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KTF - Planlagte aktiviteter i
2013

14. September Fiske tur
21. September Afrigger tur
05. Oktober Stander ned
05. Oktober Afrigger fest
14. December Julebanko

Diverse udvalg
Klubhusudvalg
Formand
Tonni Søgaard
Udvalg
Finn Kristensen
Leo Nielsen
Festudvalg
Formand
Suzette Hansen
Udvalg
Dorte, Teddy, Steen,
Arne, Hanne.
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

OBS! Indlæg og eller billeder
til klubbladet modtages !!

KTF - Vi bruger
VHF kanal 6 på
vores ture

Bådudvalg
Formand
Allan Broberg
Udvalg
Jørgen Swartz
Jesper Kristensen
Torben Dyhr
Sejlerskole
Martin Duekilde
Undervisning i sejlads med sejl
Erik Munnecke
Undervisning til duelighedsprøve
Kanonudvalg
Boye
Jan Hauder
Ølautomater
Brian Andresen
Jim
Kalle
Rengøring
Suzette Hansen

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

Deadline næste klubblad d. 1 januar 2014.
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Bestyrelse og kontaktpersoner
Formand
Jørgen Swartz
Guldregn Allé 9
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 53 30
Mobil 24 46 53 30
j.swartz@mail.dk
Næstformand
Torben Dyhr
Blåhøjvej 10
2770 Kastrup
Tlf. 20 58 04 12
stdyhr@jubii.dk

Best. Suppleant
Tonni Søgaard
Volmer Kjærs Alle 2
2770 Kastrup
Mobil 40 88 77 77
tonnis.post@gmail.com
Best. suppleant
Egon Persson
Hyben alle 61
2770 kastrup
Tlf 32 51 50 66
gon@post9.tele.dk

Kasserer
Karen Gleisner
Helmer Søgårds Allé 20, st. tv.
2770 Kastrup
Tlf. 31 10 04 64
karen@gleisner.eu

Redaktion Klubblad
Jørgen Swartz
Guldregn alle 9
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 53 30
Mobil 24 46 53 30
j.swartz@mail.dk

Sekretær
Vibeke Kristensen
Televænget 10
2770 Kastrup
Tlf. 26 29 67 32
vk-vuc@hotmail.com

Codan ansvarlig
Karen Gleisner
Helmer Søgårds Allé 20, st. tv.
2770 Kastrup
Tlf. 31 10 04 64
karen@gleisner.eu

Best. Medlem
Suzette Hansen
Nordmarksvej 103 st.th
2770 Kastrup
Mobil 60 92 06 66
Suzettehansen0@gmail.com

Annoncer
Karen Gleisner
Helmer Søgårds Allé 20, st. tv.
2770 Kastrup
Tlf. 31 10 04 64
karen@gleisner.eu

Best. Suppleant
Ann Løvgreen Petersen
Saltværksvej 77
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 61 65
Mobil 2614 61 65
annepanne66@gmail.com

Webmaster
Finn Dam
Bregningevej 49
4871 Horbelev
mobil +45 31451190
finn@navis.dk

Best. Medlem
Jesper Kristensen
Keplersgade 10 3 tv.
2300 Kbh.s.
Tlf 31 53 05 05
jesperbreinholdt@gmail.com
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Formanden udtaler sig

Redaktion Klubblad / Hjemmeside
Ann Løvgreen Petersen
Saltværksvej 77
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 61 65
Mobil 2614 61 65
annepanne66@gmail.com

Så er sommeren 2013 ved at rinde ud. Det blev jo en sommer, som vi ikke
har set mage i mange år. Jeg håber, at rigtig mange af KTF medlemmer har
været ude og sejle og har haft en fantastisk sommer. Vores arrangementer
har også været godt besøgt, dog viste vejret sig ved Ven og Helsingborg
turen sig ikke fra den allerbedste side. Det var især vinden der drillede.
Flere både er kommet til vores kapsejladser, men vi kan stadig være mange
flere. Mød nu op i 2014, det er utrolig hyggeligt.
SANKT HANS blev endnu engang en stor succes. Jeg var desværre selv
arbejdsramt og kunne ikke deltage. Der skal lyde en stor tak til de
arbejdsomme medlemmer, som skabte en uforglemmelig aften.
Sidst men ikke mindst, så vil jeg lige nævne vores ”Krebs Kallas” med vores
svenske venner fra Helsingborg. En uforglemmelig aften, som for mange af
os endte i brændevinenståger.
Bestyrelsen er så småt ved at komme i omdrejninger igen ovenpå den
herlige sommer. Vi er nu ved at være færdige med renoveringen af vores
klubhus. Det har kostet en del penge, og heldigvis ser det ud til, at vi nu har
fået stoppet indbruddene. Jeg havde besøg af kriminalpolitiet og de sagde,
at vores klubhus var bedre sikret end deres våbenskab. ☺
Der har desværre været en del tyverier og hærværk på bådene i havnen
gennem sommeren. Dette har medført,, at en brugergruppe på havnen har
foretaget en underskriftindsamling, som er sendt til kommunen. Heri foreslår
de en række tiltag, som kunne stoppe tyverierne og hærværkene i vores
havn.
Vi vil selvfølgelig følge sagen op på næste møde i Samkas.
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Igen i år har vi haft mange gæstesejlere og selvom vejret selvfølgelig er en
vigtig faktor, så har den Blå Planet draget mange til. Det er jo herligt med en
god økonomi i havnen.
Vi i bestyrelsen arbejder nu på at få en nogle arrangementer i klubhuset til
vinter. Vi satser på at holde fredagscafe sidste fredag i oktober og november
og vi vil forsøge at finde nogle foredragsholdere, så hold øje med
hjemmesiden.
Vi har til vores afriggerfest fået fat i et band, som skulle være unikt, så meld
jer til, så vi kan få en hyggelig aften sammen. Se mere om afriggerfesten her
i bladet. Vi har fået forlænget vores lejemål af klubhuset. Nu kan vi tage det
roligt frem til december 2016.
Igen i år deltager vi i kommunens sundhedsuge. Det sker i uge 41. Meld jer til
nogle af de fantastiske tilbud som udbydes.
Jeg håber, alle vil nyde den herlige sensommer og endnu få sejlet lidt inden
bådene skal på bedding igen.
Tak til alle for sommeren 2013.

God Vind
Formand
Jørgen Swartz

Diesel med frit vand på bunden og diesel med bundet vand.
Mikroorganismer i dieselen (dieselpest) Visse mikroorganismer,
som findes i luft og vand i form af bakterier, svampesporer og
gærceller, kan leve og formere sig i dieselolien, men KUN hvis der er
frit vand tilstede. Mikroorganismer i dieselen resulterer i af
slamdannelse, korrosion og tilstoppede brændstoffiltre.
Fejlfinding
"Dieselpest "tilstopper brændstoffiltret med et sort/brunligt fedtet lag
af meget fine fibre.
En prøve fra filter/bunden af tanken vil indeholde urenheder, uklart
vand og ofte uklar diesel. I skillelinjen mellem vand og brændstof vil
der være et ujævnt lag med urenheder og en overflade som er
"boblet".
Hvad gør man
Tanken tømmes for diesel og vand og rengøres, gerne med
hedtvandsrenser for at dræbe mikroorganismerne. Den sidste rest af
vand kan fjernes med kondensfjerner / karburatorsprit.
Brændstofsystemet gennempumpes med ren diesel.
Filter skiftes.
Baktericid til iblanding i diesel anbefales ikke, da effekten er
kortvarig. Og det vand og slam, som er opstået, forsvinder ikke og kan
skade brændstofsystemet.

Diesel med frit vand (sort) og svampe/bakterier.
Tekst og foto er udarbejdet i samarbejde med Q8.
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DIESELPEST
Vand og diesel er under normale forhold ikke blandbart, det vil sige, at
vandet vil udskille og lægge sig på bunden. Men med tiden kan der
samles så meget vand, at det bliver transporteret videre i
brændstofsystemet eller der udvikles mikroorganismer (dieselpest).

NYE MEDLEMMER
Navn

Bådnavn

Bådmærke

Bådplads

Mette Kassebeer og Claus
Skov Petersen
Herbert Reiner

Kasamian

Bayliner

2432

Bajaz

Colvie

2625

Vand i dieselen Vand i dieselen resulterer i ujævn motorgang og/eller
motorstop. Fejlfinding
Indholdet fra filter/vandudskiller eller bundprøve fra brændstoftanken
hældes over i en ren gennemsigtig beholder.
Efter få minutter vil vandet oftest samle sig på bunden.
Hvis der er indhold af sæbe, bakterier eller anden form for
emulgerende stof, vil prøven være uklar og udskillelsen af vand vil
tage længere tid.
I nogle tilfælde skilles vandet ikke ud, det kaldes bundet vand.
Hvad gør man
Tanken tømmes for diesel og vand og rengøres. Den sidste rest af
vand kan fjernes med kondensfjerner / karburatorsprit.
Brændstofsystemet gennempumpes med ren diesel.
Filter skiftes.
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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
generalforsamling og standerophaling.
Standere udleveres endvidere, efter aftale, i klubhuset af et
bestyrelsesmedlem
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KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 2012
Kontingenter:

Enkeltmedlem……………..

385 kr.

Par ………………………....

525 kr.

KTF optagelsesgebyr

100 kr.

…..

Codan ansvarsforsikring….

215 kr.

Ændringer i adresse, telefon nr. samt e-mail bedes sendt til vores kasserer
på mail adresse: karen@gleisner.eu
eller telefon nr. 31 10 04 64
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”Fredags CAFE”
Vi fortsætter succesen.
Vi pynter klubhuset op til søndagscafeer:
d.25. oktober kl. 14:00-17:00.
d.29. november kl. 14:00-17:00.
P.S. Plader må ikke medbringes.
Kom og få en hyggelig snak med andre KTF´ere
få en rigtig god kop kaffe

Vælg mellem forskellige kager og

Venlig hilsen bestyrelsen

Kontigent i KTF.
550 kr. for par fra nu 525 kr. = 25 kr.
400 kr. for single fra nu 385 kr. = 15 kr.

mon ikke der er mulighed for at få en lille
en til kaffen!
SKÅL!!!

fra. 1. januar 2014
Bestyrelsen

Vi håber på at se rigtig mange til disse
fredagscafeer
Venlig hilsen Bestyrelsen
8
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”Banko”

Julegave idè? T-Shirts med KTF logo Pris: 110 kr. Med navn på ryggen er
prisen 150 kr. Kan bestilles ved henvendelse til kassereren på e-mail:
karen@gleisner.eu eller på telefon: 3110 0464. En prøve af kan ses i
klubhuset.

Vi afholder vores årlige banko i klubhuset lørdag
den 14-12 kl. 14.00.

Der vil blive serveret æbleskiver og glögg
Pladerne vil koste 25 kr. stykket og 3 for 60 kr.

PREMIUM-T 029340dobbeltkrave og nakketape
rundstrikket.
T-shirt i single jersey med
Kvalitet: 100% bomuld (gråmeleret (95) 85% bomuld og
15% viskose)
Vægt: 180 g/m
Størrelse: S-XXL (00, 99: S-4XL)

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.
P.S. Plader må ikke medbringes
Venlig hilsen bestyrelsen
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PREMIUM-T LADIES 029341
T-shirt, damemodel, i single jersey med dobbeltkrave og
nakketape, rundstrikket.
Kvalitet: 100% bomuld (gråmeleret (95) 85% bomuld, 15%
viskose)
Vægt: 180 g/m
Størrelse: 36/S-44/XXL
9

Sa,tale me
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m 2 blondin
er:

”Har du prø
ve
”nej, hvad

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

t fluefiskeri
”

bruger ma
n

som madd
ing”

”

LAKS:
Der sidder to mænd og fisker. Pludselig fanger en
af dem en stor laks. Han tager den af krogen, og
smider den ud igen.
Den anden mand kigger forbløffet
spørger:
•

Hvorfor smider du den ud?

•

- Er du gal!!! Jeg har da ikke råd til at spise
laks-

Er det alarmcenytalen? De må
hjælpe mig.
Min svigermor vil springe ud af
Vinduet, men jeg kan ikke få det
op!!!!
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på ham, og

- Du, har du nogensinde set en
- Ja, jeg har været gift med en i fjorten år.

isterning

med

et

hul

i?

Kvartalets gåde.
I en bygning er der ethundrede kontorer.
På hver dør står der, hvilket nummer
kontoret har. Kontorerne har numre fra 1100.
Spørgsmål: Hvor mange gange forefindes
tallet 9 i bygningen?
Løsning på sidste kvartals gåde er.
TVÆRSUMMEN af 369 og 78 er ikke 8

Der er en flaske vin til afhentning i
klubhuset.
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