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KTF - Vi bruger
VHF kanal 6 på
vores ture

Deadline næste klubblad d. 01. Januar 2016.
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Formanden udtaler sig

Vejret har vi ingen indflydelse på, men som sejlere er vi også en del af
naturen og vant til at klæde os fornuftigt på til vind, regn, sol, varme
og kulde.
Når det er sagt, har det ikke været for varmt i Skandinavien og det
nordlige Europa. Jeg har endda hørt, nogle har sovet i bådene med
uldne sokker på. Vi sender en bøn til vejrguderne om dejlig varme i
september.
Kastrup Tursejler Forening har afholdt mange vellykkede arrangementer, der har været godt besøgt. Mette lagde som altid tidligt ud
med sæson start St. Bededag. En dejlig weekend sejltur, hvor de fleste
af os stadig lå på land.
På fisketuren, som Ulrik har fuldt tjek på, med lækker morgenmad og
en lille en, forsøgte de at tømme Øresund, men fiskene er ad åre blevet klogere. Der blev alligevel gaver og fisk til nogle heldige.
Pinseturen som Else Marie og Bent står for, var også en stor dag for
vor sekretær Steen i KTF, der fejrede sin 50 års fødselsdag med at beværte alle fremmødte på midtermolen i Tårbæk havn.
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Senere trakterede KTF med en genstand. Kanonen blev fyret af ud over
sundet, Boye var i fuld Marineuniform med al sildesalat og gjorde honnør, som den perfekte officer. Stil skal der til.
Det er normalt et stort arrangement, denne gang med deltagelse af 16 både, der var i alt 34 personer til aften spisning i klubhuset.
Havnefoged Michael fra Tårbæk Havn var som altid særdeles hjælpsom.
Som altid havde flere været hurtige til at skrive sig på listen til sammenskuds spisningen. Der er altid god stemning når KTF musikerne underholder. Vejret var med os, og det var også muligt at hygge på havnen
med egen grill, og mulighed for besøg på Dyrehavsbakken.
Vi må heller ikke glemme Jim og Jespers hygge kapsejladser med senere
fællesspisning i klubhuset. Der har været mange spændende aftener med
god stemning. Husk, at alle kan deltage, og at der er tilmelding i klubhuset af hensyn til spisning og indkøb, ellers har Suzette et problem.
Saltholm Rundt i juni var en herlig kapsejlads med en værdig vinder.
Husk at der den 5. september igen sejles Saltholm Rundt, og at der næste
år er 25 års jubilæum. Vi slutter som altid på Flakfortet med skipperberetning og vinderen får en Zink vandrepokal med navn.
Som noget nyt blev Sankt Hans aften ændret til midsommerfest en lørdag
i stedet, af hensyn til de stadigt hårdt arbejdende på arbejdsmarkedet. Tina havde et godt overblik, både økonomisk ved afvikling af arrangementet der endte med overskud, trods dårlige udsigter. Her var god musik og
god stemning.
Klubbens grill ristede de lækreste retter, klubbaren løb ikke tør for drikkevarer, så alt endte i god stemning. Endda med et overskud på knapt kr.
7.786,50.
4. juli sejlede vi, næsten i havblik, til Helsingborg.
Vores arrangør Tina og Allan var friske ved ankomsten til vor venskabsklub HYC i Helsingborg, der havde inviteret til og arrangeret en spansk
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middag, med musikanter og sangere, til vores store overraskelse.
Ligesom HYC også havde lavet morgen buffet klokken 10,00. Sikke
en weekend med fest og farver. Det er svært at beskrive.
Vi håber, at vi kan leve op til det flotte niveau, når vi mødes med svenskerne igen den 29. august i Kastrup. De kommer med krebs til en dejlig aften for os alle.
8. august havde vi vores årlige Hven tur, som Finn og Palle havde æren
af at få til at fungere. Jeg hørte, at alt gik godt, ingen kedede sig. Palle
tog sig en havnedukkert, det er muligt havnevandet er mere varmt end
ude ved strandene, men løst tovværk kan overraske, denne gang overlevede Palle`s telefon badeturen.
Det er en stor fornøjelse, at være på tur eller i klubhuset med Kastrup
Tursejler Forening.
Skulle du være i tvivl, så lyt til dem der har været med på turene og
andre arrangementer. Se også vores KTF arrangementer, i klubhuset,
på vores hjemmeside, og udhængsskab ved havnekontoret.
Vi har et stort udbud og året er ikke slut endnu. Vi forsøger hele tiden
med nye ideer.
Med sejler hilsen fra
Formand Preben Torreck
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NYE MEDLEMMER
Navn

Bådnavn

Bådmærke

Lone og Peter Rosenberg

Elif

Lindner

?

Tonny Sørensen

Lærke

Dynning

2435
Ingen båd

Susanne og Lars Mosberg
Louis Løften og Henrik
Auriansen
Robert Witt

Amalie

Niels Jeppesen

Inge

Albin Ballad

2632
Ingen båd

Jeanneau36i

2630
Ingen båd

Kim Jacobsen
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Bådplads

?

John Storch

Jette

LM16

Randi og Gert Madsen

Den lille
fede

Træjolle

1927

Gitte Nielsen og Morten
Brødbæk
Linda Kliest og Ole
Steffensen
Jimmi Rydbirk

Git´mor

Albin Ballad

2603

Linda

Sunseeker

1057

Marie

Skilsø 23

1168

Svend Meinert Nielsen

KWAR

Kitt 25

2234

Britta og Claus Blyme

Momse

Maxi 68

1325

Ken Veidiksen

Tjalfe

LM24

?

Hvad du ønsker, skal du få!
Fordele:
Billig kollektiv K.T.F. ansvarsforsikring 220 kr.
(Som kræves, for at ligge i Kastrup Lystbådehavn!)
Billig års kontingent for enlige 400 kr. og par 550 kr.!
4 x årlig gratis ”Dansk Sejlunions klubblad”
Gratis fortøjning ved D.S. ankerbøjer i Danmark
3 x årlig flot K.T.F. gratis Klubblad”
Mange arrangementer hele året!
Sejlerskole:
Undervisning i sejlads med sejl/spiler
Undervisning til Duelighedsprøve
K.T.F. har egen skolebåd ” Katufo”
K.T.F. har også eget gratis værksted for medlemmerne
Sejludflugter – kursus- hyggedage/aftener – 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.
Kasketter kan ligeledes købes for kr. 50,00.
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: suzettehansen0@gmail.com
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Afriggertur den 26 september 2015.
I år vil afriggerturen gå til sejlklubben
Frem, hvor vi vil spise det usandsynlige
store kolde bord.
Vi mødes ved klubhuset kl. 09.00,
hvor vi holder skippermøde.
Prisen er den nette sum af
148 kr. Pr person.
Vel mødt

Tilmeldings liste forefindes i klubben
Else Marie mobil: 25303283
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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 arrangementer, startende ved
generalforsamling og standerophaling.
Standere udleveres endvidere, efter aftale, i klubhuset af et bestyrelsesmedlem

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
11

KTF sæsonstarttur 2015
Få dage i forvejen havde vejrudsigten for bededagsferien handlet
om 14 m/s og dagsregn, så vi havde været noget usikre på hvordan
det skulle gå med årets sæsonstarttur. Men da tiden indfandt sig
blev det heldigvis med et helt andet vejr.
Vi mødtes fredag den 1. maj (St.Bededag) til fælles morgenbrød i
klubhuset. I alt 8 personer, udgørende besætningerne på Nordstjernen, Aslaug, Orion og Litorina. Det var også meningen, at Maximus skulle med, men havde måttet melde fra pga. sygdom.
Efter at have tygget af munden lagde alle fra land og satte kursen
nord om Saltholm mod Lomma. Vejret var smukt og klart og vinden var behagelige 4-5 m/s fra nord, som efterhånden tiltog en
smule. Litorina kom jo ikke helt så hurtigt frem som de tre større
både, men kompenserede for det ved at sætte spiler den sidste time
af turen, og var fremme før de andre var færdige med at lægge sejlertøjet væk.
Solen var varm, men vinden var kold, så det gjaldt om at finde et
godt læsted at nyde de traditionelle velkomst øl om eftermiddagen.
Det lod sig gøre bag det lokale klubhus. En efterfølgende spadseretur i området lod os finde en passende restaurant, ”Azzurro”, som
vi om aftenen vendte tilbage til og nød en Saltimbocca og nogle
glas vin. Dagen blev sluttet af med kaffe ombord på Aslaug.
Vi var blevet enige om at vi om lørdagen ville forlægge residensen
til ”Dockan” i Malmø, kun ca 4½ sømil derfra, så vi afgik i lidt
spedt orden i takt med at vi fik sunket morgenmaden.
Stadig solrigt og klart, og vinden var tiltaget til ca 8 m/s fra VNV,
så det blev en dejlig frisk foran for tværs. Vi på Litorina var hurtigst til at rydde af morgenbordet og var fremme i Dockan 50 minutter efter vi havde taget fortøjninger i Lomma.
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De øvrige ankom kort efter, og Erik trakterede med øl og vin oppe
på kajen, hvor der virkelig var godt at sidde. De, der har været der,
vil vide, at Dockan er en ren gryde hvor der næsten altid er læ, og
hvor solen bager ned fra oven, så man kunne sidde i skjorteærmer
og ignorere hvor kold luften i virkeligheden var.
Eftermiddagen tilbragte folk hver for sig med at gå rundt i Malmø,
hvor der var rigtig meget liv på gaderne. Om aftenen samledes alle
8 til øl og vin ombord på Litorina.
Søndag havde vi en aftale hjemme, så Litorina afsejlede allerede
kl. 8 om morgenen. Stadig i flot, solrigt vejr, men vinden var helt
forsvundet og Øresund spejlblankt, så det blev for motor og selvstyrer. For afvekslingens skyld valgte vi vejen syd om Saltholm –
nok ikke det hurtigste valg i betragtning af hvor meget modstrøm
vi måtte stævne hen imod broen, men vi var dog tilbage i Kastrup
ved 11-tiden.
Hvornår de øvrige kom tilbage kan vi herfra ikke berette, men de
har nok haft bedre vind lidt op ad dagen, og bådene blev alle set
ligge trygt på deres pladser dagen efter, så de må formodes at være
kommet godt hjem.
/Martin
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Afriggerfest
Lørdag d. 24-10-2015
kl. 18:00 i 3F.
Billetter købes tirsdage mellem
kl. 16:00-18:00 i klubben
”hos Kalle”
Pris 150 kr. pr. person.
Sidste tilmelding d. 10-10-2015
Menu
Gammeldags oksesteg m. tilbehør
Kaffe og kage
Øl, vin, vand osv. til lave priser.
Baren åbner kl. 17:00
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”Banko”

Vi afholder vores årlige banko i klubhuset lørdag
den 05-12-2015 kl.14.00.

Der vil blive serveret æbleskiver og gløgg
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.
P.S. Plader må ikke medbringes
Venlig hilsen bestyrelsen
15

Nye retningslinjer ændrer i praksis intet.
Det har ikke tidligere været lovligt, at navigere udelukkende efter elektroniske søkort. Nu har Søfartsstyrelsen
lempet reglerne, så det er tilladt. Det er dog vigtigt, at notere sig Søfartsstyrelsens vagtholdsbestemmelser, hvoraf
det fremgår, at det stadig er skipper der står med ansvaret,
hvis noget går galt
Søfartsstyrelsen
”For fritidsfartøjer under 24 meter i længde, som ikke anvendes til udlejning, er der ikke udstyrskrav til søkort om
bord. Der er i stedet krav til, at føreren følger procedurerne i blandt andet vagtholdbestemmelserne om, at planlægge og kontrollere sejladsen. Det vil ligeledes være op til
føreren af det pågældende fartøj, at vurdere, hvilke søkort
der er relevante og tilstrækkelige for den forestående sejlads.”
Med andre ord er det lige meget, hvilke søkort man bruger - papirsøkort så vel som elektroniske.
Mere interessant er det, at der henvises til vagtholdsbestemmelserne.
I bilag I til vagtholdsbestemmelserne står der:
”Føreren af ethvert skib skal forud for hver rejse sikre, at
den planlagte rute fra afgangshavnen til første ankomsthavn er planlagt ved anvendelse af tilstrækkelige og relevante søkort og andre nautiske publikationer, der er nødvendige for den forestående rejse,
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indeholdende præcise, komplette og opdaterede oplysninger vedrørende sejladsbegrænsninger og farer, der er af
en permanent eller forudsigelig natur, og som er relevante
for skibets sikre sejlads.”
Det vil sige, at det til enhver tid er pålagt skipper, at sørge
for, at ruten fra A til B er planlagt omhyggeligt uden specifik hensyntagen til, hvilke kort han benytter sig af.

Forsikringen dækker:
Gert Toft fra forsikringsselskabet Pantaenius siger, at forsikringen dækker, hvis en sejler er så uheldig, at gå på en
sten. Men også, at der har været enkelte tilfælde, hvor en
sejler har opført sig så dumt, at forsikringen ikke dækker.
For at blive lidt klogere på, hvordan vi sejlere egentlig
navigerer i hjemlige farvande, lavede vi en lille uvidenskabelige Facebook-undersøgelse. Her svarer de fleste, at
de har både papir– og elektroniske kort om bord. Mens
ganske få kun bruger enten elektroniske eller papirsøkort.
De fleste bruger papirkortet til, at planlægge turen og til,
at få et overblik over eventuelle forhindringer på vejen.
Herefter plottes kursen ind på det elektroniske søkort.

17

Sygeplesken til lægen:
- Hvorfor har du et termometer bag øret?
- Shit, så er min kuglepen i røven på fru. Madsen!
-Undskyld, har du også glemt dine nøgler?
-Nej!
-Godt, så sover vi hos dig!
- Tjener, der er en flue i min suppe!
- Bare rolig, den skal edderkoppen på Deres brød
nok ordne.
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Hvad en turist siger til en taxachauffør:
Det er første gang, jeg er i København.
Vis mig Den lille Havfrue
Hvad taxachaufføren hører:
Kør mig til Langelinie via Herlev,
Albertslund og Ishøj

En blondine ringer til SAS
- Hvor lang tid tager det at flyve til
Brasilien?
- Lige 2 sekunder, svarer damen fra SAS
- Tak, siger blondien, og lægger på.
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Den ny bestyrelse har desværre haft forsinkelser fra Banker
og myndighedskrav.
Vort bogholderi, der er hjertet i vor forening økonomisk styring, har også været igennem ændringer, der giver bedre styring og kontrol af udgifter og indtægter.
Vor administration har gennemgået en systematisk gennemgang af unødvendige udgifter, som er fjernet eller ændret til
en bedre drift resultat.
Ja, kassereren har virkelig måtte arbejde med sved og nytænkning, men glæder sig til det endelige nye resultat af at
arbejde gratis og frivilligt, med mere avanceret styring.
Formand - kasserer og 1 revisor kontrollerede medlemsantallet, der desværre var faldet siden primo april 2015.
139 enlige og 122 par, eller i alt 257 medlemmer.
Pr. 20-08-2015 er der kommet 9 enlige og 6 par, eller i alt 21
nye medlemmer, så status i dag er 278 medlemmer.
Vi kan med glæde meddele at vor ny moderne marketingstrategi virker, uden brug af kroner, men med masser af flid,
så bestyrelsen er glad.
Vores aftale om leverancer til øl- og vand automaterne er optimeret væsentligt økonomisk, ved skift til ny leverandør.
Andre besparelser slår først igennem i næste regnskabsperiode år 2016.
Alle arrangementer vil bestyrelsen langsomt forbedre, i hvert
fald ikke forringe, men med fast økonomisk ansvarlig styring og nytænkning.
Bestyrelsen har meget i tænkeboksen, medlemmerne skal
ikke forvente en sovende bestyrelse.
Formand Preben Torreck
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Bestyrelse og kontaktpersoner
Formand
Preben Torreck
Capellas Allé 23
2770 Kastrup
Mobil 40 50 38 78
preben@torreck.dk

Best. Suppleant
Ann Løvgreen Petersen
Vægterparken 258
2770 Kastrup
Mobil 2614 61 65
annepanne66@gmail.com

Næstformand
Torben Dyhr
Blåhøjvej 10
2770 Kastrup
Mobil 20 58 04 12
stdyhr@jubii.dk

Best. suppleant
Else Marie Pallesgaard
Saltværksvej 121
2770 Kastrup
Mobil 25 30 32 83
sirenabent@gmail.com

Kasserer
Allan Mathiesen
Høgildvej 14
2770 Kastrup
Mobil 22 43 03 02

Codan ansvarlig
Allan Mathiesen
Høgildevej 14
2770 Kastrup
Mobil 22 43 03 02
Anita.allan.mathiesen@gmail.com

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
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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 26 14 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
Martin Duekilde
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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