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Så er sommeren nær.
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KTF - Planlagte aktiviteter i
2014

24. Maj Fisketur
07. Juni Pinsetur
23. Juni Sankt Hans
05. Juli Helsingborgtur
09. August Hventur
13. September Fisketur
20. September Afriggertur
04. Oktober Stander ned
04. Oktober Afriggerfest
13. December Julebanko

Diverse udvalg
Klubhusudvalg
Formand
Tonni Søgaard
Udvalg
Finn Kristensen
Leo Nielsen
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

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

Bådudvalg
Formand
Allan Broberg
Udvalg
Jørgen Swartz
Jesper Kristensen
Torben Dyhr

OBS! Indlæg og eller billeder
til klubbladet modtages !!

KTF - Vi bruger
VHF kanal 6 på
vores ture

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. 15 September 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
Kasserer
Karen Gleisner
Helmer Søgårds Allé 20, st. tv.
2770 Kastrup
Tlf. 31 10 04 64
karen@gleisner.eu
Sekretær
Steen Grønbjerg
Finderupvej 87
2770 Kastrup
Tlf. 42 21 65 15
sgroenbjerg@hotmail.com
Best. Medlem
Suzette Hansen
Nordmarksvej 103 st.th
2770 Kastrup
Mobil 60 92 06 66
Suzettehansen0@gmail.com
Best. Suppleant
Ann Løvgreen Petersen
Saltværksvej 77
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 61 65
Mobil 2614 61 65
annepanne66@gmail.com
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

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

Webmaster
Finn Dam
Bregningevej 49
4871 Horbelev
mobil +45 31451190
finn@navis.dk
Redaktion Klubblad / Hjemmeside
Ann Løvgreen Petersen
Saltværksvej 77
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 61 65
Mobil 2614 61 65
annepanne66@gmail.com

Så er sejlersæsonen 2014 skudt i gang. Generalforsamlingerne er ved at
være ovre. I KTIS, Østersøkredsen, I D.S. ja selv vores egen lille klub.
Vi må endnu engang konstatere, at vi mangler nye medlemmer i vores klub.
Specielt unge mellem 18 og 25 år. Vi forsøgte os med gratis medlemskab til
denne gruppe sidste år og det har desværre ikke øget medlemstallet.
Vi har derfor valgt, at fortsætte med at gøre noget ved problemet, og derfor
er vores mål i KTFs bestyrelsen i år, netop at skaffe nye medlemmer. Specielt unge medlemmer. Lad os slå fast, at det ikke kun er vores klub, der har
set en tilbagegang i medlemstallet. Det er et problem i alle danske sejlklubber.
Om dansk sejlunion har haft spioner med til vores generalforsamling tror jeg
næppe, men deres mål for det næste år, er netop det samme som vores i
KTF. Vi skal have flere unge mennesker på havet.
Jeg meldte mig selvfølgelig til at hjælpe unionen. Det vil jo i sidste ende gavne os. De lovede, at der ville blive sat penge af til netop denne opgave. Hvis
vi kan få penge fra unionen til at løse vores eget mål, så gælder det om at
slå til.
Der hersker jo ingen tvivl om, at vi som sejlere befinder os i et miljø, som er
en lukket fest. Man kan ikke lige komme ned på havnen og få en sejltur.
Det må vi gøre noget ved. Vi må åbne os. Nu må det være slut med vende
stole til fester, det er jo ikke ligefrem det, der skaber åbenhed for nye medlemmer. Eller måske bare et skilt på båden, hvorpå der står ”kom om bord”
kunne måske være løsningen på den gotiske knude.
Vi har netop på vores sidste bestyrelsesmøde startet med nogle nye tiltag.
KLUB visit kort. Tag endelig og del rundt, når de kommer. Stander foran og
mail adresse på siden af vores klubbåd. Opdatering af vores skab i havnen.
3

Male vores terrasse i vores klubs farver og en opfordring til bådejere uden
stander i havnen til at melde sig i en klub. Ligger i inde med nogle ideer så
kom frem.
Skriv til endelig til mig med alle de forslag i kan finde på, så ser vi på det i
bestyrelsen. En ting er sikkert, vi må gøre noget, så vi ikke dør i vores egen
myte.
KTF skulle være klar til sæsonen 2014. De første ture er ved at være på
plads.
Hvor var det herligt, at et vores medlemmer rejste sig op på generalforsamlingen og sagde at Sankt Hans og Krebsekalas var på plads.
En stor tak til Tina. Vi glæder os allerede.
Når vi taler om SAMKAS så var der jo en del spørgsmål til generalforsamlingen, som en del medlemmer ville have svar på.
Hvad med toiletforholdene i den gamle havn.
Generende lys fra den blå planet ved Nordre Røse
Hvad med fremtiden for Kastrup lystbåde havn. Vi har jo mistet 150 vinterpladser.
Vi sendte et pænt brev til kommunen netop om problemet med vinterpladser
og det svar vi fik var noget overfladisk.
Vi vil jo ikke trampe rundt oppe i kommunen, som en hund i spil kegler. Vi vil
bare gerne indgå i en dialog. Vi håber på vores næste møde i SAMKAS, at
den ansvarlige vil møde op, så vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål.
Hun vil i hvert fald blive inviteret.
Jeg vil nu ønske jer alle en god sejlersæson 2014 og håbe på en sommer,
som ikke er set i mange år.
Husk Livet er at sejle.
God Vind
Formand
Jørgen Swartz
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NYE MEDLEMMER
Navn

Bådnavn

Bådmærke

Bådplads

Joanna og Benny Flindt

Sjofynus

Winga 25

Bro 28 plads 23

Opslag.
Vi i bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at der er to slags medlemskaber i KTF, et for singler og et for par.
Derfor vil vi gerne minde om, at man får rettet sit medlemskab til det
rigtige.
Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring
2014

Kontingenter:

Enkeltmedlem…………….. 400 kr.
Par ………………………....

550 kr.

KTF optagelsesgebyr ….. 100 kr.
Codan ansvarsforsikring…. 218 kr.
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Sejlsikkert-Den nødvendige App
Trygfonden har i samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd lavet
en app til både iPhone og Android-telefoner. I app’en kan man få
oplysninger om vind, strøm, farvandsvarsler samt UV-stråling.
Altsammen på samme kort.
Hent den gratis app i App-Store eller Play-butikken.

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 be22
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Skolesejlads og Spiler sejlads.

Så er vi igen klar med en ny sæson skolesejlads og spiler
sejlads.
Datoer for skolesejlads er Tirsdag den 6, 13, 20 og 27 maj
samt Onsdag den 4 og 11 Juni.
Datoer for spiler sejlads onsdag i Maj: 7, 14, 21 og 28
Husk tilmelding på vores hjemmeside eller til
Jesper 31 53 05 05 eller mail: kastruptur@gmail.com.

Kapsejlads.
Vi gentager succesen hver anden onsdag i Maj, Juni,
August og September.
Den 21/5, 4/6, 18/6, 13/8, 27/8 og 10/9
Mød nu op få en uforglemmelig aften på Øresund med
pragtfuld mad bagefter til billige penge. Sejlbåd er ingen
betingelse. Alle der møder op kommer ud at sejle.
Vi mangler altid gaster. Vi mødes kl 17.00 i klubhuset.
8
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Helsingborg tur
Så går turen atter til vores venskabsklub HYC.
Belært af tidligere års erfaring har jeg valgt ikke, at
lægge turen i forbindelse med den svenske midsommerfest.
Så derfor arrangerer vi en sammenkomst
Lørdag d. 05. juli med følgende program.
Vi mødes kl. 14.00 ved HYC’s grillplads, hvor KTF
vil servere en forfriskning. Om aftenen kl. 18.00 vil
vi grille på HYC’s overdækkede grill plads med
efterfølgende hygge.
KTF stiller grillkul til rådighed.
Det kan være en fordel at bestille bådplads I forvejen, da det er lidt billigere. Dette gøres via
internettet på adressen: www.dockspot.com.
Indsejlingen til Helsingborg Nordhavn er på position
N 56 02,'9 og E 12 41,'1.
Husk trafiksepareringen.
Ved evt. spørgsmål eller ideer til arrangementet, kan
I henvende jer til Allan Sekunda, tlf. 31415613
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Karen Gleisner
Kasserer
Helmer Søgårds Alle 20 st. tv.
2770 Kastrup

Kastrup, 1. januar 2014
PRISLISTE
T-shirt
herre og dame
T-shirt
herre og dame
T-shirt
herre fra 3XL
T-shirt
herre fra 3XL
Kan fås i alle farver.

110 kr. med KTF logo på forsiden.
150 kr. med bådnavn på bagsiden.
125 kr. med KTF logo på forsiden.
165 kr. med bådnavn på bagsiden.

Poloshirt
herre og dame
Poloshirt
herre og dame
Poloshirt
fra 3XL
Poloshirt
fra 3XL
Kan fås i alle farver.

210 kr. med KTF logo på forsiden.
250 kr. med bådnavn på bagsiden.
225 kr. med KTF logo på forsiden.
265 kr. med bådnavn på bagsiden,

Hvis man ønsker 2 linjer tryk på bagsiden koster det 40 kr. pr. linje.
Leveringstid: ca. 8 dage.
Betaling bedes ske ved bestilling: Overføres til vores bank :
Reg. nr. 6610 Konto: 0001471420
eller kontant til Karen.
Bestilles ved at kontakte Karen på telefon nr. 3110 0464 eller på
mail: karen@gleisner.eu
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Sankt Hans i KTF mandag den
23. juni
Igen i år fejrer vi Sankt Hans for børn og barnlige sjæle ☺
Grillen tændes og er klar til kl. 18.00, hvor I selv griller jeres
medbragte kød (husk også at medbringe service, salat, brød
etc. til eget forbrug)
I baren kan der som altid købes øl, vand, vin og is til
overkommelige priser.
Bålet tændes kl. 21.00 og i gløderne kan der bages snobrød.
KTF leverer dej og pinde.
Efter bålet spiller ”The ryst posen” op til dans, så husk
danseskoene og det gode humør.
Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig aften
18
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Krebsegilde i KTF
lørdag den 23. August kl. 18.00
Vi gentager succesen og holder krebsegilde med vores sejlervenner fra Helsingborg HYC. Der serveres krebs med salat
og brød samt snaps så langt lageret rækker.
Prisen er kr. 100,00 pr. person, som indbetales til Allan eller
Tina. Tilmelding og betaling senest den 10. august.
Da vi forventer en hel del gæster fra Helsingborg kan vi desværre ikke tilbyde, at der kan inviteres gæster til dette arrangement. Krebsegildet er derfor kun for medlemmer af HYC
og KTF.
Vi glæder os til at se jer!

Allan S og Tina
12
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Sæsonstarttur til Rungsted
3.-4. maj 2014
Årets sæsonstarttur var genstand for stor interesse. Typisk deltager der tre eller fire
både i sæsonstartturen, men på denne ottende udgave af arrangementet nåede vi faktisk op på fem både, og dermed ny rekord.
I Litorina startede det ellers noget bekymrende med en infernalsk larm fra motoren,
der lød til ikke at kunne bringe os nogen steder hen før en dyr reparation var gennemført. Heldigvis viste det sig blot at være luftfiltret, der var faldet af og lå og
skramlede ovenpå den roterende skrueaksel.
Marianne var ved at hejse Søren i masten på Trio da vi afsejlede, men det blev afsluttet (eller opgivet) så hurtigt at det ikke varede længe før de overhalede os med en
vældig fart på. Trio havde fået ny motor, og den skulle køres til ved over 3000 omdrejninger, så det gik stærkt. Lidt senere blev vi også overhalet af Aslaug der dog
havde knapt så travlt. Desværre var der ikke vind nok til at nogen kunne komme
frem uden motor, men derudover var vejret smukt, om end koldt.
Fremme i Rungsted havde alle fundet pladser. Nordstjernen var allerede ankommet
dagen i forvejen. Til sidst ankom også Maximus i tilpas god tid til at alle ti turdeltagere kunne mødes om den obligatoriske velkomstøl på molen kl. 14. Rungsted Havn
har et myldrende folkeliv på kajen med palmer og rivierastemning godt hjulpet på
vej af kæmpe motorbåde. VI forsøgte at gætte på, hvor meget brændstof de havde
brugt inden de bare kom ud af havnen. Efter øllen fortsatte alle med en i gåtur i skoven bag Rungstedlund, men kun et fåtal beså Karen Blixen museet. De øvrige kunne
til gengæld blive vidner til stor dramatik i havnen i form af en ret voldsom kollision
mellem to både.
Det er jo blevet en tradition, at sæsonstartturen indeholder et restaurantbesøg. Denne
gang havde vi bestilt bord på The Captain, som bød på en udmærket grillbuffet med
masser af salat. Prisen var ganske rimelig, og vi blev hængende længe over den sidste vin. Aftenen blev sluttet af med kaffe i Maximus's cockpit og endnu mere hyggeligt samvær med drabelige historier om sejloplevelser i nære og fjernere farvande.
Eftersom nogle af os afsejlede kl. 6.35 søndag morgen for at nå hjem til en anden
aftale, kan det ikke herfra berettes, hvad der mere skete på turen. Hjemturen foregik i
svag halv vind for genua, motor og selvstyrer, for selv om det var blæst op efter vi
ankom, var vinden også forsvundet igen.
/Mette & Martin,
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En ung smuk pige går ind i
en skobutik.
Pigen: "Er de sko jeg har
bestilt kommet?"
Score-Kaj: "Ja, de er lige
her..."
Pigen: "Hvad koster de?"
Score-Kaj: "Ja, hvis det står
til mig, så er jeg tilfreds med
et lille knald."
Pigen: "Fint, så kommer
min bedstemor og betaler i

Ved I hvorfor der bliver lavet så få
børn op til jul?
Det er fordi pungen er tom og kuglerne hænger på træet.

På apoteket...
- "Jeg vil gerne klage over de kondomer i sælger!"
- "Hvad er der galt med dem Hr.?"
- "I reklamerer med at det er sikker sex..."
- "Aahh....Ja?"
- "Ja, nu har købt 20 pakker og jeg har stadig ikke fået noget."

Kvartalets gåde.
Hvordan kan man ved hjælp af
en 3 liter og en 5 liters dunk
uden afmærkninger, finde frem
til præcis 4 liter vand. Man har
al den vand til rådighed, som
man vil.
Løsning på sidste kvartals gåde er.
Ingen. Båden hæver sig
også
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Den unge sekretær
kom op til direktøren og
sagde:
- "Jeg er blevet voldtaget til firmafesten i lørdags!"
- "Så du hvem, det
var?"
- "Nej, for det var helt
mørkt. Men det må have været en chef, for
det var mig, der måtte
gøre alt arbejdet!"
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