
  

 

Bladet 
Årgang 18                                Februar 2018 

Kastrup Tursejler Forening 
Stiftet 21. Oktober 1994 

www.kastruptursejler.dk 

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

Så er foråret på vej. 
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Deadline næste klubblad d. 01.05.2018. 

  

 
KTF - Planlagte aktiviteter i 

2018 
 
 
 06.   Januar               Nytårskur 2018 
 13.  Januar      Julefrokost 2018  
 26.   Januar      Fredagscafe Kl. 16.30 - ???              
 14.   Februar      Tema aften Kl. 19.00 
 23.  Februar      Fredagscafe Kl. 16.30 - ??? 
 16.  Marts      Generalforsamling 18.30 
 18.  Marts      Påske banko Kl. 14.00 
 23.  Marts      Fredagscafe Kl. 16.30 - ??? 
 07.        April      Standerhejsning Kl. 11.00 
 27.  April        Opstartstur 
 19.  Maj        Pinsetur 
 26.  Maj             Fisketur Kl. 8.30 
 23.  Juni              Midsommerfest 
 ??    Juni/juli      Helsingborgtur 
 04.  August      Sommertur 
 15.   September     Fisketur Kl. 8.30 
 13.  Oktober       Standerned Kl. 11.00 
 27.  Oktober      Afriggerfest 
 14.  November     Tema aften 
 30.  November        Fredagscafe Kl. 16.30 - ???  
 08.   December     Jule banko Kl. 14.00 
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    Formandens Klumme 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              

   
Så skriver vi 2018 og håber, det bliver en bedre sejlsæson 
end 2017. 
 
Der har i skrivende stund været afholdt flere vinterarrange-
menter i KTF. 
 
Flere gange fredagscafe, julefrokost, foredrag om sejlertur 
til Polen, og VHF Brush-Up kursus.  
 
For at vende tilbage til julefrokosten, var det en fantastisk 
god fest med et rigtig godt band, de kommer også til at  
spille til "Vild med vand" arrangementet i havnen d. 9-6 
2018. 
 
Der har også været nytårskur med meget stort fremmøde - 
inklusive en del nye medlemmer - også dejligt at se jer. Der 
var for første gang fri bar, med øl, vand, vin og champagne 
samt dejlig mad, det var rigtig hyggeligt.  
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En stor tak til Suzette og Anne Brit, som havde gjort et stort 
stykke arbejde med denne aften og den lækre mad. 
 

I Samkas har der været mange gode møder, og vi er nået langt 

med mange ting - bla. havnens økonomi, hvor der er sparet mi-

nimum 500.000 kr. om året indtil nu. Med hensyn til kran og 

stativer forventes det at komme i licitation her i foråret, og for-

ventes at blive igangsat næste år (2019). 

I juni 2018 skal der holdes " Vild med vand ", som Samkas 
står for, sammen med klubberne.  
 
Vores klubbåd`s motor er blevet repareret. 
 
Med hensyn til Dansk Sejlunion har vi indberettet manglende 
distribution af "Sejler bladet", så alle fremadrettet meget gerne 
skal få bladet tilsendt. 
 
Vi kan godt bruge nogle tovholdere til nogle af arrangementer-
ne - alle kan melde sig til et medlem fra bestyrelsen. 
Med disse ord ønsker jeg alle god fornøjelse med klargøring af 

Jeres både og en rigtig god sejlsæson. 

 

 
Rigtig god vind! 

 
Tommy Hansen 

Formand 
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Tema aften: 
 

Onsdag d. 14. februar kl. 19.00 i klubben. 

 
Mette og Martin Duekilde holder et spændende  

foredrag om Deres sejltur til Polen. 
 

Kom og blive inspireret og få en hyggelig aften. 
 
 
 

Klubben byder på kaffe og kage. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Fra fredag den 23. februar   
kan man gå ind på vores hjemmeside  

 

www.kastruptursejler.dk 
 

hvor man kan se vores regnskabet 2017  
samt budget 2018. 

Man vil også kunne se det nede i klubben 
hvor det vil blive hængt op. 
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            Kastrup Tursejler Forening 
 
Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling fredag 
den 16. marts 2018 kl. 18.30 i Campingbygningen Amager 
Strandvej 341. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
  
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Regnskab. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Valg af næstformand.   
 (Torben Dyhr ønsker ikke genvalg)    
7.  Valg af sekretær.  
         (Vibeke Kristensen villig til genvalg)   
8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 (Jesper Kristensen ønsker ikke genvalg)  
 (Ann Løvgreen Petersen villig til genvalg) 
9.      Valg af to suppleanter for 1 år. 
         (Kenneth Møller Hansen villig til genvalg) 
         (Jørgen Gullander villig til genvalg)   
10.    Valg af to revisorer for et år.  
11.    Valg af en revisorsuppleant for et år.  
12.    Valg til diverse udvalg. 
13.    Eventuelt 
  
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret  
skipperlabskovs med tilbehør. 
 

Indkomne forslag fra bestyrelsen. 
 

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter er tilgået  
medlemmerne. 
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PINSETUREN 2018 
 

Fredag den. 18. maj kl. 17.30 
Mødes vi i Tårbæk Havn, hvorefter vi samlet går til 
Bakken, i år prøver vi noget nyt. Vi indtager vores  

mad på den Hvide Hest. 
(Tilmelding til bakketuren bliver sat op i klubben  

primo april). 

 
 

VELKOMST I VEDBÆK SEJLKLUBS  
LOKALITETER 

 
Lørdag den. 19. maj kl. 16.00. 

Klubben vil være vært med lidt til ganen. 
 

Program: 
Lørdag: Fællesspisning på terrassen eller i klubhus. 
Grill tændes kl. 18.00 – medbring selv forplejning,  

herunder drikkevare. 
 

Søndag: Pinsefrokost kl. 13.00. 
Tilmeld dig/Jer til fælles tagselvbord. Hver deltager 

medbringer en ret til ca. 40 kr.  
 

Tilmeldingsliste til fælles tagselvbord bliver sat op i 
klubhuset. 

 
Mange Hilsner 

Winnie Gullander 
20 61 48 18 
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”Fredags CAFE”    
 

Vi fortsætter succesen. 
 

          23. Februar   kl. 16:30 - ???                                                                                                           
      23. Marts     kl. 16:30 - ??? 
      30. November kl. 16:30 - ??? 

 
 

Kom og få en hyggelig snak med andre KTF´er og  
få en rigtig god kop kaffe. 

     
 
 
 
 
Der vil være lidt til ganen, samt lidt  

forskellige kager, og    
mon ikke der er mulighed for at få en lille  

     en til kaffen!        
 
 
  SKÅL!!! 
  

 
Vi håber på at se rigtig mange til disse  

Fredagscafeer! 
 
 

  Venlig hilsen Bestyrelsen 
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Sæsonstarttur 
for de forårsfriske 

 
Den traditionelle sæsonstarttur bliver i år lagt i Store Bede-
dagsferien, så vi får lidt ekstra tid. Vi afsejler fredag mor-

gen den 27. april med kurs mod Barsebäck, som jo nok er 
et velkendt mål for de fleste, men hvor vi faktisk aldrig har 
været på sæsonstarttur. Vi vil sørge for at bestille bord på 
Barsebäck Hamnkrog for de, som gerne vil med ud og spi-
se (og det plejer at være de fleste). For at sikre appetitten 
til dette har vi kig på en god travetur til om eftermiddagen. 
Programmet for lørdag kan vi ikke sige noget om endnu; 

måske vælger vi at sejle et nyt sted hen. 
 

Med (p.t. landsatte) sejlerhilsner 
Mette og Martin, Litorina 
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KTF FISKETURE ! 
 

  Lørdag den 26. Maj 2018 
  Lørdag den 15. September 2018 
 

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. 50.00 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=0ahUKEwjKmYam7NLXAhWCCewKHRd2D_8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.colourbox.dk%2Fvektor%2Fsmiling-fisker-i-tegneserie-stil-at-fange-en-fisk-vektor-2763761&psig=AOvVaw0F_SZn2I
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"Påske Banko" 
 

Vi afholder påske-banko i klubhuset 
 

Søndag den 18-03-2018 kl.14.00. 
 

Pladerne koster 25 kr. stk. og 3 for 50 kr. 
 

Der vil være 10 spil og med præmier til en og to 
rækker samt til hele pladen, med  

sidemandsgevinster. 
 

Vi afslutter med et ekstra anderledes spil til 25 kr. 
 

I pausen serveres der kaffe og kage. 
 

Tag børn, børnebørn, mor eller far med til en  
hyggelig eftermiddag, med andre KTF´ere. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDh9uY7tLXAhUS3KQKHVT0CREQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.haarslevefterskole.dk%2Ffront%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D151%3Avolleyball%26ca
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Air Pub v/Lena Hostrup 

Kastruplundgade 47 

2770 Kastrup 

Telefon.: +45 3251 2190 

www.airpub.dk 

Velkommen 

      Dansk smørrebrød  

Frokost tilbud hver dag fra  

mandag til fredag  

fra kl.12:00 til 16:00. 
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      Dansk smørrebrød  

Frokost tilbud hver dag fra  

mandag til fredag  

fra kl.12:00 til 16:00. 

VHF-SRC Kursus 
 

Der udbydes herved til deltagelse i VHF Kursus (SRC-Certifikat) 
Prøve gebyr 503 kr. inkl. udstedt certifikat 
 
Undervisnings materiale: Radiostationer i skibe håndbog 300 kr. 
Radiostationer i skibe tillæg 125 kr. 
 
Kurset består af 4 teori aftener a 3 timers varighed. 
Heraf 3 x i klubben og 1 x ombord på MHV 911 Bopa (Dragør 
Havn) 
 
Undervisningen er følgende dage:  
Onsdag d. 11-4 / Onsdag d. 18-4 / Onsdag d. 25-4 / Onsdag d. 2-5 
Fra kl. 19.00 til kl. 22.00  
 
Afsluttende med en 75 minutters skriftlig multiple-choice prøve med 
47 spørgsmål. 
 
(Der kan tilbydes ordblinde hjælp) 
Max. 10 deltagere (først til mølle princip) 
 
 

Sidste tilmelding er d. 1. marts   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tilmeldingsliste vil blive hængt op  
nede i klubben. 
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NYE MEDLEMMER   

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring  
2018 

 

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

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

                             KTF optagelsesgebyr ….. 100 kr. 

                             Codan ansvarsforsikring…. 230 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 

Peter Rønning  Wellcraft 2832 

Erik Wulff  Ingen båd  

Pia Skibsted og 
Rasmus Van Cuyl Buhl 

Frida Albin 25  405 

Vitus Mortensen 
Trine N’rgaard 

Ayla Bandholm 35 2416 

Michael Johansen  Ingen båd  

Henrik Lucassen Miss Softy Motorbåd 1935 
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 Scott-inn-pub 
 

        Skottegården 4 
2770 Kastrup 

 
Tlf.: 3250 7926 

 
 

Man-Tors kl. 11-24 
Fredag kl. 11-02 

Lørdag-Søn kl. 10-24 

 

” Stedet hvor man hygger sig ” 
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Skolesejlads 
 

Der vil selvfølgelig, lige som alle de andre år blive  

afholdt skolesejlads.  

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

 

                                   Erik Munnecke  

 

 Tilmelding skal ske til  

 kastruptur@gmail.com 

________________________________________________ 

 
Adgangskort til klubhus  

 
 

Nyt adgangskort koster kr. 50,00 og kan afhentes i klubben. 
 

Kan betales kontant eller til  
Dansk Bank: 

 Reg: 1551  Kto: 9856323 
     

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. 
 

 

mailto:kastruptur@gmail.com
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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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De kan købes 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 



20  

 

 
 
 

                    KTF  
         Standerhejsning 

 
 

Lørdag den 7. April 2018  
 
 

Kl. 11.00 Standerhejsning 
 

Bagefter serveres der pølser m. brød i 
klubben.  

_________________________________________ 

Vild med vand  
 

Lørdag den 9-6-2018 
 

Der vil være masser af aktiviteter, mad og drikke 
på havnen så kom og deltag. 

 
Nærmere information vil senere kunne se på  

vores hjemmeside under Samkas  
 

Alle er velkommen 
 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNlbK7ttzYAhXIYVAKHa9NDdgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmoziru.com%2Fexplore%2FHot%2520Dog%2520clipart%2520seller%2F&psig=AOvVaw0r-cqcUQIHUTLtoMn3kmqZ&ust=15161900676172
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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@gmail.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 
Finn Kristensen 
Brian Andresen 
Tommy Hansen 
 
Fiskeklub 
Formand 
Ulrik Severin 
 
 
Turudvalg 
Finn Dam - Hventur 
Winnie - 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 
 
 
Udlevering af Adgangskort 
Kalle 
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Adressefelt 


