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Adressefelt 

  

 

Bladet 
Årgang 11                             September 2011 

Kastrup Tursejler Forening 
Stiftet 21. Oktober 1994 

www.kastruptursejler.dk 

Tilsluttet: Dansk Idrætsforbund - Dansk Sejlunion - Østersøkredsen,  
Samkas og Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning 

Russisk krydstogtskib i Kastrup havn. 
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Deadline næste klubblad d. 10. november 2011. 

KTF - Vi bruger 
VHF kanal 6 på 
vores ture 

  

KTF - Planlagte aktiviteter 
   
 
 
12 mar. 2011 Fastelavn 
 
17 mar. 2011 El-kursus 
 
18 mar. 2011 Generalforsamling 
 
16 apr. 2011 Stander op 
 
06 maj. 2011 Sæsonstarttur til Malmø 
 
14 maj. 2011 Fisketur 
 
11  jun. 2011 Pinsetur 
 
23  jun. 2011 Sankt Hans 
 
20  aug. 2011 Hventur 
 
17  sep. 2011 Fisketur 
 
24  sep. 2011 Kastellettur 
 
15  okt. 2011 Stander ned 
 
29  okt. 2011 Afriggerfest 
 
17 dec. 2011  Julebanko 
 

 

OBS! Indlæg og eller billeder 
til klubbladet modtages !! 
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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 

Diverse udvalg 

Klubhusudvalg 
Formænd 
Brian Andresen 
udvalg 
Er ved at blive samlet 
 
Festudvalg 
Formand 
Suzette Hansen 
Udvalg 
Er ved at blive 
samlet 
 
Fiskeklub 
Formand 
Ulrik Severin 
Udvalg 
Jan Hauder 
Kurt Johnsen 
Allan Sekunda 
 
Turudvalg 
Formand 
Finn Dam 
Udvalg 
Finn Dam - Hventur 
Kalle -  Hventur 
Else Marie - Pinsetur 
Bent - Pinsetur 
Allan Sekunda - Helsingborgtur 
 
 

Bådudvalg 
Formand 
Allan Broberg 
Udvalg 
Jørgen Swartz 
Jan Hauder 
Ole Andersen 
Lars Prominczl 
Heini Sørevik 
Torben Dyhr 
 
Sejlerskole 
Niklas Joensen 
Undervisning i sejlads med sejl 
 
Erik Munnecke 
Undervisning  til duelighedsprøve 
 
Kanonudvalg 
Boye 
Jan Hauder 
 
Ølautomater 
Kalle 
Brian Andresen  
Jim  
 
Rengøring 
Suzette Hansen 
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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 
 
 
Næstformand 
Finn Dam   
Bregningevej 49 
4871 Horbelev 
mobil +45 31451190 
finn@navis.dk 
 
 
Kasserer 
Karen Gleisner 
Helmer Søgårds Allé 20, st. tv. 
2770 Kastrup 
Tlf. 31 10 04 64 
karen@gleisner.eu 
 
 
Sekretær 
Tonni Søgaard 
Volmer Kjærs Alle 2 
2770 Kastrup 
Mobil 40 88 77 77 
tonnis.post@gmail.com 
 
 
Best. Medlem 
Suzette Hansen 
Nordmarksvej 103 st.th 
2770 Kastrup 
Mobil 60 92 06 66 
suzette@forum.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 
Jørgen Gullander  
Kastellet 3 st. th. 
2100 Kbh Ø 
Tlf. 44 95 74 54 
Mobil 41 32 58 11 
gulle@mil.dk 
 
 
 
Best. suppleant 
Tina Graversen 
Vægterparken 51 
2770 Kastrup 
Mobil 26 70 34 12 
Tina-graversen@mail.dk 
 
Redaktion  Klubblad 
Jørgen Swartz  
Cypres Alle 27 
2770 Kastrup 
Tlf. 32 50 53 30 
Mobil 24 46 53 30 
j.swartz@mail.dk 
 
Codan ansvarlig 
Allan Sekunda 
Soldugvej 29, st.tv 
2770 Kastrup 
mobil 31 41 56 13 
aseku@comxnet.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 31451190 
finn@navis.dk 
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KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2011 

 

Kontingenter:    Enkeltmedlem…………….. 385 kr. 

                     Par ……………………….... 525 kr. 

                            KTF optagelsesgebyr ….. 100 kr. 

                            Codan ansvarsforsikring….  207 kr. 

Ændringer i adresse, telefon nr. samt e-mail bedes sendt til vo-
res kasserer på mail adresse: karen@gleisner.eu 
eller telefon nr. 31 10 04 64 

                           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 et besty-

relsesmedlem 

NYE MEDLEMMER   

Navn Bådnavn Bådmærke Bådplads 

Johnny Jensen 

Lars Christensen 

Firebird Albin Vega - 

Egon W. A. Persson Tøsen Maxi 68 2087 

Jan Samuel Sot-San KM 16 1129 

Torben Sten Stumpan II LM 27 - 

mailto:karen@gleisner.eu
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Formanden udtaler sig. 
 

Så er sæsonen ved at gå på hæld ovenpå den mest regnfulde sommer no-
gensinde. Det påvirker åbenbart ikke KTF´s sejlere. Vores medlemmer har 
været i det sydfynske Øhav, den Svenske skærgård ja! selv i London. Det 
gamle mundhæld med at det ikke er vejret, der er noget galt med, men på-
klædningen, holder. 
 
Bestyrelsesmæssigt har det været en hård tid. To indbrud med 1½ måneds 
mellemrum har fyldt rigtig meget. Specielt det sidste indbrud, hvor alt i klub-
huset blev ødelagt, har været hårdt. Selv stikkontakterne havde hærværks-
mændene smadret med en hammer. Lige når man står i det, har man lyst til 
at smide håndklædet i ringen, men nej sådanne vandaler skal ikke ødelægge 
vores Klub. Det er op på hesten igen. Vi forsøger nu med nogle tiltag, så vi 
ikke får ubudne gæster igen. Gitter for vores vinduer, tremmer i ovenlysvindu-
erne og nye kameraer. Det kommer jo desværre til at koste nogle penge. Så-
dan er det jo - vores klubhus skal fungere, og vi vil ikke opleve sådan et hær-
værk en gang til. 
 
Vi håber, at klubhuset snart er klar igen. Desværre har vores forsikringssel-
skab været meget svært at få en dialog med. Det har været trægt, og nu gi-
der vi ikke vente længere. KTF skal ikke køre på halv kraft. 
Vi har fået ændret vores adgangssystem til klubhuset og det betyder, at man 
skal have byttet sit gamle adgangskort med et nyt hos Brian. 
Vi har fået etableret rullegardin for vores vinduer og tremmer i ovenlys vindu-
erne. Vores automater har fået et eftersyn, og vi er i gang med at male. Der 
arbejdes på at finde nye reoler og opslagstavler, samt stereoanlæg, så inden 
længe burde vores klubhus være tip top i orden og i en bedre stand end før 
indbruddet.. 
Sådanne to indbrud beslaglægger meget tid i bestyrelsen, hvilket har betydet, 
at der ikke har været meget tid til nytænkning. Men vi kommer igen, og besty-
relsen vil arbejde på flere arrangementer i vores klubhus til vinter. 
 
En ulykke kommer jo sjældent alene. I juli måned har vores borgmester vendt 
om på en tallerken i sagen om tilkørselsforholdene til den Blå Planet. Vinter-
plads 1 er slettet og 1/3 af 2 og 3 vil blive slettet i løbet af året til en tilkørsels- 
vej. Det finder vi i Samkas besynderligt, eftersom alt var faldet på plads i 
2009 inden kommunalvalget. Samkas har intet mod den Blå Planet. Vi glæ-
der os til den kommer. Den vil skabe et liv i vores havn og er et fantastisk 
tiltag for alle. Problemet er bare, at det ikke skal gå ud over havnens brugere. 
Vi forsøger nu at komme i kontakt med kommunen igen gennem aviserne og 
håber på, at vi sammen med fritidsrådet og kommunen kan finde en løsning, 
der gør alle tilfredse.  
 
Så kom den Blå Hval i havnen. Den hedder Kolossen og er Danmarks største 
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granitskulptur. Det er vist også alt man kan sige om den. Kunstneren siger, at 
den ikke skal ligne noget, men det er op til den enkelte, at se hvad den fore-
stiller. Tjah, er det ikke lidt nemt, at være kunstner. 
 
Jeg håber, alle må få en god efterårssæson, og selvom bestyrelsen er lidt i 
knæ nu, så kører vores arrangementer videre. Jeg glæder mig til at se jer.  
 
God vind 
Formand 
Jørgen Swartz 
 
 
 
 

 

Biodiesel 

Der er ikke biodiesel i den diesel, du tanker på havnen. men tanker du på 
en tankstation , skal du være opmærksom på, at dieselen er tilsat biodiesel 
og at det forøger risikoen for dieselpest i din tank. Det betyder, at kommer 
der vand i tanken, kan der dannes kager af bakterier og affaldsstoffer. Det 
kan i værste fald tilstoppe brændstoffiltrene og forårsage motorstop. 

Man råder til at tage højde for følgende punkter : 

Sørg for at brændstofdækslet er tæt, så der ikke trænger vand ind i tanken. 

Afskærm, eventuelt med en paraply, hvis du tanker i regnvejr. 

Tank ikke "gammel" diesel, som har været opbevaret længe i fx dunke. 

Tøm tanken inden overvintring. 

Tjek tanken for kondensvand inden ibrugtagning. 

Dræn tanken og kontroller filtre med jævne mellemrum. 

Anvend altid rene dunke, når der tankes fra dunke. 



6  

 

Vinterklargøring af motorer 

Checklisten dækker ved normalt brug af båden, og gælder ikke både ved 
udlejning eller mere intens brug. 

Medens båden er i vandet: 

1. Skift oliefilter 

2. Skift det første brændstoffilter. De øvrige på motoren skiftes hver andet 

år. 

3. Udluft brændstofsystemet (pump manuelt dieselolie op i brændstofsyste-

met). 

4. Skift olie, vælg et 10-40, syntetisk af anerkendt mærke 

5. Skift kølevand, hvert 3 år. Husk at tilsætte frostvæske. 

6. Skift zinkanoder i saltvandskølesystemet. 

7. Check olie i gearkasse. Skiftes hvert 5 år. 

8. Check olien i brændstofpumpen (hvis det er en pumpe med separat 

smøring, se i motor manualen), skift olien i pumpen hvert andet år. 

9. Sprøjt (med sprayflaske) penetrerende olie ud over motor og gearkasse, 

dette for at undgå rust. 

Efter at båden er rigget af, men inden at den kommer på land: 

1. Sejl båden hen til optagestedet. 

2. Lad motoren blive driftsvarm 

3. Stop motoren, Luk for saltvandsindtaget, Skru låget til saltvandsfilteret af 

og rens det. Sæt en tragt i slangen til vandindtaget, og hav en 10 liters 
dunk med ferskvand iblandet frostvæske klar. Start motoren og hæld 
vandet i tragten, check at motoren ”tager vandet”. 

4. Stop motoren når der ikke er mere vand i dunken. Dette kan bedst gøres 

med en hjælper. 

5. Hæld lidt ufortyndet frostvæske i samme sted, således at impellerhuset 

bliver fyldt med frostvæske, men start ikke motoren, og den må ikke 
startes mere. 

6. Saml kølesystemet. 

Når båden er kommet på land: 

Åben søvandsventilen til kølesystemet, og alle andre. 

Denne side er skrevet af Jens Koch i samarbejde med Danske Bådejere. 

15 

 

AFRIGGERTUREN GÅR TIL KASTELLET 

 
KTF inviterer medlemmerne til årets sensommer tur, som denne gang 
går til Kastellet. 

 
 

Lørdag den 24. september. 
Planen er som følger: 

I løbet af morgen/formiddag af gang fra Kastrup  
Vi mødes ved flagstangen i Kastellet senest kl. 1100, hvor 

vores guide vil give en historisk rundvisning. 
Efter rundvisningen ca. kl. 1230 vil der være anrettet en buffet 

i Kastellets kantine til en pris af kr. 100-. Øl/vand samt 
snaps til rimelige priser. 

Ca. kl. 1500 takker vi af, og finder vores både.   
 
Københavns Havn har givet tilladelse til at vi kan benytte Toldbod 
Havn ved Nordre Toldbod. Hvis vi pakker os lidt sammen skulle vi 
nok kunne være der (se vedlagte skitse).  
Henset til bestilling af maden, og ikke mindst antal fartøjer er bin-
dende tilmelding nødvendig. 
I kan skrive jer på vedlagte tilmeldingsliste eller sende en mail. 
gullemand@gmail.com 
 
På gensyn hilsen 
Jørgen 

mailto:gullemand@gmail.com
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En stor tak til alle der deltog til min 50 års fødselsdag i klubhuset og tak for de 

fine gaver. 

Det blev en uforglemmelig dag for mig. 

Formanden 

 AFRIGGERFEST. 
 
Lørdag d. 29. oktober kl. 19.00. 
Festen afholdes i 3F´s festlokaler Saltværksvej 68. 
 
Baren Åbner kl. 18.00  vi går til bords kl. 19.00 
 
Der bliver serveret gammel-daw,s oksesteg med tilbehør 
Lækker kage til kaffen efter middagen er musik og dans. 
Pris pr. person 200,00 kr. 
Tilmelding og Betaling kan ske i Klubhuset søndag d. 9/10, 16/10 og søndag 
d. 23/10 i tiden mellen kl 15-17,00 
Er du  forhindret på dette tidspunkt kan du ringe til  
Suzette Hansen TLF. 60 92 06 66. 
Hilsen Festudvalget.  

7 

 

KTF FISKETUR  
Lørdag d. 17. september 

Morgenmad og skippermøde kl. 8.30 i klubhuset 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fiskeriet startes umiddelbart efter skippermødet.  
  

Indvejning senest kl. 15.00 udenfor klubhuset. Som noget nyt skal alle 
fisk til indvejning være rensede. Dvs. at fisk som ønskes indvejet skal 

beholde hovedet på, men ”motoren” skal være fjernet. 
  

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. 3250 8771 (Ulrik Severin) 
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den eneste store mønt, brovagten var gået glip af. 
 
I Holland har vi besøgt de gamle havnebyer Volendam og Enkhuizen som nu 
ligger bag diger i IJsselmeer. Men også langt inde i landet kan man sejle og 
f.eks. lægge sig i havn lige midt i Dordrechts gamle bycentrum med domkir-
ken som nærmeste nabo. 
 
Drømmemålet 
Den store plan var at krydse Nordsøen og nå til Englands kyster. Med det 
ustabile vejr, som vi stadig havde, valgte vi at sejle ind til Harwich, så vi var 
inde bag sandbankerne og kunne finde vores oplevelser indenskærs, så at 
sige. I Østengland er der lave kyster og med tidevandet betyder det, at havet 
ikke rigtig når ind til kysten, så der er ikke så mange havne. Der hvor vandet 
kan nå ind, har man anlagt containerhavne og olieterminaler. Det lystsejlere 
gør, er at gå op i floderne og ankre eller ligge ved en bøje. Vi har sejlet op af 
floden Orwell til Ipswich og ligget for anker med 5 meters tidevandsforskel i 
Medway på sydsiden af Themsen. 
Vi havde anskaffet en gummibåd, for at kunne komme i land fra sådanne 
ankringer og det gjorde vi da også, men det har sine udfordringer. Dels giver 
tidevandet en del strøm og da vi kun har årer, kan det være svært at komme 
mod strømmen. Dels er kysten meget mudret ved lavvande, så alt bliver fed-
tet ind i sort mudder, når man har været i land.  
En stor oplevelse var at sejle ind ad selve Themsen. Fra flodløbet begynder 
er der 40 sømil uden mellemliggende havne, så turen skal klares indenfor de 
6 timer, der er medstrøm. Først inde i Docklands kommer der marinaer og vi 
gik til St. Katherine’s Haven, den inderste marina, man kan gå til med mast 
på. Her lå vi med udsigt til Tower Bridge fra cockpittet. Det er sjældent vi med 
båden i den grad kan gå til begivenhedernes centrum; vi plejer mest at befin-
de os i små kysthavne.  
Turen ind ad Themsen bød på en del containerterminaler, men faktisk ikke så 
meget trafik på floden, før vi nåede Millenium Dome, hvor udflugtsbådene 
begyndte at drøne op og ned af floden og sætte en masse bølger. Straks 
efter krydser man nulmeridianen og sejler nærmest på den ned mod Green-
wich. 
Vi har besøgt St. Katharine’s Haven ved tidligere besøg i London og var 
egentlig ikke sikre på, at en almindelig båd som vores kunne få en plads. Da 
vi kom, fik vi anvist en plads som "måske var lidt lille". Det var den på ingen 
måde; vi kunne nærmest ligge der to gange, men de er vist mest vant til både 
på 40-50 fod. Og så var det endda havnens bedste plads, på VIP pontoon, 
lige foran havnens hovedbygning. Havnen er den dyreste vi nogensinde har 
ligget i, 45 pund pr. nat, men det var alle pengene værd. 
Læs mere om den videre færd, oplevelser og erfaringer på www.duekilde.dk/
litorina/nordsoodysse. 
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Pluk af en rejse rundt i Nordsøen 
af Mette Duekilde, Litorina 
 
Planen hjemmefra var at sejle ud gennem Kielerkanalen og så se, hvad vej-
ret tillod os at gøre.  
Vi har hele tiden vidst, at vores fremdrift videre fra kanalens munding i 
Brunsbüttel var afhængig af godt vejr, så vi ikke lige ramte ind i en stribe ku-
linger fra vest. Men så snart Elben og Nordsøen nærmede sig, piskede en 
regnbyge ned over os og indledte en periode med det typiske vestenvindsvejr 
med byger og blæst.  
Næste havn mod vest med tilstrækkelig vanddybde er Norderney, 68 sømil 
fra Cuxhaven. For at komme videre skal vi bruge en periode på 14 timer med 
tilpas afdæmpet vind, og den skal falde sammen med, at tidevandet passer. 
Så det måtte vi ligge og vente på, mens vi besøgte Cuxhavens attraktioner: 
verdens største samling af plyspingviner, en lille fuglezoo og en strand, hvor 
badelivet også led noget under de stadige kulinger.  
 
Oceanet mellem Tyskland og Holland 
I en pause mellem to lavtryk klarede det op, så vi endelig kunne sejle fra 
Cuxhaven i en smuk aften og stjerneklar nat. Langs Vadehavskysten er der 
næsten ingen havne man kan gå ind i, så vi endte med at tage en døgnsej-
lads næsten helt til Holland. Aldrig har vi tænkt på, at der er så langt mellem 
Tyskland og Holland. 
Vi sejlede mellem fiskere, lodsbåde, kystvagtskibe og så selvfølgelig de store 
containerskibe, som dog er mere forudsigelige, for de bliver i deres sejlrende. 
Der er nok at forholde sig til på en nattevagt over Tyske Bugt. 
I læ i de hollandske kanaler fik vi virkelig oplevet det indenlandske sejlliv. Ad 
smalle kanaler sejlede vi gennem det ene pittoreske bycentrum efter det an-
det blandt flotte kuf-både, andre både som os selv samt, på de bredere kana-
ler, masser af store flodpramme.  
 
Broer, broer, broer 
Der skal passeres masser af broer. En dag passerede vi omkring 30 broer, 
som alle skulle åbnes. Heldigvis går det næsten altid hurtigt og nemt, og gi-
ver kun få minutters ventetid. Et godt trick er at ligge nogle hundrede meter 
efter andre både. Så åbner broen sig for dem, og er åben når vi kommer, så 
vi bare kan komme næsten uhindret igennem. De fleste bropassager er gra-
tis, men visse steder skal man betale. Så står brovagten i sit hus med en lang 
pind og svinger en træsko i en snor ned til hver passerende båd, hvor én gri-
ber træskoen og lægger aftalte penge i. Ofte er det skæve beløb, f.eks. 6,50 
euro for alle broer igennem byen. Det bliver en stor stak mønter at holde rede 
på, når det skal skrabes sammen af pungens småpenge. En gang tabte vi en 
mønt og kunne ikke nå at samle den op igen, inden træskoen måtte svinge 
væk igen. Da vi var gennem broen opdagede vi, at det var to-eurostykket;  
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 KTF STANDERNEDHALING 
Lørdag d. 15 oktober kl. 11.00 
Kom og luk sejlsæsonen 2011! 
Mød klubkammeraterne. 
KTF byder velkommen og er vært for en lille forfriskning. 
Efterfølgende er der kammeratligt samvær i klubhuset. 
Der vil blive budt på pølser og tilbehør. 

Dansk Sejlunion og Forbrugerrådet er ved en henvendelse fra en forbruger 
fritidssejler blevet gjort opmærksom på problemer med holdbarheden af 
søventiler i fritidsbåde.  
Forbrugeren har med sin 44 fods sejlbåd fra 1996 fra et internationalt anerkendte 
svenske værft oplevet brud på flere søventiler efter en levetid på blot 5-6 år, ventiler 
som tidligere har kunnet holde op til 25 år. Ved nærmere undersøgelse viste det 
sig, at søventilerne ikke længere var fremstillet af den saltvandsbestandige bronze-
legering kaldet ”rødgods”, men blot var en messing-legering, der er langt mindre 
saltvandsbestandig og med en langt kortere holdbarhed som følge af korrosion. Det 
blev samtidig klart for forbrugeren, at det stort set er umuligt at få fat i rødgods-
ventiler, og at forhandlerne, herunder bådebyggere, reelt ikke er vidende om, hvad 
de sælger. Forhand-lerne reklamerer med forskellige certifikater, der intet har at 
gøre med materiale og holdbar-hed og desuden er meget vanskelige at gennem-
skue for den almindelige forbruger. 
Der hersker altså stor uvidenhed på området, der bl.a. kan betyde, at forbrugeren 
ikke er opmærk-som på problemet, og kan resultere i farlige situationer på havet. 
Da holdbarheden for skroggennemføringer er af afgørende betydning for sikkerhe-
den, har Dansk Sejlunion og Forbrugerrådet med bistand fra en ekspert, der delta-
ger i dele af det internationale standardiseringsarbejde, undersøgt sagen nærmere. 
Det viser sig, at i forbindelse med vedtagelse af fritidsbådsdirektivet 94/25/EC og 
de derunder harmoniserede standarder er der sket en forringelse af holdbarheds-
kravene til skroggennemføringer i forhold til de af klassifikationsselskaberne stillede 
krav. 
Det er for os helt uforståeligt, hvorfor der ikke stilles de samme krav til søventiler i 
fritidsbåde som i kommercielle fartøjer. Samtidig er det et spørgsmål, om standar-
den er tilstrækkeligt præcis, i og med at det gennem de sidste 10-15 år har vist sig, 
at hovedparten af søventiler er fremstillet af messing, hvilket eksperter på området 
vil kunne bekræfte som værende et ikke korrosionsbestandigt materiale over for 
saltvand. Endelig er det i den konkrete sag tvivlsomt, hvorvidt producenten kan 
hævde overensstemmelse med direktivet, når søventilerne er fremstillet af mes-
sing. 
Dansk Sejlunion har sammen med forbrugerrådet afholdt møde med Søfartsstyrel-
sen, hvor man er enige om at arbejde videre, for at kortlægge omfanget af proble-
met, om de anvendte søventiler lever op til den nu gældende standard og undersø-
ge om standarden er god nok. 
Skulle du have oplevet brud eller korrosion af søventilerne i din båd, vil Dansk Sejl-
union meget gerne høre fra dig. 
Steen Wintlev 
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Der var engang to blondiner der sejlede op ad Amazonfloden, så sag-

de den ene blondine: Se den blærerøv der ligger i Lacoste sovepo-

sen.  

 To mænd sidder i et dampbad. 
Mand 1: "Det er et par gevaldige fødder, du har." 
Mand 2: "Tja, det er nok fordi, jeg trasker så meget rundt i mark og 
skov. Jeg er nemlig Skovrider." 
Mand 1: "Det er også et par ordentlige næver du har." 
Mand 2: "Det er fordi, jeg holder hårdt fast på motorsaven, når jeg 
giver et nap med træfældningen." 
Der blev helt stille i dampbadet i en stund, så lyder det: 
Mand 1: "Du tisser åbenbart ikke særlig meget?"  

To damer kom fra fest og måtte på toilet.. kirkegården var et 
godt sted. En tørrede sig med trussen og smed den.. Den 
anden brugte en sløjfe hun fandt på en krans..  
Deres mænd talte sammen dagen efter og den ene sagde: 

Trist at sende konen til fest - hun kom hjem uden trusser.. 

Værre med min, sagde den anden - hun havde en Lap i ske-

den, hvor der stod: Tak for alt, hilsen gutterne fra arbejdet..  

Kvartalets gåde. 
 

Der er en have med et træ, hvor der er fire æbler. 
Så kom præsten og hans datter og degnen og hans 
kone og tog et hver. Det blev et tilbage, hvordan 
kan det være.  
  
Løsning på sidste kvartals gåde er 
Der havde desværre været en wordnisse inde 
og ændret klør 3 til klør 9. Derfor var den ikke 
mulig at løse. 
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Tre ældre mænd sidder på en bænk i Frederiksberg have og disku-

terer deres fælles genvordigheder. 

 Ja ja siger mand nr. 1, jeg vågner hver nat kl. 1 og skal ud og 

tisse, men jeg kan dårligt bevæge leddene. 

 Nå siger mand nr. 2, jeg vågner hver nat kl. 5 og skal ud og 

tisse, men jeg kan sgu ikke falde i søvn igen. Hvad med dig 

siger han til mand nr. 3. 

 Joh , jeg sover hele natten og skal først tisse kl. 8. 

 Det må da være dejligt siger mand nr. 2. 

 Næh egentligt ikke, for jeg vågner først kl. 10. 

 


