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Kastrup Tursejler Forening 
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Så er sommeren på vej 
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Deadline næste klubblad d. 15 september  

KTF - Vi bruger 
VHF kanal 6 på 
vores ture 

  

KTF - Planlagte aktiviteter i 

2013 
 
 
 

   25. Maj  Fisketur 
         23. Juni  Sankt Hans 
                   29. Juni  Helsingborg tur 
              10. August  Hven tur 
                14. September  Fiske tur 
                   21. September  Afrigger tur 
               05. Oktober  Stander ned 
               05. Oktober  Afrigger fest 
             14. December  Julebanko 
 

 
 

 

 
 
 
 

OBS! Indlæg og eller billeder 
til klubbladet modtages !! 
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Formanden udtaler sig 

 
 

Så kom foråret endelig til vores kære havn. Bådene er i vandet 
igen, og nu venter vi bare på en god sommer.  
 
Generalforsamlingerne er ved at være ovre. I KTIS, 
Østersøkredsen, I D.S. ja selv i vores egen lille klub.  
Når man sidder på disse generalforsamlinger, så observerer 
man hurtigt, at der mangler en generation. Hvor er de 18-40 
årige? 
Vi har i dansk sejlunion fået ny generalsekretær: Tidligere var 
han generalsekretær hos spejderne. Her gjorde han et kæmpe 
arbejde og fik øget medlemstallet drastisk. Netop denne 
manglende generation mener han er et stort problem, og det er 
her der bør gøres noget. 
Det bliver spændende at se hvilke tiltag han vil udføre. 
Der hersker 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. 
I andre idrætsgrene er dette jo intet problem. Golf. En spand 
bolde og en kø, så er man i gang.  
Vi skal nok til at åbne os noget mere på en eller anden måde. 
På vores generalforsamling fik vi mange gode input. Et af dem 
var at gøre medlemskab i vores klub for 18-25 årige gratis. Som 
i kan se på vores hjemmeside, så tog vi det i bestyrelsen til os. 
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Vi vil med andre ord forsøge at åbne vores noget lukkede miljø 
og invitere unge mennesker ind i vores klub. Om det vil lykkedes 
ved vi ikke noget om, men hvis vi viser en smule goodwill, så 
kan det ikke gå galt. Vi har jo utroligt meget at byde på, vi skal 
bare lige vise det frem. 
 
I bestyrelsen har vi nu fået vores hjemmeside  up to date. Herligt 
at vi fik Ann ind vores bestyrelse. Hun arbejder hårdt på løbende 
at ajourføre hjemmesiden. 
Sikringen af klubhuset er ligeledes på plads. Jeg talte med 
kommunes sikkerhedschef, og derigennem fik vi nogle gode råd. 
Nu skulle det ikke være ligetil, at komme ind i klubhuset uden 
gyldigt kort. 
Klubbåden er i vandet, og Martin og Jesper har undervisning 
hver mandag. Husk at melde jer til, hvis der er noget I lige skal 
have genopfrisket. 
 
I april åbnede den blå Planet. Vi var alle en smule nervøse over, 
hvordan det ville påvirke vores havn trafikalt. De har netop 
rundet 300.000 besøgende, hvilket overstiger enhver 
forventning. Jeg synes ikke det har skabt de store 
komplikationer. Lad os nu glædes over mere liv i vores havn, og 
hvem ved måske flere medlemmer i vores klub. 
 
Nu vil jeg ønske alle en god sommer se frem til at fælleshygge 
på vores ture. 
 
 

God Vind 
Formand 
 
Jørgen Swartz 
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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 

NYE MEDLEMMER   

Navn Bådnavn Bådmærke Bådplads 

Dan Nielsen Tøffe  73 

 Tom Bøll Sawaii II   128 

     

                           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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                                       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. 29. juni med følgende program.  

 

Vi mødes kl. 14 ved HYC’s grillplads, hvor KTF vil 

servere en forfriskning. Om aftenen kl. 18 vil vi 

grille på HYC’s overdækkede grill plads med 

efterfølgende hygge. KTF stiller grill kul til rådighed.  

 

Det kan være en fordel at bastille 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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                   Kapsejlads. 

 
Vi gentager sidste års succes hver anden onsdag 
i maj, juni, august og september. 
 

Den 29/5, 12/6, 26/6, 7/8, 21/8 og  4/9 
 

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 
gæster. 
Vi mødes kl. 17.00 i klubhuset 
Tilmelding foregår i klubhuset 
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"Hvad er forskellen på mundvand og saltvand?? 
Ja, det er rigtigt! 
I saltvand bliver den lille... I mundvand bliver den MEGET stor! " 

"Jørgen havde fået en guldfisk i 

fødselsdagsgave, da han fyldte 7 

år. Et par dage efter sagde hans 

mor. 

- Jørgen! Skal du ikke snart give din 

guldfisk noget nyt vand? 

- Hvorfor? sprugte Jørgen. - Den 

har jo ikke engang drukket det 

gamle endnu!" 

"En dansker og en englænder 

sejlede i en båd. Så faldt 

danskeren i vandet og råbte, hjælp! 

Så sagde englænderen: WHAT? 

Danskeren råbte tilbage: Ja, gu er 

det vådt!" 
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Kvartalets gåde. 
Hvilke tal passer ikke ind? 
 
53, 26, 17, 369 og 78 
 
Løsning på sidste kvartals gåde er U. 
 
Vi har en vinder Kårre kort nr 0033 
Der er en flaske vin til afhentning i 
klubhuset. 
 

"Lille Per kom hjem fra 

børnehaven, og hans mor 

spurgte: “Hvad har du og dine 

kammerater lavet i dag?” 

Hvortil Lille Per svarer: “Vi har 

smidt sten i vandet.” 

Moderen spurgte, om det var 

sjovt. 

- “Ja”, svarer Lille Per, “for os 

var det, men måske ikke for 

Sten...”" 

Musen og elefanten er 

på stranden for at 

bade. Elefanten er 

hurtig i badetøjet og i 

vandet. 

Hov, hov! Råber 

musen, “Gider du ikke 

lige komme op igen.” 

Elefanten vader op 

igen og musen kigger 

op og ned af 

elefanten.. 

“Ok, jeg skulle bare 

se, om du havde taget 

mine badebukser..” 
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            Sankt Hans søndag den 23. juni. 
 
                        Børn og voksne! Kom og vær med! 
 
Igen i år arrangeres der Sankt Hans i Kastrup Tursejlerforening. 
 
                  Grillen tændes og er klar til kl. 18.00 
 
                 I medbringer selv kød, salat, brød, osv. 
 
              Vi har en bar der tilbyder øl, vand, vin og is  
                            til overkommelige priser. 
 
   Bålet tændes kl 21.00, og i gløderne kan der laves snobrød.                                     
    KTF levere dej og pinde. 
 
          Efter bålet spiller Red Mellow op til dans, så husk  
                    danseskoene, og det gode humør. 
 
 
           Vi glæder os til, at se Jer alle med et godt humør.  
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Foreslag til ændring af kontigent i KTF. 

550 kr. for par fra nu 525 kr. = 25 kr.  
400 kr. for single fra nu 385 kr. = 15 kr.  
 
fra. 1. januar 2014 
 
Bestyrelsen 
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           Sæsonstarttur 2013 til Mosede og Skanör 

 
 

Hovedmålet for årets sæsonstarttur var annonceret som Skanör, men det 
var også udmeldt, at man kunne udnytte Kr.Himmelfartsdag og få en 
længere tur ud af det. Vi havde derfor foreslået Mosede, som vist ikke er 
et sted, alle kommer hvert år, og derfor kunne være et lidt nyt indslag. Vi 
tog afsted i Litorina allerede onsdag aften og fik dermed lidt natsejlads 
med i turen. Vinden var meget svag og fra stik syd, så der var desværre 
ingen anledning til at sætte sejl før vi havde passeret Dragør. 
Sigtbarheden var yderst moderat, så turen gennem Køge Bugt var som 
åbent hav – helt uden landkending. Nordstjernen var taget afsted lidt 
tidligere, så da vi anløb Mosede kl. 21.55 stod Lone & Niklas og vinkede 
os hen til en plads, de havde fundet til os. Efter at have gjort klart skib 
var det tid til fælles natmad med brown ale ombord på Litorina. 
 
Torsdag gik nogle en længere formiddagstur, men udover Mosede Fort 
er stedet seværdigheder nu meget let overset. Indkøbsmulighederne 
begrænser sig til en tankstation, men der er to gode isboder. 
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Havnekontoret "åbner på mandag" og kiosken havde ikke modtaget årets 
havnekort endnu, så trods flere ærlige forsøg lykkedes det aldrig at betale for 
at ligge der. El, vand og bad var der heller ikke åbnet for, men der var dog et 
enkelt åbent handicaptoilet. 
 
Kl. 14 var der fælles moleøl i solskinnet på kajen, og vi fik siden 
underholdning med afprøvning af Arvids nye radiostyrede helikopter. 
Lone&Niklas fik besøg af David+familie og sidst på aftenen blev der lidt 
fælleshygge ombord på Nordstjernen. 
 
Der var varslet medvind til Skanör, men fredagen valgte i stedet at byde på 
sydøstenvind. Så det blev til 24 sømil på kryds på et pænt, fladt vand og for 
behagelige 4-6 m/s, så det kunne næsten ikke blive bedre sejlads. 
Nordstjernen er jo lidt hurtigere end Litorina og kom først frem til Skanör, så 
igen stod Niklas og havde allerede fundet en plads til os. Det viste sig også at 
Lise var kommet. Karen & Hugo var stoppet i Dragør hvor sigtbarheden 
torsdag havde været for ringe til at de ville ud i Køge Bugt, så de var aldrig 
nået frem til Mosede, men var altså nu i Skanör. Så kunne det passende blive 
deres tur til at lægge cockpit til fælles aftenhygge. 
 
Alle turdeltagere var med på lørdagens travetur til Falsterbo Fyr; en fin tur 
gennem standenge. Turens sidste programpunkt var middag på Skanör 
Gästgifvaregård lørdag aften. Hyggeligt sted og god mad. 
Søndag morgen afsejlede Litorina kl. 6 med kurs hjemad, så vi ved ikke, 
hvor længe Lise og Nordstjernen blev i Skanör. 
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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 
Vibeke Kristensen 
Televænget 10 
2770 Kastrup 
Tlf. 26 29 67 32 
vk-vuc@hotmail.com 
 
 
Best. Medlem 
Suzette Hansen 
Nordmarksvej 103 st.th 
2770 Kastrup 
Mobil 60 92 06 66 
Suzettehansen0@gmail.com 
 
 
Best. Suppleant / Redaktion Klubblad 
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 

 
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 
 
 
Redaktion  Klubblad 
Jørgen Swartz 
Guldregn alle 9 
2770 Kastrup 
Tlf. 32 50 53 30 
Mobil 24 46 53 30 
j.swartz@mail.dk 
 
 
Codan ansvarlig 
Karen Gleisner 
Helmer Søgårds Allé 20, st. tv. 
2770 Kastrup 
Tlf. 31 10 04 64 
karen@gleisner.eu 
 
 
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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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 
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 
 

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 
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Adressefelt 


