
Fiskeklub
Formand
Ulrik Severin
Udvalg
Allan Sekunda
Turudvalg
Formand
Finn Dam
Udvalg
Finn Dam - Hventur
Winnie - Pinsetur
Tina Graversen / Helsingborgtur

Kanonudvalg
Boye Petersen
Tommy Hansen
Ølautomater
Brian Andresen
John Tønnesen
Kalle
Rengøring
Suzette Hansen
Værksted
Torben Dyhr

Bådudvalg
Formand
Jesper Kristensen
Udvalg
Torben Dyhr
Sejlerskole
Jesper Kristensen
Erik Munnecke

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
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Adressefelt
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