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Så blev det sommer i havnen.
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Nytårskur 2018
Julefrokost 2018
Fredagscafe Kl. 16.30 - ???
Tema aften Kl. 19.00
Fredagscafe Kl. 16.30 - ???
Generalforsamling 18.30
Påske banko Kl. 14.00
Fredagscafe Kl. 16.30 - ???
Standerhejsning Kl. 11.00
Opstartstur
Pinsetur
Fisketur Kl. 8.30
Midsommerfest
Helsingborgtur
Hven/Sommertur
Fisketur Kl. 8.30
Standerned Kl. 11.00
Afriggerfest
Tema aften
Fredagscafe Kl. 16.30 - ???
Jule banko Kl. 14.00

Deadline næste klubblad d. 01.09.2018.
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Formandens Klumme

Hvor det dejligt at skrive klummen, når solen skinner, der er
blå himmel og næsten ingen vind.
Det kan kun blive en bedre sommer end sidste år.
Vi har nogle spændende arrangementer i sejlsæsonen, vi
starter med pinseturen, hvor vi sejler til Vedbæk og spiser
fælles frokost søndag, her KTF byder på en lille en til halsen. Jørgen og Winnie er tovholdere på dette arrangement.
Dernæst er der "Vild med vand" i havnen, som Samkas står
for. Sæt et stort kryds i kalenderen, og man kan gå ind på
www.vildmedvand.dk og se det fulde program over hvad
der sker denne dag. Der er virkelig mange spændende arrangementer, med bla. god musik fra live bands.
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Vores klubbåd "Katufo" er klargjort til sæsonen og står til rådighed til "Vild med vand" med Jesper ved roret.
Vi holder Midsommerfest i klubhuset, som vi plejer, gæster er
velkomne til denne fest. Vores venner fra Helsingborg er også
inviteret. Der er plads til ca 80 personer, så det er først til mølle.
Vi sejler til Helsingborg weekenden efter, hvor der er et arrangement, som HYC arrangerer.
Der er en tur, der igen går til Ven. Denne tur blev flyttet til
klubhuset sidste år, da det blæste en pelikan.
Vi skal også huske, at vi holder 25 års fødselsdag næste efterår.
Vi har fået fornyet vores klubhusaftale med kommunen til foreløbig d. 31/12-2019.
Med disse ord vil jeg godt fremhæve vores bestyrelse, der altid
går forrest, når der skal laves noget.
Vi mangler nogle frivillige til "Vild med vand" arrangementet,
der er hængt lister op i klubhuset, hvor man kan skrive sig på.

Med gode sejler hilsen
Tommy Hansen
Formand KTF
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Julebanko

Vi afholder Julebanko i klubhuset

Lørdag den 8 december 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 vil der blive serveret gløgg med æbleskiver til.
Tag børn, børnebørn, mor eller far med til en hyggelig eftermiddag,
med andre KTF`ere.
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Afriggerfest
Lørdag d. 27-10-2018
kl. 18:00 i Vægterparken 129.
Billetter købes tirsdage mellem
kl. 16:00-18:00 i klubben
”hos Kalle”
Pris 150 kr. pr. person.
Sidste tilmelding d. 10-10-2018
Menu
Gammeldags oksesteg m. tilbehør
Kaffe og kage
Øl, vin, vand osv. til lave priser.
Baren åbner kl. 17:00
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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
henvendelse til instruktøren angående tilmelding.
Erik Munnecke
Tilmelding skal ske til
kastruptur@gmail.com
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Sæsonstarttur 2018
Vi havde forventet at Barsebäck, som er den nærmeste svenske
havn fra Kastrup, måtte være et sted, alle kom jævnligt. Sæsonstartturen var dog aldrig gået dertil, så da vi (Mette & Martin) året
før havde været der og set men ikke besøgt, den stedlige havnekro,
og desuden gået forkert på en travetur, besluttede vi at sætte den på
programmet for at få gjort noget ved begge ting.
Deltagerne var et typisk uddrag af de sædvanlige deltagere på sæsonstartturen: Trio, Aslaug og Nordstjernen. Og faktisk var det for
de flestes vedkommende rigtig mange år siden, de sidst havde været i Barsebäck, så det var et velkomment gensyn. Enkelte havde
faktisk aldrig været før.
Der blæste solide 8-9 m/s fra sydvest da vi tog af sted fredag formiddag (Store Bededag), så med spilerstage på genuaen blev vi
blæst til Barsebäck på rekordtid. I Litorinas tilfælde 2 timer og 10
minutter, trods modstrøm; de større både formodentlig endnu hurtigere.
Efter den traditionelle velkomst-moleøl, til hvilken vi fandt et sted
med sol og nogenlunde læ, var det tid til den planlagte travetur,
denne gang helst uden at gå forkert. Vi havde ikke målt turens
længde, men gættede på 6-7 km, langs kysten til Barsebäck by og
tilbage via atomkraftværket. Ikke nogen helt korrekt vurdering;
GPS-uret og flere skridttællere var enige om, at turen endte på 11,5
km. Så det var med god appetit, at de otte turdeltagere om aftenen
satte sig til bords på Barsebäck Hamnkrog og fik et virkelig udsøgt
måltid.
Lørdag var der inviteret til informationsmøde på Flakfortet i den
triste anledning at stedet lukker for lystsejlere. Slots- og Kulturstyrelsen har krævet mange af de forbedringer, der er udført igennem
20 år, fjernet, for at Flakfortet kan bringes tilbage til den stand, det
havde, da det blev gjort til kulturminde i 1995. Hvilket stort set vil
sige en ruin af rustent jernbeton, som de åbenbart finder bevaringsværdig.
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Vi var ikke i tvivl om, at vi måtte møde op og vise opbakning til
omgørelse af denne beslutning, samt støtte til Flakfortets fortsatte
virke, og det var der heldigvis talrige andre sejlere, der også havde
gjort, heraf adskillige KTF’ere. Eksempelvis nåede vi en forfriskning ombord på Bedste før mødet.
Det viste sig, at invitationen til denne foreløbig sidste chance for et
Flakfortbesøg gjaldt frem til søndag morgen, så vi besluttede at blive og spise aftensmad på restauranten. De havde ikke fået klar besked om at de kunne forvente gæster, så menuen måtte blive, hvad
køkkenet tilfældigvis kunne byde på, hvilket dog viste sig at være
en ganske udmærket bøf med fritter og bernaise, så det var der ingen, der klagede over.
Hjemturen søndag blev (ligesom lørdag) en tur i næsten havblik,
men flot solskin.
Vi må håbe, at det lykkes Flakfortet at opnå i første omgang en dispensation, og ultimativt helst en ændring af museumsloven, så stedet ikke skal behandles på lige fod med bronzealderhøje. Man kan
støtte kampen med økonomisk bidrag på mobilepay til 27130. Desuden vil der komme en underskriftsindsamling til et borgerforslag
om ændring af museumsloven; følg med på
http://www.flakfortet.com/kalender/ex/april-december_2018/
vigtigt_flakfortet_lukker_for_lystsejlere_i_2018_

Sejlerhilsner
Mette & Martin, Litorina
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KTF
Midsommerfest - lørdag den 23. juni 2018

Buller fra Flakfortet kommer og steger helstegt pattegris med
tilhørende salatbuffet til vores spisning ca. kl. 18.00.
Gæster er velkomne, vi kan være op til ca. 80 personer i teltene.
I år kommer vores svenske venner fra HYC også, så tilmelding
og betaling er efter ”først til mølle”.
Prisen for middag plus kaffe og kage er kr. 175,- pr. person, som
indbetales kontant til Kalle i KTF, eller til Tina via mobilepay på
tlf. 26 70 34 12 (husk navn og antal i beskedfeltet)
OBS! Sidste dag for tilmelding/betaling er 13/6!
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.
Britt & Tina
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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 ses på
vores hjemmeside under Samkas
Alle er velkommen
Gå ind på deres hjemmeside og se, hvad der vil ske af
aktiviteter.

www.vildmedvand.dk
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”Fredags CAFE”
Vi fortsætter succesen.

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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Standernedhaling
Endnu en sæson er slut, og det bliver koldere
og dagene kortere.
Lørdag den 13. oktober kl. 11.00
haler vi standeren.
Bagefter serveres der pølser m. brød i klubben.
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KTF FISKETURE !
Lørdag den 22. 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 )
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Lørdag den. 4. august 2018.
Vi mødes på Hven, Kyrkbacken.
Lørdag eftermiddag: Vi mødes ved teltet kl. 14.00 hvor klubben
giver en lille en til halsen. Aktiviteterne 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: 6056 1190
Korrespondance på turen – VHF kanal 6.
Skulle vi være så uheldige, at vejret ikke er med os, så vil der
blive sendt sms ud med afbud samt blive hængt op nede i
klubben
15

Dansk smørrebrød

Frokost tilbud hver dag fra
mandag til fredag
fra kl.12:00 til 16:00.

Air Pub v/Lena Hostrup
Kastruplundgade 47
2770 Kastrup
Telefon.: +45 3251 2190
www.airpub.dk

Velkommen
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Hvad du ønsker, skal du få!
Fordele:
Billig kollektiv KTF ansvarsforsikring 230 kr.
Der kræves ansvarsforsikring for at ligge i
Kastrup Lystbådehavn
Billigt års kontingent for enlige 400 kr. og par 550 kr.
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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NYE MEDLEMMER
Navn

Bådnavn

Leo Michelsen

Ingen båd

Bådmærke

Bådplads

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.

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring
2018
Kontingenter:

Enkeltmedlem…………….. 450 kr.
Par ………………………....

650 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.
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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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KTF

Helsingborg tur 2018

Så går turen atter til vores svenske venskabsklub HYC.
Det sker lørdag den 30. juni 2018. 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.
Nærmere information omkring arrangementet lørdag aften og søndag morgen følger snarest muligt.
Når arrangementet falder på plads åbnes der for tilmelding og betaling som
vanligt.
Det kan være en fordel at bestille bådplads på forhånd, dette gøres via internettet på adressen: www.dockspot.com
Reserver allerede nu datoen og kom og vær med til en super hyggelig weekend med vores gode venner.
Vi ses i Helsingborg

Tina
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Vi har et bredt og inspirerende menukort, lavet på
de bedste råvarer. Menuen spænder fra det italiensk/franske, til de klassiske danske retter såsom
stjerneskud, pariserbøf, lette frokostretter og ostemadder.
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 alle kan nydes til maden, eller bare deles over en
hyggestund.

Kastruplundgade 11
2770 Kastrup
Tlf.: 32 52 00 15
Www.cafeleperr.dk
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Vigtige oplysninger
Vi i bestyrelsen vil gerne opfordre alle til, at få opdateret
deres mobil nr. samt mail adresse således, at vi pr. sms eller
mail kan nå ud til så mange medlemmer som muligt med
oplysninger om arrangementer m.m.

Dette kan gøres på mail til:
annepanne66@gmail.com
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Flotte kasketter:
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
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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 arrangementer 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

Best. Suppleant
Morten From
Vejstrup Alle 19
2770 Kastrup
Mobil 28 80 18 48
mortenfrom@live.dk

Næstformand
Jørgen Gullander
Lillevangspark 62
3520 Farum
Mobil 31 31 17 61
gullemand@gmail.com

Best. suppleant
Per Pedersen
Cedergangen 47
2300 Kbh S.
Mobil 20 42 31 60

Kasserer
Anne Britt Andresen
Kastrup Vænge 24
2770 Kastrup
Mobil 27 50 92 17

Codan ansvarlig
Tommy Hansen
Amager Strandvej 346
2770 Kastrup
Mobil 40 78 72 42
tommy@40787242.dk

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
Kenneth Møller Hansen
Vintergækvej 32, 1. th
2770 Kastrup
Mobil 20 45 16 21
kmh@comxnet.dk
Best. Medlem
Jan Oldhøj
Nordmarksvej 54, 1. th
2770 Kastrup
Mobil 29 73 43 43
Jan.oldhoj@mail.dk
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Redaktion / Annoncer
Ann Løvgreen Petersen
Vægterparken 67
2770 Kastrup
Mobil 26 14 61 65
annepanne66@gmail.com

Diverse udvalg
Klubhusudvalg
Finn Kristensen
Mobil 6112 2299
Brian Andresen
Mobil 2014 8755
Tommy Hansen
Mobil 4078 7242
Fiskeklub
Formand
Ulrik Severin
Mobil 2886 8771
Udvalg
Allan Sekunda
Mobil 3141 5613
Palle Bruun Hansen
Mobil 3115 8979
Turudvalg
Finn Dam - Sommertur
Mobil 6056 1190
Winnie Gullander - Pinsetur
Mobil 2061 4818
Tina Gravesen / Helsingborgtur
Mobil 2670 3412
Bådudvalg
Formand
Jesper Kristensen
Mobil 3153 0505
Udvalg
Torben Dyhr
Mobil 6110 6100

Sejlerskole
Jesper Kristensen
Mobil 3153 0505
Erik Munnecke
Mobil 2094 2514
Kanonudvalg
Boye Petersen
Mobil 2181 4409
Stig Lundberg Petersen
Mobil 2617 6165
Ølautomater
Brian Andresen
Mobil 2014 8755
John Tønnesen
Mobil 2381 9117
Kalle
Mobil 2749 1059
Rengøring
Suzette Hansen
Mobil 6092 0666
Værksted
Torben Dyhr
Mobil 6110 6100
Udlevering af Adgangskort
Kalle
Mobil 2749 1059

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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