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Solnedgang fra Helsingborg turen. 
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Deadline næste klubblad d. 01.02.2019. 

  

 
KTF - Planlagte aktiviteter i 

2019 
 
 
 05.   Januar               Nytårskur  
 25.  Januar      Fredagscafe Kl. 16.30 - ?             
 02.   Februar      Julefrokost            
  ?   Marts      Tema aften 
 22.  Februar      Fredagscafe Kl. 16.30 - ? 
 15.  Marts      Generalforsamling 18.30 
 29.  Marts      Fredagscafe Kl. 16.30 - ? 
 13.  April      Påske banko Kl. 14.00 
 27.        April      Standerhejsning Kl. 11.00 
 4-5. Maj        Opstartstur 
 25.  Maj       Fisketur Kl. 8.30 
 08.  Juni             Pinsetur 
 22.  Juni              Midsommerfest 
 06.   Juli              Helsingborgtur 
 10.  August      Hven/Sommertur 
 21.   September     Fisketur Kl. 8.30 
 12.  Oktober       Standerned Kl. 11.00 
 26.  Oktober      25 år`s Jubilæumsfest 
  ?  November     Tema aften 
 29.  November        Fredagscafe Kl. 16.30 - ?  
 07.   December     Jule banko Kl. 14.00 
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    Formandens Klumme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så er det ved at være slut med sejlsæsonen - en sæson med det bedste 
vejr i mange år. 
 
KTF har afholdt nogle gode arrangementer igen i år. Først kom pinse-
turen, der i år gik til Vedbæk. Det var så anden gang, vi prøvede det. 
Winnie stod for arrangementet. Det var super hyggeligt og godt arran-
geret. 
 
Derefter havde vi turen til Helsingborg, HYC, som jo er vores ven-
skabsklub. De havde som altid sørget for grill og god musik.  
Sensommer-festen i KTF med HYC blev desværre ikke til noget, da 
HYC mangler tovholdere til arrangementet. 
Så gik turen til Hven, hvor vi havde nogle hyggelige dage med bold-
kamp i bølgen blå.  
 
Vi sluttede sæsonen af med afrigger turen, som Else Marie stod for. 
Turen gik igen i år til Frem med lækker, stor buffet. 
Der er igen lagt op til tema-aftener, som i år er ”Søsikkerhed og nød-
kommunikation med Sejl sikkert kampagnen” og fredags café, som 
kan ses på vores hjemmeside. 
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SAMKAS: Status med det nye kran- og stativsystem er, at det er kommet 
i udbud i oktober. Opstart er udsat til foråret 2020, så vi kan kun afvente 
nærmere information. 
 
Som det ser ud lige nu, skal vinterpladserne huse 24 autocampere. Der 
skal sættes strøm op og gøres klar til dette, og der forventes et pænt over-
skud på denne indtægt, som tilfalder havnen.  
Samkas har sørget for, at der hvert år er et overskud på 1- 1,5 million.  
 
Der står 5 millioner på kontoen nu, hvor der bliver brugt 3,5 mill. til det 
nye kran- og stativsystem.  
Der kommer nyt Wi-Fi system, da det gamle aldrig har fungeret efter 
hensigten. På KTF´s og havnens hjemmeside kan alle referater fra Sam-
kas møder læses. 
 
"Vild med vand" var en stor succes, hvor heldigvis mange mødte op. Ar-
rangementet var nyt for os, og vi må erkende, at nogle ting kunne have 
været planlagt bedre. Kommer Samkas til at stå for lige så stort et arran-
gement næste år, skal der planlægges anderledes. 
Med hensyn til Vild med vand vil jeg meget gerne rose alle fra KTF, der 
deltog i det store arbejde med at hjælpe med opsætning af telte, borde, 
strøm og mange andre ting. Uden jer var der ikke blevet noget Vild med 
vand. 
 
Katufo er repareret, og sejler rigtig godt igen. Der er stadig et par week-
ender her i sensommeren, hvor den ikke er udlånt. Er du interesseret i at 
leje båden til en yderst favorabel pris, kan du kontakte Leo Michelsen på 
telefon 26180464, eller via vores hjemmeside. 
 
Vi mangler nye tovholdere til midsommerfest og julefrokost, så meld dig 
gerne til bestyrelsen ved interesse. 
Håber vi ses til de mange vinterarrangementer og kan bevare den store 

klubånd, der skal være i vores klub. 

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. 

———————————————————————————-- 

 
TEMAAFTEN 

 
Vi gentager igen succesen med vores Temaaftner, 

 så denne gang kommer foredragsholder John Strøbæk   
 

Tirsdag den. 20 nov. 2018 Kl. 19.00 med temaet:  
 

"Søsikkerhed og nødkommunikation med  
Sejl sikkert kampagnen".  

 
Der vil selvfølgelig være kaffe og kage . 

 
Håber på stort fremmøde. 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi8usuYmPPZAhVJJVAKHY4XB-wQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fberits-hjemmeplejes-venner.dk%2Fnyheder.html&psig=AOvVaw0SpIBRnb_KvlhmSY-cI4Py&ust=1521370297976354
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Afriggerfest  

  
Lørdag d. 27-10-2018  

kl. 18:00 i Vægterparken 129. 
 

Baren åbner Kl. 17.00 
  

Menu 
Gammeldags oksesteg m. tilbehør 

Kaffe og kage 
 

Musik: Rockholdet 
  

Der kan købes øl, vin, vand osv. til lave priser.  

Pris 150 kr. pr. person, kontantbetaling ved til-
melding, sidste tilmelding d. 16-10-2018 

 
Billetter kan købes tirsdage d. 25/9, 2/10 , 9/10 

og 16/10 mellem Kl. 17.00 - 18.00 i klubben. 
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Kastrup Tursejler  
Forening 

 
 

 

Julefrokost 
 
 
 

Afholdes i Vægterparkens festlokale 
Vægterparken 129,  

2770 Kastrup 
 

  Lørdag d. 02. februar 2019 Kl. 18.00 
 

Baren åbner kl. 17.00, hvor der vil være mulighed for at købe øl, 
vin, vand og div. drikkevare til lave priser. 

 
Der vil senere på aften være levende musik, så på med danse 

skoene og det gode fest humør. 
 

Pris for deltagelse er kr. 150,- / person 
 

    Billetter kan købes i klubben. 
  

Sidste tilmelding fredag den. 25. januar 2019 
 



8  

 

 
SEJLERKOLLEKTIVET 

Af Sigrid Duekilde 

 
Jeg er vokset op med at sejle. Fra mine forældre købte deres første 
båd i '96 da jeg var 2 år gammel er alle mine somre i større eller min-
dre grad foregået på gyngende grund. Jeg kender båden ud og ind og 
alle dens bevægelser med. Jeg kan stå i kabyssen bøjet over en fro-
kosttallerken og mærke at vinden tager af eller at rorsmanden går for 
tæt til vindøjet. Den evne har jeg ikke regnet for noget særligt, for det 
kan resten af den sædvanlige besætning jo også. Båden, Litorina, er 
meget familiær grund for mig. Det kan tælles på en hånd, hvor mange 
gange jeg i mit 23 år lange liv har sejlet den uden at have familie med 
og faktisk var jeg ikke særlig sikker på mine egne evner som skipper. 
Indtil denne sommer. Flere og flere af mine venner har de seneste år 
fortalt at de egentlig gerne ville med ud en tur og i år tog jeg skeen i 
egen hånd og valgte at invitere hele bundet. I foråret spurgte jeg mor 
og far om jeg måtte låne båden i 3 uger, jeg spurgte alle mine venner 
om de ville med og så gik jeg og bed negle af nervøsitet i 2 måneder, 
men til sidst lagde mit Sejlerkollektiv fra havn og alle løser ender var 
gået op i en højere enhed. Lige omkring 20 mennesker skulle med i 
kollektivet (mange flere var ærgerlige over ikke at kunne komme med) 
og ruten gik rundt i det Sydfynske Øhav, fordi det er praktisk at afmøn-
stre og påmønstre i Svendborg og Faaborg. Der var nemlig ufattelig 
meget udskiftning når en 20 mands besætning alle skulle med på få 
uger med højst 4-5 ombord af gangen på den lille Albin Ballad. Oplæg-
get for at komme med var simpelt: Jeg sejler i det Sydfynske i de her 
uger – kom, kom, kom og vær med så kort eller længe du lyster! 
 
Vi startede fra Kastrup en sen søndag aften for at nå Bøgestrømmen 
sammen med dagslyset morgenen efter. Med ombord var to piger der 
aldrig har sejlet før og så forældrene som sendte Sejlerkollektivet godt 
afsted ved at sejle med på det første halvandet døgns sejlads mod 
Fyn. Ja, så mere sikker på mine egne skipperben var jeg heller ikke. 
De to grønne matroser gik fra nul sejlerfaring til en 18-timers sejlads 
og de gjorde det godt. I Nyborg forlod forældrene skuden og jeg og 
alle mine grønne matroser stod på egne ben. En enkelt eller to havde 
spurgt om det var sådan noget sejlads, hvor man kunne ligge på dæk-
ket og slikke sol. Det satte lidt nervøse tanker i gang, for hvad nu hvis 
de alle sammen bare tænkte at de skulle cruise og jeg skulle sejle? 
Men som det så ofte sker blev jeg kun positivt overrasket. Gasterne 
skulle ikke være ombord mange minutter før de opdagede at det er 
svært at leve 5 mennesker på en 10-meters båd uden at hjælpe til el-
ler vide hvordan man gebærder sig ombord.  
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Alle måtte lære at binde fendere på, sætte fast på klampe og bruge spil 
og spilsving, men det gav også sig selv simpelthen fordi det hurtigt blev 
en nødvendighed at kunne. Derudover var der ikke rigtig nogen regler.  
Blot almindelig sund fornuft til søs. Jeg gik efter en kollektivstemning, 
hvor venner sejler sammen i stedet for at gaster sejler med mig og jeg 
synes det lykkedes. Vi fandt ind i en hverdag med ø-hop, opsamlings-
stop i Svendborg, badning og ankomst øl i havnen og mine nervøse 
skipperskuldre oppe om ørerne faldt gradvis ned på plads i takt med at 
opsamlingerne, indsejlingerne, stavvendingerne og ankerkastningerne 
alle gik godt. På de tre uger nåede vi at besøge 9 forskellige øer, lægge 
til i Svendborg og Faaborg 7 gange (og skifte besætning 11 gange) og 
hoppe utallige hovedspring fra ruftaget. En enkelt time med regn fik vi, 
men ellers var vi, som alle andre i Danmark denne sommer, utrolig hel-
dige med vejret. Alle medlemmer af Sejlerkollektivet lærte meget denne 
sommer og jeg selv lærte at jeg sagtens kan være skipper. At sejle med 
folk, der aldrig har sejlet før og se hvor meget de skal lære sætter sej-
lads i perspektiv. Det er sværere end jeg troede og hvor er jeg stolt af at 
jeg kan det. Denne sommer har givet blod på tanden for at lære endnu 
flere at sejle og mine gaster fik blod på tanden for at lære endnu mere 
om at sejle. Derfor er Sejlerkollektivet slet ikke slut, men fortsætter som 
sejlerskole hele efteråret. Jo flere venner jeg lærer at sejle, jo flere kan 
jeg sejle sammen med. Det er ren win-win! 
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”Fredags CAFE”    
                
           30. november 2018   kl. 16.30-?  
     25. januar 2019       kl. 16.30-? 
           22. februar 2019     kl. 16.30-? 
           29. marts 2019       kl. 16.30-? 
           29. november 2019   kl. 16.30-? 

 
Der vil selvfølgelig være mulighed for at købe mad til  

billige penge og hygge med andre KTF èr. 
  

Vi håber på at se rigtig mange til disse  
Fredagscafeer! 

  
                                                                     

Bestyrelsen 

___________________________________________ 
 

Klubben skulle gerne være et hyggeligt sted, hvor vi alle 
kan mødes, men det er lidt træls, når der ligger forskellige 

effekter på bordene til salg og afhentning.  
Klubben skal ikke fungerer som et mini loppemarked.  

 
Hvis du/I har ting, der er til salg, kan klubbens opslagstav-

ler benyttes til dette. 
 

Kaos i klubbens køleskab: 
 

Køleskabet kan naturligvis benyttes af klubbens medlem-
mer, men det må være rimeligt, at der er navn samt dato 

på de madvare, der placeres.  
Her I skrivende stund er det simpelt hen umulig at få pla-

ceret mere, og det er ikke alt, der ser helt frisk ud. 
 

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 ned, og bagefter serveres der pølser 

med brød i klubben.  
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0xp-mxvTaAhVK2KQKHQpBBGAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Falleghanytrees.com%2Ftrees%2Fhot-dog-cartoon-picture&psig=AOvVaw2N8slsV8t9hbo9HHADJw1K&ust=1525815078225639
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KTF FISKETUR ! 
 

   Lørdag den 25. maj 2019 
   Lørdag den 21. september 2019 
 

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


13 

 

 
 
 
 
 
 

. 

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. 2750 9217  

_________________________________________ 

HJÆLP! HJÆLP! HJÆLP!  
 

Vi har en hel del arrangementer i vores hyggelige klub, 
hvilket vi alle sammen nyder, og gerne vil deltage i.  

 
Men nu er det tid til et skift, da de nuværende tovholdere 

som har gjort et super arbejde synes, der skal andre  
hænder og ideer til. 

 
Så vi appellere meget til, at der vil være nogle rare med-

lemmer, som gerne vil gå ind og deltage i disse  
arrangementer, så ikke vores klub ture samt klub fester 

skal stoppe. 
 

I kan kontakte en fra bestyrelsen for nærmere info. 
 

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 
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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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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. 
Radiostationer i skibe tillæg. 

 
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) fra Kl. 19.00 - 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Undervisningsdage og tilmeldingsliste vil blive 
hængt op nede i klubben. 
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NYE MEDLEMMER   

Navn Bådnavn Bådmærke Bådplads 

Per Lundquist Bene Viking 30  

Oliver Michelsen Ingen   

Cecilia Michelsen Ingen   

Benny Nielsen WINSOM Nimbus 340 2634 

Henrik Knudsen CAVI  2650 

Lis og Helge  
Overgaard 

Nordlys  2235 

Jan Overgaard Nordlys  2235 

Lene og Knud Pedersen Mutti III Princess 35 2438 

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. 
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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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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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Nytårskur. 
 
 

Kom til nytårskur nede i KTF klubben  
 

lørdag den 5-1-2019 Kl. 14.00 
 
 

Der vil være lidt til halsen og ganen. 
 

   Hilsen bestyrelsen 

 
 
 
 
 

————————————————————- 
 

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  

mailto:kastruptur@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 
Jørgen Gullander 
Lillevangspark 62 
3520 Farum 
Mobil 31 31 17 61   
gullemand@gmail.com 
 
 
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 
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 
 
 
 
 
 
 

Best. Suppleant  
Morten From 
Vejstrup Alle 19 
2770 Kastrup 
Mobil 28 80 18 48 
mortenfrom@live.dk 
 
 
Best. suppleant 
Per Pedersen 
Cedergangen 47 
2300 Kbh. S.  
Mobil 20 42 31 60 
 
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    
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 
Leo Michelsen 
Mobil 2846 0012 
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 
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Adressefelt 


