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Diverse udvalg
Klubhusudvalg
Formænd
Carl Prominczl
Tonni Søgaard
udvalg
Leo Søgaard
Erik Lund (Lue)
Frank Ekström
Festudvalg
Formand
Brian Andresen
Udvalg
Finn Tange
Allan Andresen
Pernille Kruse
Susette
Fiskeklub
Formand
Ulrik Severin
Udvalg
Erik Munnecke
Jan Hauder
Turudvalg
Formand
Ulrik Severin
Udvalg
Finn Dam - Hventur eller alternativ
Kalle - Hventur eller alternativ
Else Marie - Pinsetur

Bådudvalg
Formand
Allan Broberg
Udvalg
Jørgen Swartz
Jan Hauder
Ole Andersen
Lars Prominczl
Heini Sørevik
Tommy Johansen
Sejlerskole
Niklas Joensen
Undervisning i sejlads med sejl
Erik Munnecke
Undervisning til duelighedsprøve
Kanonudvalg
Boye
Ølautomater
Mons
Kalle
Brian Andresen
Jim
Rengøring
Susanne Clausen

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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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

Best. Medlem
Brian Andresen
Blykobbervej 8 st.th
2770 kastrup
Tlf. 20 14 87 55
brian-fridag@hotmail.com

Næstformand
Finn Dam
Bregningevej 49
4871 Horbelev
mobil +45 50551190
finn@navis.dk

Best. suppleant
Tonni Søgaard
Volmer Kjærs Alle 2
2770 Kastrup
Mobil 40 88 77 77
tonnis.post@gmail.com

Kasserer
Allan Sekunda
Soldugvej 29, st. tv.
2770 Kastrup
Tlf. 32 51 78 88
Mobil 30 75 97 54
aseku@comxnet.dk

Best. suppleant
Carl Prominczl
Postparken 55 st.th
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 00 05
Mobil 27 49 10 59

Sekretær
Sanne Dyhr
Blåhøjvej 10
2770 Kastrup
Tlf. 32 52 58 63
Mobil 61 10 61 00
stdyhr@jubii.dk

Redaktion Klubblad
Jørgen Swartz
Cypres Alle 27
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 53 30
Mobil 24 46 53 30
j.swartz@mail.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
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Finn Dam
Bregningevej 49
4871 Horbelev
mobil +45 50551190
finn@navis.dk
Annoncer
Bjarne Kristensen
Tlf. 32 51 67 32
Mobil 26 22 06 51
bjarne1_99@hotmail.com

Webmaster
Finn Dam
Bregningevej 49
4871 Horbelev
mobil +45 50551190
finn@navis.dk
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23
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Stander ned

19

dec.

2010

Julestue banko

Husk!

Saltholm Rundt 1. lørdag i juni og september

På midtersiderne er aktiviteterne lagt ind lige til
at hive ud og sætte op på opslagstavlen

Deadline næste klubblad d. 15. februar 2010.
KLUBSTANDEREN
Klubstanderen er inkluderet i det årlige klubkontingentet, så det
forventes selvfølgelig, at der sejles med en ”frisk” stander.
Vi udleverer standere ved alle vores arrangementer, startende ved
generalforsamlingen og standerophalingen.
Standere udleveres endvidere, efter aftale, i klubhuset af Monsen
og Kalle eller 1 mandag i måneden mellem 17:00 og 18:00

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2010
Kontingenter:

Enkeltmedlem……………..

375 kr.

Par ………………………....

500 kr.

KTF optagelsesgebyr ….. 100 kr.
Codan ansvarsforsikring…. 194 kr.
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ske duelighedsprøve. Er der medlemmer, som mangler det praktiske duelighedsbevis, eller er der nogle ting
man lige skal have frisket op, så meld
jer til på vores hjemmeside. Sejlerskolen og spilersejlads fortsætter i
2010.
Vi har jo desværre haft indbrud to
gange i vores klubhus, hvilket har
medført en masse ekstra arbejde for
bestyrelsen. Specielt har vores søde
kasserer Allan været på overarbejde.
Formanden udtaler sig.
Vi fik desværre ødelagt og stjålet for
119.000 kr. og på nuværende tidsKulden er ved at tage sit favntag om punkt ved vi ikke, hvad vi får fra forvores havn. De fleste både er komsikringen. Vi har dog i bestyrelsen
met på bedding og julen nærmer sig. besluttet, at investere i to nye ØL/
Med andre ord, det er ved at være
Vand automater. De bliver pengeløvinter.
se, hvilket vil sige, at man skal inveEn herlig sejlersæson er forbi, hvor
stere i et kort for at købe øl og vand i
antallet af arrangementer aldrig har
klubhuset. Ideen har vi fra KMY, hvor
været større. En masse af vores herli- de er meget glade for det nye system.
ge medlemmer har deltaget og vi håber på, at antallet til næste år bliver
I 2009 har vi jo haft en sag med komendnu større. Vi i bestyrelsen skal i
munen angående tilkørsels forhold til
hvert fald gøres vores til at aktivitets- den Blå planet og parkering på vinterniveauet ikke bliver mindre. Jeg ved, pladserne. Det har været et sejt træk,
at der på nuværende tidspunkt allere- hvor Erik og Flemming (formand for
de er arrangeret ni kapsejladser med KS) virkelig har haft arbejdshandskermad bagefter i 2010, så det er bare
ne på.
med at finde kalenderen frem og få
Efter et års slid, en del undersøgelser
nedskrevet datoerne.
og klager til forskellige nævn, så endte eventyret lykkeligt. Til sidst kunne
Som I nok lagde mærke til i sidste
selv borgmesteren se, at den plan,
klubblad, så har vi fået en ny trykker der var for tilkørselsforholdene til den
til vores blad. Dels var de langt billige- Blå Planet, ville ødelægge lokalmiljøre og desuden er trykket 1. Kvalitet.
et.
Så nu har bladudvalget fået nye muligheder og energien er vendt tilbage.
Til sidst vil jeg sige en stor tak til alle,
Klubbåden har igen i år været udlejet som ligger et stort arbejde i KTF.
til vores medlemmer og sejlerskolen
Uden jeres store arbejdsindsats ville
har ligeledes haft succes med meddet sørme se sort ud. Er der nogen,
lemmer, som har bestået den prakti- der har en god ide eller ønsker, at
4
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være medlem af et udvalg, så meld
jer. Vi er altid åbne for gode ideer,
og vi kan altid bruge et par hænder
til.

Med ønsket om en god jul og et
godt nytår til alle KTFer
Formand
Jørgen Swartz

Fastelavn i klubben
Vi vil i år arrangere fastelavn i klubben, så mød op i klubben med
jeres børn eller børnebørn.
Der vil være tøndeslagning for børn og for de voksne.
Pølser sælges til fordelagtige priser.
Tilmelding i klubhus og på hjemmesiden senest den 16-02-2009
Klubhuset lørdag den 18 februar 2008 kl. 11:00
Præmie til bedst udklædte

20
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NYE MEDLEMMER 2009 september - december
KTF BYDER VELKOMMEN
Navn

Bådnavn

Bådmærke

Plads

Svend Aage og Hanne
Simonsen
Curt Groot

Sim’s

Welcraft

2613

-

Anso

57

JULEFROKOST
Så starter tilmeldingen til vort ”Julearrangement”
som afholdes:
Lørdag d. 23/1-2010 i 3F`s festlokaler
Saltværksvej 68, 2700 Kastrup.
Baren åbner kl. 1730.
Som sædvanlig består menuen af det populære, overdådige
Ta´ Selvbord, med sild, kolde og lune retter, ostebord og dessertbord med te og kaffe.
Øl, vand, snaps og vin til små priser!

OpsangVi mangler indlæg til vores blad.
Kom nu i sving og lad os høre noget om jeres sommerferie til søs. utilfredshed med klubben eller bare en god historie.
Ærbødigst
redaktørerne

Efterfølgende vil der være levende musik til dansen.
Pris pr. kuvert 150 kr.
Billetter til julefrokosten kan købes i klubhuset søndage mellem
kl. 14.00 til 18.00 fra den 13 december
Alternativt kan der ringes til Brian på tlf. 20148755

Vejret på KTF hjemmeside
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 opdatteret med
info vedr vejret

Sidste frist for tilmelding er søndag d. 17/1-2009
I er velkommen til at tilmelde familie og venner.
OBS! Efter 17/1 er tilmelding bindende.

http://kastruptursejler.dk/vejr/index.php

OBS! Indlæg og eller billeder til klubbladet modtages !!
6
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Generalforsamling
Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling den 26. Marts 2010 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.
Valg af næstformand i lige år.
Valg af kasser i ulige år.
Valg af sekretær i lige år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. To i lige år og en i ulige
år.
Valg af to suppleanter for 1 år..
Valg af to revisorer for et år..
Valg af en revisor suppleant for et år.
Valg til diverse udvalg.
Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15 februar.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret skipperlabskovs med tilbehør.

CHAMO – ME
FRANK RENÉ EKSTRÖM

Bygningskonstruktør M.A.K.
Tegnestuen BONITA - Tømrer & snedker
Tegninger - Myndighedsbehandling - Konstruktion - Udførelse
Tlf. Privat: 3251 1660
18

Mobil: 6126 8241

Tlf. Bil: 6126 1314
7

”JULESTUE OG Banko”

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

lerkluns. Her vil den opmærksomme
læser tænke: Øhh, hvorfor det? Er det
noget dyrt mærkevaretøj der er vind
og vandtæt med skjult indbygget opdrift og lommelygte, hvis man skulle
være så uheldig at skvatte i baljen.
Men nej nej kære læser. Det er en
disciplin der udføres af sejlere og som
er en fornøjelig beskæftigelse der,
blandt mange andre sejlerrelaterede
aktiviteter, også foregår i klublokalerne. Man veksler gamle udtjente 25ører, der står i et glas på disken i
klublokalet, til gangbar mønt og derefter til et gedigent overskud til KTF.
Det sker ved at spille mod hinanden

med 3 stk. 25-ører pr. deltager. Den
der sidst kommer af med sine 25-ører
har tabt og må betale sin spillegæld
via sodavands- eller anden automat. I
gamle dage døbte man spillet ”kluns”
–deraf sejlerkluns. I skulle alle prøve
det. Jeg har bemærket at i hvert fald
de fleste af deltagerne morer sig kongeligt, og så støttes KTF med ikke
uvæsentlige bidrag.
Med venlig hilsen, Deres udsendte:
Rygtesmeden.

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

Nytårskur.
Som noget nyt vil vi holde nytårskur den 2 Januar i klubhuset kl. 14.00
Der vil blive afholdt nytårstale af formanden og derefter skåler vi det
nye år velkommen.
Derefter vil blive serveret lidt godt til ganen.
Vi glæder os til at se dig/jer til en hyggelig eftermiddag.

P.S. Plader må ikke medbringes.
Venlig hilsen bestyrelsen
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Nu har KTF´s bestyrelse gjort det
igen – sat et nyt skib i søen !

Fx. oplyser kilden, at der her i nyere
tid var et af de ældre medlemmer
Her, hvor bådene holder en velforsom skulle reparere motoren, -og her
tjent vinterferie sker der jo en masse skal lige understreges, at et fasttømaktiviteter alligevel…. i klublokalerne. ret princip er, at hverken navne eller
KTF´s aktive bestyrelse har så hyret køn på medlemmer nævnes af Deres
en udefra kommende person ind,
udsendte i denne, eller eventuelle
mod et ikke ubetydeligt honorar, til at senere indslag, uanset om det er rebeskrive dette og hint set lidt fra søsi- daktionen bekendt! Men motorsejler
den, landsiden eller i helikopterpernaturligvis, der skulle reparere motor,
spektiv, og berette lidt om, hvad det
mens vedkommende som sit faste
så er, der virkeligt foregår i vinterhalv- lørdagsprogrampunkt hørte dansktopåret -også eventuelle hemmelighepen.
der”, uden skelen til snærende bånd
som kildeangivelser, troværdighed
Som led i reparationen blev slangen
eller andet, der begrænser udvikling
til kølevandet raskt afmonteret. Topaf positive tanker og måske smileryn- pen af slangen er jo over vandlinjen,
ker. Det er så mig: Deres udsendte.
så nemas problemas….. altså ikke før
den næste dag, hvor havnetrolden
Efter en grundig, tilbundsgående og
sammen med Nellie, havnens svar på
bestemt fagligt ukorrekt research, er Lock Ness uhyret, af uforklarlige årsaDeres nye udsendte så kommet frem ger havde foranlediget at føromtalte
til denne lille artikel til KTF´s succes- slange i nattens mulm og mørke var
ombruste klubblad.
blevet levendegjort, og derefter havde
bevæget sig under vandlinjen -ØV!
Fra upålidelig kilde forlyder det, at
Nå men, vandet blev pumpet tilbage
klublokalerne som oftest er i brug og til sit rette element, forsikringen og
summer af aktivitet fra kl. 00.00 til ca. behørig assistance blandt de fleste
23.59. Den øvrige tid bruges til rengø- af KTF´s medlemmer blev tilkaldt,
ring. Her samles medlemmerne til en båden tørret ud og motor repareret,
uformel paw waw om sejlads og livets så nu sejler det kære medlem glad og
mange andre store spørgsmål. Uan- fro af sted igen -så vidt det da vides i
set om der sejles tur-, eller kapsejskrivende stund. Se, det er ægte
lads, eller om sejladsen foregår for
kammeratskab og sammenhold, selvsejl eller jerngenua, mødes man på
om det vel egentligt blot var et
tværs af alder, rang, intelligens, indspørgsmål om at lukke en ventil før
komst og interesser, i kammeratligt
afmontering. En lille historie der igen
samvær, og kan altid få eller give et
giver næring og aktualitet til den gode
godt råd, en hjælpende hånd -eller
gamle læresætning: ”LUK for høvlede
være genstand for fnisen i krogene,
ventilerne inden du afmonterer slanmåske et højlydt grin, eller blot en
ger - ellers koster det kvajebajere”
lettere distingveret rysten på hovedet.
Dog altid kærligt og venskabeligt….
Hmmm…. kvajebajere. Det bringer
Nå ja, ok så; -for det meste da ;-)
mig naturligt videre til begrebet; sej16

Kapsejlads.
Grundet problemer med min køl fik
jeg først båden i vandet 1. juli. Trist
men som psykologiens 1 hovedsætning siger, så skal man jo ikke bekymre sig om noget, man ikke kan
gøre noget ved.
Min første kapsejlads var derfor først i
august. Jeg havde hidkaldt to friske
gaster, så alt var på plads. Vi var klar.
Efter skippermødet, hvor vi fik de sidste meldinger omkring vejret, sejlede
vi stille og roligt ud til målstregen. Den
gamle Lortebøje.
Med en god læns sejlads, drønede vi
af sted mod Flakfortet. Vi blev dog
hurtige klar over, at God Nok ikke er
nogen kapsejler. Efter 15 minutter var
vi klart sidst. Humøret var dog højt,
og da vi rundede Flakfortet, blæste
det 11 s/m og med bølgerne buldrende ind fra Barcebæk bugten, fik vi
hurtig andet at tænke på end konkurrenter. Vores store problem blev dog,
at finde den grønne bøje ved vindmøllerne, som er andet mærke på
vores bane. Det lykkedes, og pludselig brød solen igennem og København lå i den smukkeste solnedgang.
Det er jo ikke hver dag, man oplever
dette. Vi var nu på sidste ben af banen, konkurrenterne var væk, tja, selv
dommer båden var væk og efter 2
timer og 31 minutter var vi mål. Kun
en time efter vinderen. Det var blevet
mørkt, og efter at have rigget båden
af, bevægede vi os mod klubhuset.
Sikke en modtagelse vi fik. Der var
pyntet op og folk klappede af de sid-

ste. Det var jo os. Det var nok ikke
ment som en applaus, men snarere
glæden over, at nu kunne den overdådige middag begynde. Kylling på
gammeldags maner, hold da ferie
hvor vi spiste. Resultaterne blev læst
op, og præmierne uddelt, og alle skippere fortalte en historie om sejladsen.
Der blev udvekslet
erfaringer, sikke en aften. Jeg har
lovet kokken ikke, at nævne prisen på
den overdådige mad, men det var
billigt meget billigt.
Der hersker ikke tvivl om, at God Nok
er med på de 9 sejladser i 2010, ellers får jeg bank af mine gaster. De
kimer mig ned om vejrudsigter, hvad
er menuen, og de har endog fået mig
til at investeret i et nyt storsejl, som
revnede under en af sejladserne. Sidste sejlads klarede vi faktisk på 2 timer og 7 minutter, så nu regner vi
snart med, at komme op på skamlen.
Kom og vær med, det er hyggeligt og
fantastisk sjovt.
Sidst men ikke mindst en stor tak til
Sanne og Jim for nogle fantastiske
kapsejladsaftener. Vi ses i 2010.
Ærbødigst
Jørgen
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På falderebet.

Vejr guderne var med os i år, vi mødtes i den sydlige del af havnen hvor
Bøje havde stillet kanonen op og fyrede velkomst salut af, derefter bød klubben på vand og øl, heldigvis havde Bent og Marie taget vin med for det havde arrangørerne glemt. Om aftenen grillede vi og hyggede sammen med harmonika. Søndag cyklede vi Hven rundt, med de obligatoriske pitstop. Vi havde en fantastisk weekend, og glæder os til næste år.

De fire stadier i livet:
1) Du tror på Julemanden.
2) Du tror ikke på Julemanden.
3) Du er Julemanden.
4) Du ligner Julemanden.

Julemanden, påskeharen, en dum
blondine og en klog blondine går ned
af gaden,
da de før øje på en 100-krone seddel.
Hvem samler den op?
- Den dumme blondine. Der findes
nemlig hverken julemænd, påskeharer
eller kloge blondiner.

Kvartalets gåde.
Find julemanden. På hvilken side er julemanden.

Tilbagekig fra Hven turen

En far spurgte sin datter, hvad hun ønskede sig i julegave. – En lillebror, svarede pigen. Til alt held skete der det, at
moderen netop juleaften kom hjem fra
hospitalet, hvor hun havde født en lille
dreng, så alle var glade. Året efter spurgte faderen igen pigen, hvad hun ønskede
sig i julegave, og hun svarede: – Tja, hvis
det ikke er alt for besværligt og hårdt for
mor, så vil jeg gerne have en pony!

Løsning på sidste kvartals gåde.
79
Tværsummen ligges til tallet selv. Eks.
71 7+1 = 8. Næste tal i talrækken bliver
derfor 71+ 8 = 79
Marian fra Orion har fundet frem til den
rigtige løsning. Der er en flaske på vej.

Oplæg til falderebet kan sendes på mail til finn@navis.dk
10
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SPENNER’ S FACADERENS
Når kvalitet er vigtig
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.

En politibetjent kom ridende da han så en dreng på en
cykel, han red hen til drengen og spurgte
"Har du fået den cykel af julemanden?"
Dreng:
"ja"
Politibetjent:
"så må du godt sige til ham at næste gang skal han lige
huske reflekser og lygter!" hvorpå han giver ham en
bøde på 500,-.
Dreng:
"Har du fået den dér hest af julemanden?"
Politibetjent:
"ja"
Dreng:
"Så må du godt sige til ham at røvhullet skal sidde bag
på hesten i stedet for oven på!"

Manden kommer ind på apoteket for
at bestille viagrapiller, hvorefter apotekeren spørger efter en recept.
Manden; desværre, men jeg har et
billede af min kone

Kugler
Joke: Hvad er ligheden på en
munk og et juletræ?
Svar: Kuglene er kun til pynt.

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.
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11

12
13

2010

jan.
feb.
mar. 2010
2010

jan.

apr.

02
23
21
26
17
xx –xx apr.

maj. 2010
maj. 2010
maj
jun.
jun.
jun.
jun.
jun.

aug. 2010

05
22
19
02
??
16
23
30
18

KTF kapsejlads

sep. 2010
sep. 2010
sep. 2010

01
Xx
15

okt.
okt.

dec. 2010

Saltholm Rundt 1. lørdag i juni og september

23
15
19
Husk!

2009

Julestue banko

Stander ned

Afriggerfest

Holmentur

sep. 2010

Xx

2010

Natsejlads

xx-xx sep. 2010

KTF kapsejlads

Fiskekonkurrence

Hven Tur

KTF kapsejlads

KTF kapsejlads

Sankt Hans

KTF kapsejlads

Helsingborgtur

KTF kapsejlads

KTF kapsejlads

Pinsetur

KTF kapsejlads

Fiskekonkurrence

Sæsonstarttur

Standerophal kl 11:00

Generalforsamling

Fastelavn

Julefrokost

Nytårskurv

Julestue banko

21-22 aug. 2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

maj. 2010

xx

2010

2010

2010

dec. 2009
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KTF - Planlagte aktiviteter

