
  

 

Bladet 
Årgang 17                                Maj/Juni 2017 

Kastrup Tursejler Forening 
Stiftet 21. Oktober 1994 

www.kastruptursejler.dk 

Tilsluttet: Dansk Idrætsforbund - Dansk Sejlunion - Østersøkredsen,  
SAMKAS og Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning 

Sommeren er på vej. 
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Deadline næste klubblad d. 30.08.2017. 

  

 
KTF - Planlagte aktiviteter i 

2017 
               
 27.  Januar      Fredags cafe 
 24.  Februar      Fredags cafe 
 08.  Marts      Klubaften Knob/Stik 
 17.  Marts      Generalforsamling 18.30 
 31.   Marts      Fredags cafe 
 02.  April      Påskebanko 
 08.  April      Standerop 
 12.  Maj.      Opstartstur Foreløbig dato 
 20.  Maj              Fisketur 
 03.  Juni       Pinsetur 
 10.   Juni       Kapsejlads Saltholm Rundt 
 24.  Juni       Midsommerfest 
 01.  Juli        Helsingborgtur 
 05  August      Hventur 
 19.  August       Krebsegilde   
 02.   September     Kapsejlads Saltholm Rundt  
 16.  September     Fisketur 
 14.  Oktober      Stander ned 
 21.  Oktober      Afriggerfest  
 27.  Oktober      Fredags cafe 
 24.  November     Fredags cafe 
 02.  December     Julebanko 
 06.  Januar      Nytårskur 2017 
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    Formandens Klumme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                       
                                      
 
                                         Kære KTF ere. 
 
 
Som ny formand glæder jeg mig til at komme godt igang, 
med flere opgaver. Der er blevet skiftet medlemmer ud i be-
styrelsen, og det er dejligt at have så god bestyrelse i ryg-
gen. Vi er igang med at se på mulighederne for at få nyt 
klubhus, da vi ikke ved, hvornår vi bliver opsagt i vores nu-
værende. 
 
Vi er i dialog med Samkas. Erik Munnike er blevet koordi-
nator og er godt igang med at finde ud af økonomi i havnen, 
og hvad der ellers kan gøres bedre, så havnen bliver en god 
havn for alle brugere. Der kommer til at ske mange nye til-
tag. 
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En ny sejlsæson er startet, og vi er flere, der er meget spændt 
på bl.a. vejret. Hvor går turen hen, bliver det en god sæson? 

Der er mange aspekter at tage højde for. 
 
I KTF har vi mange gode ture og arrangementer at se frem til i 
denne sæson, mere information om disse arrangementer kan 
læses et andet sted i bladet. Vi håber naturligvis, at vores nye 
medlemmer også ønsker at deltage, det plejer at være hygge-
ligt. 
 
Vore klubbåd, Katufo, som ligger på Y-broen, kan lejes til en 
billig penge af både nye og "gamle" medlemmer.  
Der er udfærdiget en liste, man skriver sig på, hvis man ønsker 
at leje båden. Denne liste kan findes både på vores hjemme-
side samt i klubhuset. 
 
Med ønske om en rigtig god sejlsæson til alle, er der kun tilba-
ge at sige; 
 

 
Rigtig god vind! 

 
Tommy Hansen 

Formand 
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KTF 

Helsingborg tur 2017 

 

 

 

 

 

 

Så går turen atter til vores venskabsklub HYC. 
Det sker lørdag den 1. juli 2017. 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,  
Med velkomstdrink, grisefest, live musik med Emil & Tanja samt 

morgenmad søndag morgen. 
 

Konceptet er lidt anderledes i år, hvilket betyder, at der er egenbeta-
ling på kr. 150,- pr. person, som indbetales kontant til Kalle i KTF 

eller til Tina via mobile Pay på tlf. 26 70 34 12. 
(husk navn og antal i beskedfeltet). 

 

Seneste tilmelding til Helsingborg turen er den 20/6! 
Fra KTF’s side skal vi denne gang ikke medbringe drikkevarer til 

alle, HYC sørger selv for egne drikkevarer, vi sørger for at medbrin-
ge hvad vi selv ønsker at indtage. 

Alle både bør dog tage en ekstra flaske bitter med til søndag morgen 
til fælles brug. 

 

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. 

http://www.dockspot.com
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KASTRUP TURSEJLER FORENING 
 

Pinseturen i år vil være i to etaper. 
 
 
 
 
 
 
 

Første etape går til Tårbæk havn fredag den 02. juni og som vi 
plejer med en Bakketur, hvor vi mødes ved havnekontoret  
kl. 19.00 og går gennem skoven, til restaurant Røde Port. 

 
Anden etape går til Vedbæk havn lørdag den 03. juni hvor vi  

mødes i sejlklubbens klubhus kl. 14.00 hvor K T F vil være vært 
ved ” en lille ting ” 

 
Fælles spisning i sejlklubbens klubhus, hvor grillen tændes  

kl. 18.00 og husk, medbring selv alt forplejning. 

 
Søndag Pinsefrokost kl. 13.00. 

 
Medbring selv mad og drikke, eller tilmeld dig / jer til fælles 

ta`selvbord. 
 

Tilmeldings liste til fælles ta`selvbord (søndag) bliver opsat i 
klubhuset. 

Hver deltager medbringer en ret til ca. 40 kr. (par 80 kr.) 
 

K T F vil sørge for brød, fedt og smør. 
 

Liste til Bakketur, med spisning på Restaurant Røde Port, vil også 
hænge i klubben. 

 
Vær med hele pinsen, eller kom og deltag når du har tid og lyst. 

 
Vi ses, sejler hilsen Bent og Marie tlf. 2530 3283 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq2cPM-e7TAhXBjywKHXo3DawQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.singlerock.dk%2Findex.php%2Fsilkeborg.html&psig=AFQjCNGNFIzCTiFp4awZKRVp-borOEfglA&ust=1494836366262546
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KTF 

Midsommerfest  

lørdag den 24. juni 2017 

 

 

 

Buller fra Flakfortet kommer og steger helstegt pat-
tegris med tilhørende salatbuffet til os, spisning  

ca. kl. 18.00. Gæster er velkomne, vi kan være op til 
70 personer i teltet. 

 

Prisen for middag plus kaffe og kage er kr. 175,- pr. 
person, som indbetales kontant til Kalle i KTF, eller 

til Tina via mobile Pay på tlf. 26 70 34 12  
(husk navn og antal i beskedfeltet) 

OBS! Sidste dag for tilmelding/betaling er 14/6! 
 

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. 
 

 

Sprit & Tina 
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Nye super flotte kasketter! 

 

De kan købes nede i klubben eller  
bestilles hos Suzette Hansen  

på mobil: 6092 0666. 
 

Prisen er kr. 50,00. 
 

 
 
 
 
 
Suzette Hansen 
Nordmarksvej 103 st.th 
2770 Kastrup 
Mobil 60 92 06 66 
suzettehansen0@gmail.com 
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NYE MEDLEMMER   
 

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring  
 

2017 
 

Kontingenter:     Enkeltmedlem…………….. 450 kr. 

                     Par ……………………….... 550 kr. 

                             KTF optagelsesgebyr ….. 100 kr. 

                             Codan ansvarsforsikring…. 220 kr. 

 
 
Ændringer i adresse, telefon nr. samt e-mail bedes sendt til 
vores kasserer på mail adresse:  
 
abandresen35@gmail.com eller mobil nr. 27 50 92 17. 

Navn Bådnavn Bådmærke Bådplads 

Maria Kristensen 
Michael Kristensen 

Jasas Tiny 2050 

Jan Renagel Lund 
Jeanette Renagel und 

Jejalu Pedro 34  

Christian Schink 
Eva Schink 

K2 Bavaria 44 2446 

Søren Green Nielsen 
Linda Mattisson 

Ingen båd   

Carsten Lynge Knirke   
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Krebsegilde i KTF lørdag 
den 19. August 2017 kl. 18.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi gentager succesen og holder krebsegilde med 
vores sejlervenner fra Helsingborg HYC.  
 
Da vi forventer en hel del gæster fra Helsingborg 
kan vi desværre ikke tilbyde, at der kan inviteres 
gæster til dette arrangement. Krebsegildet er der-
for kun for medlemmer af HYC og KTF. 
 
Nærmere fastsat program samt tilmeldingsliste 
følger senere. 

 
De bedste hilsner 

Tina 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1qfSi95XTAhVJSZoKHewhDg8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.colourbox.de%2Fvektor%2Fsmiling-rote-krebse-oder-garnelen-isoliert-auf-weis-vektor-2290993&psig=AFQjCNH-baKh
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                        Frederikssundsvej 282, 1. th.           
2700 Brønshøj 

Telefon.: 38 28 09 10 
     E-mail.: kontakt@husumtand.dk 

        www.husumtand.dk  
            
      Før         Efter 
 
 

             
 
 
 
 
 
   Vi kan også hjælpe dig. Ring gerne og aftal en tid. 
_________________________________________________________ 
 

Kapsejlads Saltholm Rundt 
 

Der vil være kapsejlads følgende dage : 
 
 

     
Lørdag den 10 juni 

 
Samt 

 
Lørdag den 2 september 

 
Kom og vær med . 

http://www.husumtand.dk
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KTF FISKETURE ! 
 

Lørdag den 16. september 2017 

 
Der vil være morgenmad og skippermøde  

kl. 8.30 i klubhuset. 
 

Fiskeriet startes umiddelbart efter skippermødet. 
 

Indvejning senest kl. 15.00 udenfor klubhuset. 
 

Præmie for de 3 største fangede fisk! 
 

Alle medlemsbåde inkl. besætning kan deltage. 
 

Pris pr. person kr. 35.00 for konkurrence inkl.  
Morgenmad ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skriv Jer på deltagerlisten som vil blive hængt op nede i 

klubben når tiden nærmer sig,  
eller ring på tlf. 3250 8771 ( Ulrik Severin ) 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9w_2Z9pXTAhVEGZoKHbeRCQgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fda-dk.mostphotos.com%2F1934593%2Fcartoon-fisherman-with-rod-and-fish&psig=AFQjCNEeB5pmgLu_zrYncAIX_0C_muuVwQ&ust
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Bliv medlem i Kastrup tursejlerforening! 
 

Fordele: 
 

Billig kollektiv KTF ansvarsforsikring 220 kr. 
 

(Der kræves ansvarsforsikring, for at ligge i  
Kastrup Lystbådehavn) 

 
Billig års kontingent for enlige 450 kr. og par 550 kr. 

 
4 x årligt gratis ”Sejler” fra Dansk sejlunion. 

Gratis fortøjning ved D.S. ankerbøjer i Danmark. 
 

3 x årligt KTF Klubblad. 
 

Mange arrangementer i løbet af året. 
 

Sejlerskole: 
 

Undervisning i sejlads med sejl/spiler. 
Undervisning til Duelighedsprøve. 
 KTF har egen skolebåd ” Katufo” 

 
KTF har også eget værksted for medlemmerne. 

 
Mange arrangementer i løbet af året for både motorbåde/

sejlbåde samt sejlere i alle aldre. 

 
Vi glæder os til din indmeldelse! 

 
Velkommen i KTF. 
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Lørdag den. 05. august 2017 
Vi mødes på Hven, Kyrkbacken. 

 
Deltagere samles bag ved museet i den sydlige del af havnen kl. 

14.00 hvor klubben giver en lille en til halsen. 
 

Lørdag eftermiddag: Vi mødes ved teltet og hygger os. Aktivi-
teterne finder vi ud af, afhængigt af vejret og tag gerne nogle gode 

indslag med. 
 

Lørdag aften: Vi tænder grillen op så den er klar til omkring kl. 
18.00. Vi samles til fælles grillaften i teltet bagved havnekontoret. 
Medbring selv mad, drikke og evt. grill samt godt humør m.m. Vi 

håber på en hyggelig aften  

 
Søndag: Hvis hovedet er i stand til det, mødes vi i teltet kl. 10.00 
og hygger med lidt fælles morgen kaffe ( som vi selv tager med ), 

evt. fælles morgenmad, samt lidt Dr. Nielsen for, at diskutere dages 
aktiviteter og planer, det kan evt. være en cykeltur rundt på Hven. 

 
Der er gode bademuligheder fra lækker strand i Øresund, så husk 

badetøjet  
 

Det anbefales, at komme tidligt, da havnen kan være overfyldt. 
Se havnelodsen, vær eventuelt klar med hækanker. 

 
Kontaktpersoner: Finn Dam mobil: 3145 1190 

Palle Hansen mobil: 3115 8979 
Korrespondance på turen – VHF kanal 6. 
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Vi har et bredt og inspirerende menukort, lavet på 
de bedste råvarer. Menuen spænder fra det itali-
ensk/franske, til de klassiske danske retter såsom 
stjerneskud, pariserbøf, lette frokostretter og oste-
madder. 

I caféen kan der nydes iskolde safte, sodavand eller 
smoothies, dejlig varm kaffe eller prøv en af vores 
lækre drinks. Vi har et godt udvalg af vine, der al-
le kan nydes til maden, eller bare deles over en 
hyggestund. 

 
 
 
 
 
 
 

Kastruplundgade 11 
2770 Kastrup 

Tlf.: 32 52 00 15 
Www.cafeleperr.dk 

http://www.cafeleperr.dk/menukort-dk
http://www.cafeleperr.dk/menukort-dk
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   Skolesejlads 
 

Der vil selvfølgelig, lige som alle de andre år blive  

afholdt skolesejllads.  

Det vil starte op i marts/april måned, og man kan rette 
henvendelse til instruktøren angående tilmelding. 

 

                      Erik Munnecke  

 

 

Tilmelding skal ske til  

kastruptur@gmail.com 

mailto:kastruptur@gmail.com
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Adgangskort til klubhus  
 

Nyt adgangskort 
 

Skriv en mail til:  
Anne Brit Andresen, abandresen35@gmail.com  

eller Jan Oldhøj, jan.oldhoj@mail.dk  
og indbetal 50 kr. på klubbens konto:  

Danske Bank. reg. nr. 1551. konto nr. 9856323. 
             

 Kortet vil blive lavet og lagt i klubhuset,  
        når depositum er modtaget. 

 

Opdatering af adgangskort: 
     

Hvis dit adgangskort ikke virker, så aflever det i  
klubben med en seddel med navn og telefonnummer,                                                      

så vil det blive opdateret/udskiftet snarest muligt. 
 

Spørgsmål vedrørende adgangskort 
Skriv en mail til: 

Anne Brit Andresen og Jan Oldhøj. 

mailto:tonnis.post@Gmail.com
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Kirstinehøj 27 B 

2770 Kastrup 

Tlf. 32 95 15 20 

             KLUBSTANDEREN 
 

Klubstanderen er inkluderet i det årlige 
klubkontingentet, så det forventes  
selvfølgelig, at der sejles med en ”frisk” 
stander. 
 
Vi udleverer standere ved alle arrangemen-
ter, startende ved generalforsamling og 
standerophaling. 

KTF - Vi bruger 
VHF kanal 6 på 
vores ture 
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Bestyrelse og kontaktpersoner 

Formand 
Tommy Hansen 
Amager Strandvej 346 
2770 Kastrup 
Mobil 40 78 72 42 
tommy@40787242.dk  
 
 
Næstformand 
Torben Dyhr 
Blåhøjvej 10 
2770 Kastrup 
Mobil 20 58 04 12 
stdyhr@jubii.dk 
 
 
Kasserer 
Anne Britt Andresen 
Kastrup Vænge 24 
2770 Kastrup 
Mobil  27 50 92 17  
abandresen35@gmail.com 
 
 
Sekretær 
Vibeke Kristensen 
Televænger 10, st. tv  
2770 Kastrup 
Mobil  26 29 67 32 
Vibbekr.1950@jgmail.com 
 
 
Best. Medlem 
Ann Løvgreen Petersen 
Vægterparken 67 
2770 Kastrup 
Mobil 26 14 61 65 
annepanne66@gmail.com 
 
 
Best. Medlem 
Jesper Kristensen 
Keplersgade 10 3 tv. 
2300 Kbh.s. 
Mobil 31 53 05 05 
jesperbreinholdt@gmail.com 
 
 
Best. Medlem 
Jan Oldhøj 
Nordmarksvej 54, 1. th 
2770 Kastrup 
Mobil 29 73 43 43  
Jan.oldhoj@mail.dk 
 
 
 
 
 
 

 
Best. Suppleant  
Kenneth Møller Hansen 
Vintergækvej 32, 1. th 
2770 Kastrup 
Mobil 20 45 16 21 
kmh@comxnet.dk 
 
 
Best. suppleant 
Jørgen Gullander 
Lillevangspark 62 
3520 Farum 
Mobil 31 31 17 61   
gullemand@gmail.com 
 
 
Codan ansvarlig 
Tommy Hansen 
Amager Strandvej 346 
2770 Kastrup 
Mobil 40 78 72 42 
tommy@40787242.dk 
 
 
 
Redaktion / Annoncer  
Ann Løvgreen Petersen 
Vægterparken 67 
2770 Kastrup 
Mobil 26 14 61 65 
annepanne66@gmail.com 
 
 
 

mailto:abandresen35@gmail.com
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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 
Udvalg 
Finn Kristensen 
Brian Andreasen 
Tommy Hansen 
 
Fiskeklub 
Formand 
Ulrik Severin 
Udvalg 
Palle Hansen 
 
 
Turudvalg 
Formand 
Finn Dam 
Udvalg 
Finn Dam og Kalle - Hventur 
Else Marie og Bent - Pinsetur 
Tina Graversen / Helsingborgtur 
 
 
Bådudvalg 
Formand 
Jesper Kristensen 
Udvalg 
Torben Dyhr 
 
 
Sejlerskole 
Jesper Kristensen 
Erik Munnecke 
 
 

 
Kanonudvalg 
Boye Petersen 
Tommy Hansen 
 
 
Ølautomater 
Brian Andresen  
John Tønnesen 
Kalle  
 
 
Rengøring 
Suzette Hansen 
 
 
Værksted 
Torben Dyhr 
Steen Grønbjerg 



28  

 

 

 
 

Adressefelt 


