Bladet
Bestyrelse og kontaktpersoner
Formand

Erik Munnecke
Japanvej 28.
2300 København S.

Tlf. 32 97 18 79
Mobil 20 94 25 14
e-mail em@mb-teknik.dk

Næstformand

Niklas Joensen
Skottegården 28, 1. tv.
2770 Kastrup

Tlf. 32 52 76 75
Mobil 22 21 82 70
e-mail loni@mail.tele.dk

Kasserer

Allan Sekunda
Soldugvej 29, st. tv.
2770 Kastrup

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

Sekretær

Tommy Johansen
Kastrupvej 316 st. tv.
2770 Kastrup

Mobil 27 33 93 33

Best. Medlem

Ulrik Severin
Amager Strandvej 376.
2770 Kastrup

Tlf. 32 50 87 71
email siestafamily@mail.dk

Best. Medlem

Inge Pedersen
Amager Strandvej 370 A
2770 Kastrup

Tlf. 32 51 34 81
email bpzoom@mail.dk

Best. Medlem

Jørgen Swartz Petersen
Cypres Alle 27
2770 Kastrup

Tlf. 32 50 53 30
Mobil 22 40 25 08
email j.swarts@mail.dk

Best. suppleant

Sanne Dyhr
Blåhøjvej 10
2770 Kastrup

Tlf. 32 52 58 63
Mobil 61 10 61 00

Best. suppleant

Finn Dam Müller
Bregningevej 49
4871 Horbelev, Bregninge by

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

Redaktion
Klubblad

Erik Munnecke

Mobil 20 94 25 14
e-mail em@mb-teknik.dk

Annoncer

Bjarne Kristensen

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

Webmaster

Finn Dam Müller

Mobil 28 7851 68
www.kastruptursejler.dk
finn.dam.muller@eltelenetworks.com
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OBS! KTF bladet nu landsdækkende og gratisomdelt
(så vidt oplaget rækker)

Grillaften ved klubhuset

Kastrup Tursejler Forening
Stiftet 21. Oktober 1994
www.kastruptursejler.dk
Tilsluttet: Dansk Idrætsforbund - Dansk Sejlunion - Østersøkredsen,
Samkas, Foreningen Flakfortet og Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning

NYE MEDLEMMER 2006 maj - august

KTF - Planlagte aktiviteter

KTF BYDER VELKOMMEN
16/9 2006 Fisketur - morgenmad i klubhuset kl. 8.30
23/9 2006 Tur til Holmen - morgenmad i klubhuset kl. 9,00
7/10 2006 Afriggerfest - baren åbner kl. 18.15
14/10 2006 Standernedhaling - Kl. 11.00
19/11 2006 Bankospil - kl. 14.00 i klubhuset
10/12 2006 Julestue i klubhuset
27/1 2006 Julefrokost
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De mange alger

Deadline næste klubblad d. 13. november 2006
OBS! Indlæg og eller billeder til klubbladet modtages meget gerne!

Navn

Bådnavn

Bådmærke

Bådplads

Kaj Juel Hansen

OKTOPUSSY

Cytra Senator

1056

Erik Biel

INDEPENDENCE Skagerak

1057

Sandy og Claus Spenner

HUMLEBIEN

Hille Coaster

1121

Lesly Schlabs

MARISOL

B31

2013

Ingrid Zacho &
Bjørn Henriksen

HUNTER

Tue 84

2225

Viola Kleven &
Jan Haúder

LAVIE

Fjord 23

423

Bo Jørgensen &
Martin Sørensen

NAMASTE

Seahawk

Janne & Søren Clausen

CAVALIER

Trojan

Leif Degn

TØSEN

Maxi

Rene Christiansen

Ikke navngivet

Nadine

1052

2642

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2006
Kontingenter: Enkeltmedlem……………..
Par ………………………....

350 kr.
450 kr.

KTF optagelsesgebyr ……..
Codan ansvarsforsikring….

100 kr.
175 kr.

Nyt fra hjemmesiden:
Vi har jo nok efterhånden alle holdt sommerferie, og haft et forrygende vejr.
Der er ikke sket så meget nyt på hjemmesiden her i sommerperioden, andet end at
billederne fra arrangementerne er kommet på hjemmesiden. Igen vil jeg opfordre
medlemmerne til at sende billeder ind fra arrangementerne.
Besøgstallene på hjemmesiden er oppe på ca. 21 besøg om dagen, og det er da flot
synes jeg.
.Jeg har fået et par meldinger fra medlemmer som har sendt mail, der ikke er kommet
frem, så hvis I ikke modtager en kvittering på, at vi har modtaget mail, er der
muligvis sket en fejl. Det vil jeg meget gerne have at vide, så jeg kan få rettet
eventuelle fejl. I kan ringe på tlf. 28785268.
Hvor mange har ikke set en båd sejle med et “KTF” stander og tænkt, gad vide hvem
det er, så i den forbindelse har vi tænkt på at lave en slags database på vores
hjemmeside med bådnavn, bådtype, navn på den faste besætning, og så et billede af
båd evt, med besætning i. I den forbindelse må i meget gerne sende en mail med
information, billede af båden (evt, kontakte mig for evt, tage billede). Dette er
selvfølgelig frivilligt, så skulle der være nogle der ikke vil være med i basen, så lad
mig det vide. Jeg vil lave et udkast til dette på hjemmesiden inden for den næste
måned (der bliver sendt et e-mail nyhedsbrev ud til dem der er tilmeldt dette)
Sejlerhilsen Finn MüllIer webmaster

webmaster@kastruptursejler.dk

LØRDAG D. 7. OKTOBER 2006 KL. 19.00.
Festen afholdes i SID 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.
LEVENDE MUSIK OG DANS.
PRIS PR. PERSON 100,00 KR.
Tilmelding senest mandag d. 2. oktober
Tilmelding og betaling skal ske i klubhuset
alle mandage i september måned samt mandag d. 2. oktober
fra kl. 16.30 – 17.45
Ydermere søndag d. 10., 17. og 24. september, samt 1. oktober
mellem kl. 16.00 – 18.00.
Er du forhindret på disse tidspunkter kan du ringe til:
Knud Lyngsø Tlf. 28 76 48 05

Der kan maximalt deltage 100 personer.
Tilmeld Jer i tide da princippet ”først til mølle” anvendes.

SPENNER’ S FACADERENS
Når kvalitet er vigtig
Dato: 08-07-06
Kastrup

SÅ ER SOMMEREN KOMMET
Og der er godt gang i bådene.
Nogle både kunne måske godt trænge til en kærlig hånd, og det er her jeg
kommer ind i billedet.
Som nyt medlem af KTF og indehaver af Spenners facaderens, vil jeg tilbyde
klubbens medlemmer fordelagtige priser på afrensning/klargøring af både ved
vådesandblæsning eller højtryksspuling.
Nedenfor er et lille eksempel på hvad vi kan udrette.

Fætter Leo’s båd som er blevet voldsomt angrebet af osmose.
Afrensningen er udført ved lavtrykssandblæsning med fint sand, og viser
tydeligt hvordan vi er kommet godt i bund, uden at ødelægge emnet (glasfiber)
Så hvis du står med et problem, og ingen kender, så ringer du bare til Spenner.
INTERESSERET??? De er altid velkommen til at kontakte os for et
uforpligtende tilbud.
Med venlig hilsen
Spenners facaderens.
Claus Spenner Mobil: 31259500
Kemiafrensning - Josafrensning - Hedvandsafrensning - Vådsandblæsning - Graffitiafrensning - Tagrensning - m.m.
Vægterparken 251 H, 2770 Kastrup, Telefon 32 52 50 64, Fax 32 52 50 65

Tur til Malmø, 26.-27.5. 2006
www.sitecenter.dk/litorina/malm/

Årets første weekendtur blev i en kold
Kristi Himmelfartsweekend. I år skal vi
ikke sejle så meget som sidste år, men
nærmere på er der også nye ting at opdage
på weekendture. Faktisk har vi aldrig sejlet
til Malmø før. Med udviklingen af
Kockums gamle område er der også
oprettet en ny havn i bekvem gåafstand fra
centrum ved Centralstationen, se
www.dockan.se. Havnen er så ny, at den
ikke er på vores søkort eller havnelods
(som sandt at sige begge dele ikke er helt
up-to-date her i vores hjemmefarvand), så
det blev virkelig et anløb af fremmed havn
med et øje i kortet, mens vi med kikkerten
spejdede efter master
Man sejler ind ad hovedløbet til Malmø og
holder straks efter til styrbord ind i et
havnebassin bag en række nyopførte
boligblokke. Havnen er beskyttet af en
ganske lav stenmole med et temmelig
uafmærket havneindløb. Sejl så langt ind
at husene er bygget færdige, for ellers
havner man på en byggeplads.
Havnepenge betales i en automat, hvor
man trækker et nøglekort til toilet og el.
100 SEK for havnen, 25 SEK for el og så
50 SEK i depositum, det bliver 175, som
man skal have klar til automaten. Når
kortet afleveres får man penge retur.
I havnen ligger man nu med udsigt til
Turning Torso, Malmøs nye vartegn. Vi
gik ind til Malmø og var i butikker. Vi
kom langt ned af gågaden, fordi Martin
også gerne ville finde en isenkræmmer, og
det krævede at man kom ud af
strøgbutikkernes område. Da vi fandt en
isenkræmmer (det var en kæmpe Clas
Ohlsson), brugte vi ca. en halv time eller
mere derinde. Puh det var lang tid. Efter
aftensmad rendte vi rundt i den nye bydel i
Västra Hamnen. Her var en legeplads og
en skateboardpark, som børnene var meget
begejstrede for. Her var det de voksne, der
syntes vi var længe på legepladsen. Der er

yderligere en ny havn her, med indløb fra
syd. Den planlagde vi at sejle til engang i
en lun augustweekend, hvor man skal på
badetur, for her ligger man direkte ud til
strand og grønne områder og med en hip
restaurant, Salt&Brygga, oppe på kajen.

I Malmø havn var der også kommet en ny
seværdighed i form af et koggemuseum
om liv og handel i middelalderen. Vi
mødte museumsbåden på sejlads i havnen.
Vi kom forbi på vej til vores bytur og
havde ikke tid til at se det ved denne
lejlighed, men det så interresant ud og er
endnu en grund til at komme tilbage.

Lørdag sejlede vi hjem på et fredeligt
kryds ud forbi Barsebäck. Vi måtte have
motoren gående en stor del af turen, men
vi modstod let fristelsen til at ligge over en
nat til i svensk havn, for søndag var der
lovet regn og kuling. Sigrid øvede sig i at
styre på kryds i den lette vind. Hun er ved
at blive en god rorsmand.
Mette, Martin, Sigrid og Arvid

Kastrup Tursejler Forening
Afholder Bankospil
For medlemmer – gerne med familie og venner.
Arrangementet foregår i vort klubhus
Søndag d. 19. november kl. 14.00
Stor chance for gevinst
Gratis kaffe
Vore automater med øl & vand er altid åbne.
Skriv dig på tilmeldingsliste i klubhuset
eller ring til: Tommy Johansen tlf. 27 33 93 33
Gode baderåd, når algerne blomstrer

Du kan ikke afgøre om en algeopblomstring er giftig bare ved at se på vandet. Brug derfor
din sunde fornuft, inden du enten selv hopper i bølgerne eller lade dine børn bade.
Se efter om der er opstillet skilte, som fraråder badning.
Lad være med at bade, hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene.
Lad ikke børn eller dyr lege i vand med kraftige skumdannelser eller algeopblomstringer,
heller ikke selv om vandet er mere klart længere ude.
Det er især mennesker med åbne sår, kroniske leverlidelser eller blodsygdomme der
nedsætter immunforsvaret, der har risiko for at blive syge af bakterien. Bakterien er kun
til stede, når vandet er meget opvarmet, som det er tilfældet i øjeblikket.
Ved fiskeri er det vigtigt at anvende egnede handsker og andre relevante værnemidler, når
der skal arbejdes med fangsten fra indre danske farvande. Skærer eller stikker man sig i
forbindelse med behandling af fisk, er det vigtigt at vaske sig grundigt med vand fra
vandhanen og sæbe. Evt. kan man spritte såret af.
Får man betændelse i huden eller høj feber efter fiskeri i de indre farvande, er det vigtigt
at komme hurtigt til læge med det, da det kan blive til en alvorlig infektion.
Oplysningerne er hentet fra Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen
Adapter til salg 500 kr
Velegnet fra bærbar computer fra bådens/bilens
12 volt til computers 15/19 volt belaster ikke batt.
godt til levende søkort & lign.ny aldrig brugt.
Henv.Bjarne Nielsen tlf. 61610142

KTF tager på tur til HOLMEN
Lørdag d. 23. september
Vi mødes i klubhuset kl. 9.00
Program:
Kl. 9.00 morgenmad i klubhuset (pris 20 kr.)
Kl. 10 sejler vi i egne både på sightseeing i Københavns havn.
Kl. 13.00 får vi serveret det store kolde bord
Drikkevarer kan købes for rimelig pris!
Af hensyn til de gastronomiske bestræbelser og forudbestilling af maden er der bindende tilmelding til denne tur.
Pris pr. kuvert ca. kr. 75
Tilmelding på listen i klubhuset eller til Erik M. tlf. 20942514
Tilmelding senest mandag d. 11. september

KTF
STANDERNEDHALING
Lørdag d. 14. 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.

Politi og Marinehjemmeværnet har været to dage på patrulje
i Svendborg Sund. 50 både blev kontrolleret og 3 fik bøder.
I det smalle farvand gennem Svendborg Sund færdes i højsæsonen rigtig mange lystbåde,
og her gælder blandt andet en lokal bestemmelse en fartbegrænsning om, at en båd ikke må
plane. Årsagen er, at det specielt i sådanne farvande kan det være meget generende og/eller
direkte farligt med hurtiggående både ind imellem alle øvrige lystfartøjer i det travle
farvand.
Dette er årsagen til, at Svendborg Politi har besluttet lejlighedsvis at patruljere om området
m.h.p. at forebygge og sikre forsvarlig sejlads, samt sikre overholdelse af de lokale
vedtægter for sejlads. Samtidig har politiet tillige kontrolleret andre bestemmelser, som er
gældende for lystsejlads, specielt speedbådsførerbevis samt redningsveste ombord til hele
besætningen.

Mysteriet syntes løst
Ved forårets fiskekonkurrence fangede Michael en torsk, på hvis side en ålelignende fisk
havde bidt sig fast. Ingen havde før set en sådan snylter.
Med hjælp fra Asbjørn er vi kommet frem til følgende:
Havlampretten hører til dyregruppen rundmunde, der er kendetegnet ved bl.a. at have en rund
sugemund. Havlampret har en åleagtig krop med slimet og plettet hud, og den bliver omkring
60-75 cm lang.
Udbredelse:

Over to dage blev 50 både kontrolleret, hvoraf 3 fik bøder for ulovligheder:

•
•

En speedbåd, der sejlede for hurtigt (planende)
To både, hvor der ikke var veste nok til hele bådens besætning

Patruljeringen og bøderne blev blandt andet omtalt på www.berlingske.dk den 30. juni,
hvilket har givet anledning til mange opringninger til Dansk Sejlunion, idet det fremgik af
hjemmesiden, at der var givet både til ”en sejler der ikke brugte sin redningsvest”.
Da bekendtgørelsen omhandler, at der skal være redningsveste til alle ombord, har Dansk
Sejlunion ved kontakt til en politiinspektør fået bekræftet, at denne formulering ikke er
korrekt, idet bøden blev givet til en sejler, der var alene i sin båd uden nogen vest med
ombord.
Politiinspektøren fortalte, at lystsejlerne under kontrollerne har være meget positive og
imødekommende, ligesom der generelt ikke er nogen problemer med lystsejlerne, og der
kun er få fartsyndere med hurtiggående motorbåde samt vandscootere. I af de 50 tilfælde
blev specielt den første dag givet påtale overfor en del uregelmæssigheder.
Patruljerne i Svendborg er blevet mulige gennem et samarbejde med Marinehjemmeværnet,
som stiller båd og sikkerhedsudstyr til rådighed, og der vil normalt være 1-2 politifolk
ombord på patruljerne.
Man kan generelt finde lokale bestemmelser hos det lokale politi ved at gå ind, på politiets
webside og herefter skrive politikredsens navn f.eks. www.politi.dk/helsingoer eller
www.politi.dk/hobro - aktivér punktet "Love og rettigheder" --> "Lokale vedtægter" -->
"Sejlads". (redaktionen fra KTf har ikke kunne finde lignende vedtægter hosTårnby Politi)
Alle de lokale vedtægter vil blive justeret for 2007, hvor de nye store politiregioner bliver
dannet, og de lokale vedtægter skulle gerne være klar på websiderne i foråret 2007.
Fra Dansk Sejlunions hjemmeside - sejlsport.dk

Havlampretten var tidligere udbredt i farvandene omkring hele landet, men findes så vidt
vides i dag kun i den vestlige og nordlige del af Jylland.
Havlampret lever i havet som ådselsæder eller ved at suge sig fast på andre fisk og æde af
dem. En rigelig forekomst af egnede fødeemner er derfor et vigtigt krav til levestedet.
Havlampretten bliver kønsmoden, efter den har været i havet i 3-4 år, og når det sker, vandrer
den op i større vandløb for at gyde. Den gyder på stenet, gruset eller sandet bund.
En - to uger efter gydningen klækkes æggene. Larverne bevæger sig med strømmen ned ad
vandløbet, til de når et område med sandet eller siltet bund, og her graver de sig ned, så kun
hovedet er synligt. Larverne lever af kiselalger og andet organisk materiale, som de filtrerer
fra vandet.
Havlampret er afhængig af en god biologisk vandløbskvalitet.

Børnedag på Flakfortet.
Lørdag den 20. maj 2006

Forslag til nye aktiviteter i KTF
I KTF vil vi gerne være på forkant med de
kommende aktiviterer i klubben. Vi vil også
gerne tilfredsstille vores medlemmers ønsker
vedr., hvad der skal foregå.
Det er således tiden, hvor du kan stille forslag til
aktiviteter og dermed være med til at sætte præg
på KTF. Så har du ideer til ture, foredrag,
filmforevisning eller andet, så kontakt et
bestyrelsesmedlem.
Sejlerhilsen
Bestyrelsen

TUSIND TAK!

Vejrudsigten var måske ikke den mest
optimistiske, og vi blev da også ringet op
lørdag formiddag af Henrik, som lige
skulle have et overblik over, hvor mange
der faldt fra af denne årsag. Men vi havde
glædet os meget til børnedagen, som vi
desværre var forhinderede i at deltage i
sidste år, og desuden var båden kommet
sent i vandet, så det var årets første sejltur.
Alt i alt skulle der mere end lidt kulde og
regn til at få os til at hoppe fra.
Vi smed Litorinas fortøjninger med 5
personer ombord, idet Sigrid havde
inviteret sin veninde Sandra med. Der
blæste en jævn til frisk vind fra sydvest, så
det blev en magelig tur over til Flakfortet,
selvom vi måtte sejle lidt i slalom gennem
et kapsejladsfelt. Der var adskillige
stævner i gang hele dagen. Vejrudsigten
gav os den fordel, at der var god plads på
Flakfortet; alle kunne lægge til direkte ved
kajen.
Efter lidt individuel frokost blev der gået
til dragebygningen med stor entusiasme.
Hver især havde medbragt materialer, men
arrangørerne havde også medbragt lidt
ekstra for de, der måtte mangle.
Efterhånden som konstruktionerne blev
færdige begav folk sig op på bakketoppen
for at afprøve flyvefærdighederne.
Desværre gav bakken en hel del

Tusind, tusind tak til jer alle, Amanda, Alina,
Boleo, Navis, Nordstjernen, Orca, Nadde, Fridag,
Mulle, La Mer, Delfinen, Kermit, Tudsen, Lip
III, 4 Esser, Siesta, Go´Nok, Henken, Corona,
Sadina, Nya, Fru Bølle, Dream, Soulmate,
Vibeke & Bjarne, Yvonne & John, Rosalina &
Jens, Margit & Tommy, Kofoed, Janne & Søren
og Marie & Bent for det flotte gavekort, for vin
og dejlige gaver i anledning af Coco´s dåb. Hvor
er I søde alle sammen!
Mange hilsner

Ole og Inge

Vinderdragen

turbolenser, så det var de færreste, der
rigtig fik dragen i luften. Vores
trekantkonstruktion i brunt pakkepapir
opnåede vist aldrig at være i luften mere
end ca 2 sekunder ad gangen. Men det
lykkedes dog for et par stykker at få den
flot op at flyve, og da én af dem forblev
svævende godt 100m til vejrs i over en
halv time, var vinderen ikke svær at
udpege.
Der blev fremdraget et antal
hjemmebyggede engangsgriller samt
pølser og snobrødsdej, og så kunne alle
ellers gå i gang med at sætte pølser og dej
på pinde. Det lykkedes også at få
kioskbetyreren til at rulle markiserne ud,
så kullene ikke blev slukket af de stadig
hyppigere regndryp.

Efter snobrødene var det tid for nogle at
vende næsen hjemad, og det gjaldt også
Litorinas besætning, så vi nåede ikke at
deltage i det fortrinlige og meget
prisværdige initiativ, at børnene skulle gå
rundt på øen med hver sin plastpose og
konkurrere om, hvem der kunne samle
mest affald. Vi håber, de tilbageværende
havde fornøjelse af denne aktivitet, og øen
blev pænere at se på bagefter. Denne idé
må helt klart genbruges en anden gang.
En stor tak til Elsebeth og Henrik for et
flot initiativ!
Mette, Martin, Sigrid og Arvid samt
Sandra

Husk hver Søndag
har
vi stor buffet til kun
Kr. 99,Bordbestilling er en
god ide

KTF FISKETUR
Lørdag d. 16. september
Skippermøde og morgenmad kl. 8.30 i klubhuset

Udsigt - til havn og små priser

Havudsigt, folkelig stemning og store retter til små penge,
er blot nogle af Lynettens specialiteter.
Her kan De få store stykker smørrebrød for kun kr. 22,pr. stk., lune frokostretter, hjemmelavede Hamburgere
med en bøf på hele 250 gram.
Kig forbi med bil, bus eller i egen båd og få en oplevelse,
der ikke kun tilfredsstiller maven, men også sanserne.
Bus nr. 66 har endestation ved Lynetten.

Fiskeriet startes umiddelbart efter skippermødet.
Indvejning senest kl. 15.00 udenfor klubhuset.
Præmie for de 3 størst fangede fisk!
Alle medlemsbåde inkl. besætning kan deltage.
Pris pr. person kr.35,00 for konkurrence inkl. morgenmad .
Skriv jer på deltagerlisten i klubhuset
eller ring på tlf. 20942514 (Erik Munnecke)

RESTAURANT LYNETTEN
REFSHALEVEJ 200 Tlf. 32571708

Tegnestuen

BONITA

Bygningskonstruktør M.A.K.
Frank René Ekström
Logistik – Beregning – Rådgivning – Tegning
Tlf. 3251 1660

Mobil. 6126 1314

