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OBS! Indlæg og eller billeder
til klubbladet modtages !!

Fisketur
Pinsetur
Saltholm rundt
Midsommerfest
Helsingborg Tur
Lottemarked i KTF
Hven Tur
Krebsegilde m/HYC
Saltholm rundt
Spræl i havnen
Fisketur
Afriggertur
Stander ned kl. 11.00
Afriggerfest
Julebanko
KTF - Vi bruger
VHF kanal 6 på
vores ture

Deadline næste klubblad d. 30. August 2015.
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Formanden udtaler sig

Kastrup Tursejler Forening
Standerhejsning 11.april 2015
Lidt historie om K.T.F.
Den 21. oktober 1994, var jeg med til at stifte Kastrup Tursejler Forening og blev valgt til formand.
Jeg havde æren at bestride posten i 9 år, og blev senere udnævnt til
Æresmedlem.
På de 9 år blev iværksat mange tiltag, et moderne effektiv bogholderi
system, som jeg altid har kaldt (hjertet) i en forening/virksomhed.
Klubhusmøder, først på skolerne, senere i et beskedent rum i Pumpehuset, men medlemstallet steg hurtigt og pladsen blev trang.
Senere fik vi, ved ihærdigt arbejde i og med Kommunen tilkendt et
tomt af lokale.
Vi ombyggede det, til nuværende klubhus, efter mange genvordigheder. Vi syntes det er kommet til at fungere godt og trak mange nye
medlemmer til.
Ja, på et tidspunkt nærmede vi os knap 400 medlemmer.
Vi blev tilsluttet Dansk Sejlunion og Østersøkredsen, da vi opfyldte
kravet til en medlems størrelse og styrelse, for at have en billig selvstændig ansvarsforsikring for vore fritidsbåde tilsluttede medlemmer.
Der blev startet et klubblad, og udført mange arrangementer, kursus
m.m.
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Jeg var med til at starte Samkas, som blev en sammenslutning af
foreninger/klubber i havnen, det virkede som talerør og samarbejde
med Tårnby Kommune.
Vi havde mange konstruktive møder, der var til glæde for alle i
havnen.
Vi er også tilsluttet Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning.
Det var lidt historie fra tiden der svandt.
Det er stor dag for mig, at stå her og starte en ny sejlersæson, år
2015.
Efter en del år holdt mig i skyggen, som trofast medlem og stifter /
æresmedlem.
Men nu igen som Formand for Kastrup Tursejler Forening.
Først vil jeg sige tak, til de afgående fra bestyrelsen, det er et krævende
frivilligt arbejde, som kan være ret utaknemmeligt, men kan også give
mange gode glæder.
De har tilrettelagt et godt program for resten af året, og været med til at
lave en glidende overgang til den ny bestyrelse, som der kan arbejdes
videre på.
Jeg glæder mig sammen med den ny bestyrelse og diverse udvalg, at
komme med nye tiltag, der kan bliver spændende for vore medlemmer.
Ja, vi arbejder allerede på højtryk, for at tilpasse mange opgaver, til
den ny bestyrelse.
Men nu skal den ny sejler sæson starte, vi håber vejret bliver til glæde
for sejlerne.
Sol – varme – fornuftig vind – god badesæson – kolde / varme drikke
spændende ture.
Lad vor Klubstander være en ære, for K.T.F. sejlerne hvor vi kommer
frem.
Nu vil vi synge Kastrup Tursejler Forenings stander opstart sæson.
Kanonen brager 3 skud!
Bagefter Kastrup Tursejler Forening`s !!! Hur – Hur- Hur
God vind
Formand
Preben Torreck
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NYE MEDLEMMER
Navn

Bådnavn

Bådmærke

Bådplads

Vagn Ib Lassen og Agnes
Brinck

Dytter

LM24

2820

Opslag.
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
KtFs bestyrelse

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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Kastrup Tursejler Forening
PINSETUR TIL TÅRBÆK HAVN
VELKOMST I TÅRBÆK
Vi mødes Lørdag den 23. maj kl. 14.00
hvor KTF vil være vært for en ”lille ting”
PROGRAM:
Lørdag: Fællesspisning på kaj eller i klubhus.
Grill tændes kl. 18.00 – medbring selv forplejning.
Søndag kl.13.00: Pinsefrokost – medbring selv mad og drikke
eller tilmeld dig/Jer til fælles tag selv bord.
Tilmeldingsliste til fælles tag selv bord (søndag) er opsat i
klubhuset – hver deltager bedes medbringe en ret til 40 kr. pr. person
Vær med hele pinsen
eller kom og deltag når du har tid og lyst.
6

Kontakt person. Else Marie Pallesgaard, mobil: 25 30 32 83

Hvad du ønsker, skal du få!
Fordele:
Billig kollektiv KTF ansvarsforsikring 220 kr.
(Som kræves for at ligge i Kastrup Lystbådehavn!)
Billigt årskontingent for enlige er 450 kr. og par 550 kr..
”Sejler” fra Dansk Sejlunion 4 x årligt.
Gratis fortøjning ved D.S. ankerbøjer i Danmark.
3 x årligt klubblad fra KTF.
Mange arrangementer hele året!
Sejlerskole:
Undervisning i sejlads med sejl/spiler.
Undervisning til Duelighedsprøve.
KTF` har egen skolebåd ”Katufo”
KTF har også eget gratis værksted for medlemmerne
Sejludflugter - kurser - hyggedage - fester
for alle aldre.

Dette er kun et lille udpluk af de mange fordele
ved at være medlem af
”Kastrup Tursejler Forening”
Vi glæder os til din indmeldelse!
Velkommen i K.T.F.
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Suzette Hansen
Nordmarksvej 103 st.th
2770 Kastrup
Mobil 60 92 06 66

suzettehansen0@gmail.com
www.kastruptursejler.dk

Kastrup, April 2015
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: Til Suzette Hansen
Bestilles ved at kontakte Suzette på telefon nr. 6092 0666 eller på
mail: suzettehansen@gmail.com
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KTF SEJLADS

Onsdage d. 27-5 / 10-6 / 24-6 / 5-8 / 19-8 / 2-9

Nu sker det igen:
Vi har arrangerer sejlads. Turen vil tage ca. 2 timer.

Kom op af stolene:
Det er en hyggesejlads, hvor så mange som muligt af
klubbens herlige medlemmer bør deltage.

Der er ingen undskyldning:
Der serveres efterfølgende mad i klubhuset til billige
penge. Vi satser på, at alle der møder op kommer ud
at sejle.

Tilmelding sker i klubhuset:
Tilmelding til hver enkelt sejlads skal ske senest 4
dage før kapsejladsdagen af hensyn til maden.
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KTF
Helsingborg tur 2015

Så går turen atter til vores venskabsklub HYC.
Det sker lørdag den 4. juli 2015. Vi mødes kl. 14.00
ved HYC’s grillplads, hvor KTF byder på en lille forfriskning.
Kl. 18.00 lægger vi op til max hygge på HYC’s
overdækkede grillplads.
HYC vil være vært for et fantastisk arrangement,
og byder på en aften med spansk tema;
Paella – sangria – spanske pølser.
Fra KTF’s side medbringer vi drikkevarer i form af øl,
vand og vin. Klubben giver et tilskud, men alle både må
meget gerne medbringe en ekstra ramme øl + lidt bitter
til fælles brug.
Søndag morgen byder HYC på fælles morgenmad,
hvorefter vi siger tak for denne gang og sejler mod
Kastrup.
Det kan være en fordel at bestille bådplads på forhånd, dette gøres via internettet på adressen:
www.dockspot.com
Kom og vær med til en super hyggelig weekend med vores
gode venner.
Tilmelding til Helsingborg turen skal ske senest 20. juni
2015 til:
Allan Sekunda, tlf. 3141 5613 eller
Tina Graversen, tlf. 2670 3412
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KTF
Midsommerfest
lørdag den 20. juni 2015

Grillen tændes og er klar kl.18.00. Alle gæster medbringer selv kød til grillen, salat,
brød etc. og service til eget forbrug.
Drikkevarer må IKKE medbringes, men kan købes
til fornuftige priser i baren, hvor vi også sælger is til børnene.
Kl. 21.00 spiller ”Marvin & Drengene” op til
dans, så husk danseskoene og jeres altid gode
humør.
Vi glæder os til at se jer til en
hyggelig aften.

Brit & Tina
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Krebsegilde i KTF lørdag den
29. August kl. 18.00

Vi gentager succesen og holder krebsegilde med vores sejlervenner fra Helsingborg HYC. Der serveres krebs med salat, brød og diverse tilbehør, samt snaps så langt lageret
rækker.
Prisen er kr. 100,00 pr. person, som indbetales til Allan eller Tina. Tilmelding og betaling senest den 16. 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
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Søfartsregler:
Grundlæggende er svaret, at robåde, kajakker, kanoer og andre både
Under roning, som alle andre fartøjer er omfattet af de internationale
søvejsregler ikke bare på havet og ind og ud af havne mv., men også når
man ror på søer, kanaler, åer og lignende.
Problemet er, at søvejsreglerne ikke klart definerer om en robåd er
”et maskindrevet fartøj”. Man kunne jo argumentere for, at det var
ligegyldigt om ”Poweren” kom fra muskler-rugbrød, benzin, diesel eller
uran.
Ifølge Søfartsstyrelsen skal svaret imidlertid findes ved primært at kigge i
Søvejsreglernes ”grundregel” regel 2 om ”Ansvar” og at alle skal udvise
”Sømandskab”. Der er søfartens ord for ”Pli” dvs. omtanke og sund fornuft, når man færdes på vandet.
Godt sømandsskab:
Sømandsskab er et meget bredt begreb. Sømandsskab omfatter læren om
maritime forhold og dækker mange emner, lige fra grundlæggende praktisk
sømandsskab, som håndtering af skibe, fartøjer, joller, sejlads, navigation,
generelt sømandsmæssigt arbejde og den generelle færden og opførsel på
søen.
Som fritidssejler er det vigtigt, at du har den grunlæggende sømandsmæssige
uddannelse til, at kunne færdes sikkert på havet enten som fartøjsfører eller
besætningsmedlem.
Som skipper eller besætningsmedlem har du også ansvaret for skibets
sikkerhed, for sikkerheden for andre ombord samt for andre skibe og
fartøjer omkring dig.
På søfartsstyrelsens hjemmeside kan man finde følgende:
”Er robåde, kajakker, kanoer og andre både under roning omfattet af de internationale søvejsregler som også er dansk lov?
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SVAR:
Robåde, kanoer, kajakker og andre både under roning betragtes som skibe (både). De der sejler den slags både skal derfor
også rette sig efter alle de regler, der gælder for alle skib.
De skal derfor alle, ligegyldigt hvor de sejler i Danmark, rette sig efter de internationale søvejsregler, som er dansk lov. Disse regler omtaler ikke robåde specifikt, men i Søvejsregler, 8. udgave, i kommentarerne til regel 18, side 29 er følgende anført:
”Fartøjer under roning er ikke direkte omtalt i vigereglerne. Grunden
hertil er nok, at begrebet ”tilfældets særegne omstændigheder” (se
regel 2) for ofte vil spille ind, hvor en robåd møder et andet fartøj.
Vigereglernes hovedprincip er imidlertid, at den stærkere viger for
den svagere. Anvendes dette princip på robåde, betyder det, at maskindrevne skibe og sejlskibe (herunder sejlbrætter) - i overensstemmelse med godt sømandskab. Jf. regel 2—skal gå af vejen for fartøjer
under roning.
Fartøjer under roning bør dog i egen interesse så vidt muligt holde sig
uden for sejlruter og løb, hvor andre skibe sejler. I forholdet mellem
to fartøjer under roning vil det nok være naturligst at anvende reglerne for maskindrevne skibe”
Det betyder, at alle der færdes på vandet skal kunne søvejsreglerne
(plus flere andre ting), og man lærer nu en gang søvejsregler efter
bogen med søvejsreglerne, og ikke kun efter et eller andet website.
Søsportens Sikkerhedsråds pjece ”Lov og ret på vandet”, kan fås tilsendt gratis, hvis man bestiller den på hjemmesiden, der ligger garanteret en udgave i roklubben / sejlklubben.
På vandet har man, ligesom i trafikken, pligt til, at holde sig opdateret
med gældende regler og love.
Regel 1, Anvendelse:
(a) Disse regler finder anvendelse på alle skibe i rum sø og i alle dermed i forbindelse stående farvande, der kan besejles af søgående skibe.
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En robåd, kajak, badekar og tømmerflåde mv. skal betegnes som et søgående skib.
Søvejsreglerne gælder fra det øjeblik, at man forlader broen eller slipper fortøjningerne og ikke først når man møder et andet skib. De gælder altså også inde i havnen.
Definitionen på et skib gælder altså også kajakker, små joller, speedbåde o. lign. Alle skal vise de i søvejsreglerne forskrevne regler for styring og sejlads, vise de forskrevne skibslys, og afgive de foreskrevne
lydsignaler.
Regel 2, Ansvar:
(a) Intet i disse regler skal frigøre noget skib eller dets reder, fører eller
mandskab for følgerne af nogen forsømmelse med, at overholde disse
regler, som almindelig sømandsskab eller tilfældets særegne omstændigheder måtte tilsige.
Et skib skal have en fører, som er bestemmende om bord. Det gælder
også robåde med eller uden styrmand. Jeg har set eksempler på, at garvede roere har siddet og diskuteret i båden om det var dem eller min
sejlbåd der skulle gå af vejen. Der er kun en der bestemmer, og det er
styrmanden (skipperen). Se selv i sejladsreglementet. Styrmanden
(kaptajnen) er den, der har ansvaret, og den der tager beslutningerne, og
skraldet bagefter.
I havneløb, snævre farvande og trafiksepareringer må mindre skibe og
både ikke vanskeligøre passagen for de større skibe.
Rederen er roklubben, der skal sørge for, at bådene er forsvarligt udrustede, sødygtige og i god stand. Men det vil til enhver tid være styrmanden (skibsføreren), der er ansvarlig for om man sejler i en ¨åd der
opfylder kravene.
Se endvidere gennemgangen af regel 18, der henviser til regel 2 (a),
om det er sejlbåden eller robåden, der skal vige.
Et meget vigtig redskab på søen er godt sømandskab. Det er det maritime ord for pli, og alle søfolk er naturligvis gentlem/kèr.
En gammel udskreven regel er ”lyst viger for nød”
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Dvs. lad være med, at genere færgerne, fiskerne, skibene og havnefogeden. Endvidere tirsdage og torsdage hvor sejlklubben sender kludesejlerne af sted på kapsejlads. En kapsejlende kludesejler holder i
mange tilfælde kun øje med konkurrenterne, og ikke sådan noget skarn
som kajakker og robåde.
Regel 5, Udkig:
I ethvert skib skal der holdes behørigt udkig såvel ved brug af syn og
hørelse som ved brug af alle de forhåndenværende midler, der er hensigtsmæssige under de foreliggende omstændigheder og forhold, således at der kan foretages en fuldstændig vurdering af situationen og af
faren for sammenstød.
Her er det igen styrmandens (førerens) skøn der gør sig gældende. Udkig omfatter visuel observering, altså holde øje med, om der er fare for
sammenstød. Man skal aldrig gå ud fra, at modparten går af vejen. De
forhåndenværende midler afhænger naturligvis af farvandet, og i en
robåd er udstyret stærkt begrænset.
Men søvejsreglerne er også skrevet til større skibe. Naturligvis afholder det ikke roerne for ikke, at holde udkig bagud, da ikke alle styrmænd kan dreje hovedet 360 grader.
Regel 7, Fare for sammenstød:
(a)

Ethvert skib skal bruge alle forhåndenværende midler, som er
hensigtsmæssige under de foreliggende omstændigheder og forhold, til at afgøre, om der er fare for sammenstød. Hvis der er
nogen som helst tvivl herom, skal sådan fare anses for at være til
stede.
Denne regel skal ses i sammenhæng med regel 5 om behørig udkig.
En god indikation af, om der er fare for sammenstød, er pejlinger af
modparten. På fjorden lader det sig nemt gøre ved, at pejle modparten
overet med en mærke på land.
Fjerner modparten sig ikke fra mærket (pejlingen ændrer sig ikke),
KAN der være fare for sammenstød. Man kan også bruge et pejlekompas, og disse findes også i håndholdte versioner, der er handy i små
fartøjer.
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Regel 8, Forholdsregler for at undgå sammenstød:
(a)

(b)

Enhver handling, der foretages for, at undgå sammenstød,
skal, når omstændighederne i dets givne tilfælde tillader det,
udføres klart og tydeligt, i god tid og i øvrigt i overensstemmelse med godt sømandskab.
Enhver kurs– og/eller fartændring, der foretages for, at undgå
sammenstød, skal, når omstændighederne i det givne tilfælde
tillader det, være stor nok til, at den er helt tydelig for det andet skib, der observerer visuelt eller ved radar. En række små
kurs– og/eller fartændringer bør undgås.

Regel 16, Forholdsregler for det skib, der skal gå af vejen.
Ethvert skib, der er forpligtet til, at gå af vejen for det andet skib,
skal så vidt muligt i god tid tage effektive forholdsregler for, at holde godt klar.
Reglerne 8 og 16 er i grove træk identiske.
Med det gode sømandskab følger også sund fornuft. Allerede når
man ser det andet fartøj bør harddisken informere om hvad man nu
skal gøre. I gamle garvede roere sidder det i rygraden. Gå af vejen,
og gør det i god tid, således at det andet fartøj ikke er i tvivl om dine
hensigter, Man kan altid sætte sig i modpartens sted og tænke på,
hvordan situationen ser ud herfra. Man kan aldrig være sikker på, at
den der skal gå af vejen også gør det. Den største årsag til kollisioner i klart vejr skyldes nødmanøvrer, altså panik handlinger som
følge af for sen opfyldelse af vigepligt.
Regel 17, Forholdsregler for det skib, der skal holde kurs og
fart.
Når det ene af to skibe skal gå af vejen, skal det andet holde sin kurs
og fart;
(ii) sidstnævnte skib kan imidlertid tage forholdsregler for, at undgå
sammenstød ved selv, at manøvrere, så snart det bliver klar over, at
det skib der er forpligtet til, at gå af vejen, ikke tager fornødne forholdsregler i overensstemmelse med disse regler.
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Når færgen er så venlig, at gå bag om en robåd, kan det ikke nytte,
at robåden pludselig beslutter sig til, at dreje 180 grader rundt og
sejle den anden vej. Så kan det godt være, at Bjørnø skipperen vender skråen.
Altså holder man sin kurs og fart, når et andet skib er i gang med en
vigemanøvre. Det svarer til, at man holder sig i det samme spor og
med samme hastighed, når man bliver overhalet på landevejen. Ikke
noget med, at trække ud og jokke klampen i bund.
Regel 18, Skibets forpligtelser overfor hinanden.
Reglen omtaler hvilke skibe der skal gå af vejen for hvem. Og selvom robåde ikke er omtalt i reglen, er denne alligevel den mest vigtige regel for rosporten. Mange har nemlig fejlagtigt anset robåden
for, at være et maskindrevet skib på grund af rugbrødsmotoren.
Alle reglerne i Søvejsregler har heldigvis en uddybende forklaring på teksten, og i regel 18`s forklaringer står der:
Fartøjer under roning er ikke direkte omtalt i vigereglerne. Grunden
hertil er nok, at begrebet ”tilfældets særegne omstændigheder” (se
regel 2) for ofte vil spille ind, hvor en robåd møder et andet fartøj.
Vigereglernes hovedprincip er imidlertid, at den stærkeste viger for
den svagere. Anvendes dette princip på robåde, betyder det, at maskindrevne skibe og sejlskibe (herunder sejlbrætter) - i overensstemmelse med godt sømandskab, jævnfør regel 2– skal gå af vejen
for fartøjer under roning. Fartøjer under roning bør dog i igen interesse så vidt muligt holde sig uden for sejlruter og løb, hvor andre
skibe sejler.
I forholdet imellem to fartøjer under roning vil det nok være naturligt, at anvende reglerne for maskindrevne skibe.
Man skal også kigge på forholdet imellem sejlbåden og robåden.
Her kan det opstå forhold, hvor sejlbåden bliver det svage led. f.eks.
i vindstille, eller ved svag vind, hvor sejlbådens manøvreegenskaber begrænses.
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Stærk viger for svag.

I søfartsstyrelsens hæfte om Søvejsreglerne står der i bemærkningerne til Regel 18 følgende som afsluttende bemærkning:
Fartøjer under roning er ikke direkte omtalt i vigereglerne. Grunden hertil er nok, at begrebet ”tilfældets særegne omstændigheder” (se regel 2) for ofte vil spille ind, hvor en robåd møder et
andet fartøj.
Vigereglernes hovedprincip er imidlertid, at den stærkeste viger
for den svagere.
Anvendes dette princip på robåde, betyder det, at maskindrevne
skibe og sejlbåde (herunder sejlbrætter) - i overensstemmelse
med godt sømandskab - skal gå af vejen for fartøjer under roning.
Fartøjer under roning bør dog i egen interesse så vidt muligt holde sig uden for sejlruter og løb hvor andre skibe sejler.
Grundlæggende er det vigtigt for føreren af et sejlskib at iagttage, at sejlskibet anses for den stærke part i forhold til fartøjer under roning, og således normalt har vigepligten.
Regel 5, Sejlskibe, der er let og fartøjer under roning.
Et fartøj under roning kan vise de i denne regel for sejlskibe foreskrevne lys, men hvis de ikke gør det, skal de have ved hånden
en elektrisk lygte eller tændt laterne med hvidt lys, der kan vises
i så god tid, at sammenstød kan forebygges.
I korte træk skal en robåd fra solnedgang til solopgang være i
stand til at gøre opmærksom på sig selv vedhjælp af et hvidt lys.
Alternativt rød/grønne side lys og agter lys som et sejlskib.
Søvejsreglerne beskrives endvidere lyd– og lyssignaler, samt en
masse andre regler vedrørende de mange forskellige slags skibe,
der findes på søen. Dette kan man alt efter interesse sætte sig ind
i.
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De internationale søvejsregler regel 6 om sikker fart foreskriver bl.a.:
Ethvert skib skal altid gå med sikker fart, således at det kan træffe
behørige og effektive foranstaltninger til at undgå sammenstød og
kan toppe inden for en under hensyn til de foreliggende omstændigheder og forhold passende distance.
De internationale søvejsregler regel 9 (a) om snævre løb foreskriver:
Et skib, der følger et snæver løb eller farvand, skal holde sig så
nær, som det er sikkert og muligt, til løbets eller farvandets ydergrænse på skibets styrbords side.
De internationale søvejsregler regel 9 (f) om snævre løb foreskriver:
Et skib, der i et snævert løb eller farvand nærmer sig en krumning
eller et område, hvor andre skibe kan være i skjul af mellemliggende hindringer, skal sejle med særlig agtpågivenhed og forsigtighed
og skal give det i regel 34 (e) foreskrevne signal.
I havneløb, snævre farvande og trafiksepareringer må mindre skibe
og både ikke vanskeliggøre passagen for de større skibe. Eventuelle særlige lokale regler for sejlads i havne, på søer, i åer eller nær
kyster og strande. Disse regler fastsættes af politiet eller andre
stedlige myndigheder og offentliggøres som regel kun lokalt ved
opslag og skilte.
Af lokale regler og forbud kan f.eks. At motorbåde i sommerhalvåret langs de fleste strande og kyster, inden for visse grænser, har
forbud mod at sejle så stærkt, at de planer på vandet
(speedbådssejlads). Samt at der endvidere findes badeområder,
hvor al sejlads er forbudt.
Overtrædelse af sejladsforskrifterne kan medføre, at der blive rejst
tiltale med eventuelt, efterfølgende straf – nøjagtig som ved overtrædelse af andre love og bestemmelser.
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En blondinen kommer ind til lægen. Blondinen:”Læge! Det gør ondt
lige meget hvor jeg trykker med min højre pegefinger!”
Læge: “Prøv at trykke dig på knæet.”
“AAAAAAV!”
“Prøv at trykke dig på skulderen.”
“AAAAAAV!”
“Prøv at trykke MIG på skulderen.”
“AAAAAAAV!”
Lægen”Jeg tror, at du har brækket din pegefinger..”
En blondine går op til lægen for at søge hjælp til at tabe sig. Lægen
sigere: Hvis du vil tabe dig skal du løbe fem kilometer om dagen.
Blondinen siger: Tak, doktor, det vil jeg gøre! Et halvt år efter ringer
telefonen i konsultationen. Det er blondien igen. Blondinen siger:
Doktor, doktor, nu har jeg tabt mig, men der er over 900 kilometer
hjem igen.

To sygeplejersker møder hinanden på
gangen.
– Den ene med en litermål fyldt med
sæd.
– Kommer du oppe fra sædbanken?
– Nej vi havde en blondine til udpumpning.
Hvad er ligheden mellem
en klog blondine og en
UFO
– Der er ikke nogen af
dem der findes!
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Hvad er ligheden mellem
mænd og P-pladser?
– Alle de gode er taget og
de eneste der er tilbage er
de handicappede.

Færgen var ved at synke, og en mand stod i redningsbåden
og udlovede tusinde kroner til den, der ville redde hans kone.
– Et par af de andre mænd ombord i redningsbåden tager
imod tilbudet, og springer i vandet for at finde konen. Få minutter efter kommer en af dem baksende tilbage med en udmattet kvinde.
– “Her er hun – stik mig så de tusind kroner.”
– “Det er ikke min kone det der. Det er min svigermor!”
– “Shit… Hvad skylder jeg så dig?”
Min mor siger hun vil dø, hvis jeg gifter mig
med dig!
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Skolesejlads og Spilersejlads.
Så er vi igen klar med en ny sæson skolesejlads og spilersejlads.
Datoer for skolesejlads er onsdag den 6, 13, 20 og 27 maj
samt 3 og 10 juni.
Datoer for spiler sejlads torsdag i maj: 7, 14, 21 og 28
Husk tilmelding på vores hjemmeside eller til
Jesper 31 53 05 05 / jesperbreinholdt@gmail.com

Hilsen Bådudvalget
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Bestyrelse og kontaktpersoner
Formand
Preben Torreck
Capellas Allé 23
2770 Kastrup
Mobil 40 50 38 78
preben@torreck.dk
Næstformand
Torben Dyhr
Blåhøjvej 10
2770 Kastrup
Mobil 20 58 04 12
stdyhr@jubii.dk
Kasserer
Allan Mathiesen
Høgildvej 14
2770 Kastrup
Mobil 22 43 03 02
kastruptur@outlook.dk
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. Medlem
Jesper Kristensen
Keplersgade 10 3 tv.
2300 Kbh.s.
Tlf 31 53 05 05
jesperbreinholdt@gmail.com
Best. Medlem
Tommy Hansen
Amager Strandvej 346
2770 Kastrup
Mobil 40 78 72 42
tommy@40787242.dk

26

Best. Suppleant
Ann Løvgreen Petersen
Vægterparken 258
2770 Kastrup
Mobil 2614 61 65
annepanne66@gmail.com
Best. suppleant
Else Marie Pallesgaard
Saltværksvej 121
2770 Kastrup
Mobil 25 30 32 83
sirenabent@gmail.com
Codan ansvarlig
Allan Mathiesen
Høgildevej 14
2770 Kastrup
Mobil 22 43 03 02
Anita.allan.mathiesen@gmail.com
Annoncer
Bjarne Kristensen
Televænget 10
2770 Kastrup
Mobil 26 22 06 51
Bjarne1_99@hotmail.com
Redaktion
Ann Løvgreen Petersen
Vægterparken 258
2770 Kastrup
Mobil 2614 61 65
annepanne66@gmail.com

Diverse udvalg
Klubhusudvalg
Udvalg
Finn Kristensen
Brian Andreasen
Fiskeklub
Formand
Ulrik Severin
Udvalg
Palle Hansen
Turudvalg
Formand
Finn Dam
Udvalg
Finn Dam og Kalle - Hventur
Else Marie og Bent - Pinsetur
Allan Sekunda - Helsingborgtur

Kanonudvalg
Boye
Tommy Hansen
Ølautomater
Brian Andresen
Jim
Kalle
Rengøring
Suzette Hansen
Værksted
Torben Dyhr
Steen Grønbjerg

Bådudvalg
Formand
Jesper Kristensen
Udvalg
Allan Broberg
Torben Dyhr
Sejlerskole
Jesper Kristensen
Undervisning i sejlads med sejl
Erik Munnecke
Undervisning til duelighedsprøve

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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Adressefelt
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