
  

 

Bladet 
Årgang 19                                     Juni 2019 

Kastrup Tursejler Forening 
Stiftet 21. oktober 1994 

www.kastruptursejler.dk 

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

Sol i Kastrup Lystbådehavn  ! 
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Deadline næste klubblad d. 01.09.2019. 

  

 
KTF - Planlagte aktiviteter i 

2019 
 
 
 05.   Januar               Nytårskur  
 25.  Januar      Fredagscafe kl. 16.30 - ?             
 02.   Februar      Julefrokost            
 22.  Februar      Fredagscafe kl. 16.30 - ? 
 18.  Marts      Knob & Stik 
 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 
 29.   Juni             Helsingborgtur 
 21.   September     Fisketur kl. 8.30 
 12.  Oktober       Standerned kl. 11.00 
 21.  Oktober      25 års officiel reception  
 26.  Oktober      25 års 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 vinteren forbi, og vi skal i gang med en ny sejlsæson. 
Vi havde generalforsamling d. 15/3, hvor der var stuvende 
fyldt, dejligt at se så mange medlemmer. 
 
Arrangementer i forsommeren:  
Opstart tur d. 4/5 
Der er fiskekonkurrence d. 25/5 
Helsingborg er blevet ændret til d. 29/6. 
Der er gået for hjerteforeningen (indsamling), og i skrivende 
stund forventer vi at få en hjertestarter installeret uden for 
vores klubhus. 
 
Kontrakten til vores klubhus er forlænget til 31/12-2020 
Vild med vand: Der bliver ikke noget i år. Næste år må vi  
tage stilling til, om KTF deltager/stabler et arrangement på 
benene. 
Samkas: De nye bådestativer bliver forhåbentlig klar til ef-
teråret. 
Der er kommet forbedret Wi-Fi i havnen, som vi håber bliver 
en succes. 
 
25 års jubilæum: Åbent hus d. 21. oktober med en reception, 
hvor der vil være en lille en til halsen m.m. 
Fest d. 26. oktober på Præstefælledvej, 

hvor der er 3 retters menu, levende musik, 

cocktail bar m.m.  

Nærmere information følger senere. 

 
Tommy Hansen 

Formand 
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Vigtige oplysninger 
 

Vi i bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at få opdateret de-
res mobil nr. samt mail adresse, således at vi pr. sms eller 

mail kan nå ud til så mange medlemmer som muligt med op-
lysninger om arrangementer m.m.   

 

Dette kan gøres på mail til: 

 annepanne66@gmail.com 

 
 

__________________________________________________________ 

Samkas:  

 
Der er kommet nyt Wi-Fi, som virker i hele havnen. Password 
er “kastruphavn” skal skrives med småt. 
 
Affald: Der er kommet miljødepot, hvor der bl.a. skal smides  
maleraffald i de dertil indrettede steder, og olie hvor det  
hører til. 
Der arbejdes på at få et sted, hvor man kan købe noget at spise 
og proviantere. 
 
Der er udkommet referat fra sidste Samkas møde. Det kan  
læses på vores hjemmeside, og er hængt op i klubben. 
  

Tommy 
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PINSETUREN 2019 
 

 
VELKOMST I VEDBÆK SEJLKLUBS  

LOKALITETER 
 

Lørdag den 8. juni kl. 15.00. 
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 tag selvbord. Hver deltager  

medbringer en ret til ca. 40 kr. 
I medbringer naturligvis selv drikkevarer til frokosten. 
(Rugbrød, franskbrød, fedt og smør står klubben for)  

 
Tilmeldingsliste til fælles tag selvbord bliver sat op i  

klubhuset. 
 

 
             Mange Hilsner 
             Winnie Gullander 
             20 61 48 18 
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Dagdriverbanden i sommerperioden: 
  
 

Vores frokoster fortsætter den første tirsdag kl. 13  
hver måned henover sommeren  

enten ude eller inde alt efter vejrsituationen. 
  

Det bliver i en lettere udgave med egen borddækning  
og afrydning. 

  

Vi laver kaffe og medbringer kage på skift. 
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Kastrup Tursejler Forenings  
25 års jubilæum 

 

 
I anledning af Kastrup Tursejler Forenings  

25 års jubilæum vil vi gerne invitere  
KTF medlemmer, sponsorer m.m.  

til reception.  
 

Det foregår onsdag d. 21. oktober 2019 fra  
kl. 16.00 - 19.00 i vores klubhus. 

 
 

Den 26. oktober 2019 vil der blive 
holdt et brag af en fest for KTF  

medlemmer, så hold datoen åben  
og kom og fejr Kastrup Tursejler  

Foreningens 25 års jubilæum. 
 

Nærmere info samt indbydelse  
kommer ud senere. 

 
Bestyrelsen 
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KTF 
Midsommerfest - lørdag den 22. juni 2019 

 

 

 
Buller fra Flakfortet kommer og tilbereder 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. 
 

Prisen for mad, kaffe og kage er kr. 175,- pr. person, som kan 
betales kontant til bestyrelsen eller øl-mændene nede i KTF.  
 

OBS! Sidste dag for tilmelding/betaling er 10/6! 
 

Drikkevarer må IKKE medbringes, men kan købes til fornuftige 
priser i baren. 
 

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. 

 

Bestyrelsen 
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     Globe  

               Restaurant & Vin bar  
Kastruplundgade 47, 2770 Kastrup tlf. 32 51 21 90 

 
Vi tilbyder: 

 Frokost a la carte mandag til fredag fra kl. 12:00 - 16:00 
 Dagens ret – dansk mad – fra mandag til torsdag  kl. 17:30 
 til kr. 99,00 

 Fredagsmenu – oksefilet ad libitum med dagens  kartoffel 
 & garniture samt 2 varianter af saucer hver fredage fra kl. 
 18:00 til kr. 169,00 inkl. 1 glas vin. 

 Overskueligt og varieret a la carte menu kort til  
 priser, hvor alle kan være med mandag-fredag fra  
           kl. 17:30 
 Frokostbuffet hver lørdag og søndag kl. 13:00 til kr. 
 89,00 

 Vi har ydermere specialiseret os i Gin og Rom, og laver de 
 flottest cocktails – kom og prøv. 

 Vores vine kan nydes på stedet, eller du kan købe dem med 
 hjem til din næste gode middag i  privaten. 
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”Fredags CAFE”    
                

               Vi fortsætter succesen 
 
           29. november 2019 kl. 16.30 - ? 

 
Kom og få en hyggelig aften med andre KTF´er og  

få en god kop kaffe. 
 
 

 
 

SKÅL 
 
 
 
 

 
Der vil som altid være mulighed for at købe dejlig  

mad til billige penge 
  

Vi håber på at se rigtig mange til disse  
Fredagscafeer! 

                                                                       
Venlig hilsen Bestyrelsen 
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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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KTF FISKETUR ! 
 
   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
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. 

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring 
2019 

Kontingenter: Enkeltmedlem…………….. 450 kr.  
     Par ……………………….... 650 kr.  
           KTF optagelsesgebyr …......100 kr.  

                      Codan ansvarsforsikring…...235 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  

_________________________________________ 
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Hallo Hallo Hallo  !!!  
 

Vi har, som I ved, en del arrangementer i vores  
hyggelige klub, hvilket vi alle sammen nyder,  

og gerne vil deltage i.  
 

Men som sagt, så mangler vi nye tovholdere, som kan 
komme med nogle nye ideer. 

 
Så vi appellere meget til, at der vil være nogle rare  
KTF medlemmer, 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 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ16rJnePMAhUjSJoKHYf1AnEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.jul.kirkerne.dk%2FClipart-nytaar-tegninger-Fest-party-nytaarshilsen-bordpynt.5131.0.html&psig=AFQjCNFO_q_LWVbf
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KTF 
Helsingborg tur 2019 

 

 
 

Så går turen atter til vores svenske venskabsklub HYC. 
Det sker lørdag den 29. juni 2019. 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           

http://www.dockspot.com
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NYE MEDLEMMER   

Navn Bådnavn Bådmærke Bådplads 

Christian Olsen og 
Jane Tønnesen 

Fru Smart ? ? 

Jonas Christensen Mini B Motorbåd 372 

Steen Jørgensen Anja ? ? 

Julie Hervig Ingen Ingen Ingen 

Jan Brammer Hanne Luna 26 1303 

Gitte Jensen Ingen Ingen Ingen 

Niels Hansen Ingen Ingen Ingen 

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  

 
Der er stadig kaos i klubbens køleskab: 

 
Som tidligere skrevet så kan køleskabet naturligvis  
benyttes af alle klubbens medlemmer, men det må  

være rimeligt, at der er navn samt dato på de madvarer,  
der placeres.  

Køleskabet vil hver fredag blive tømt for gammelt mad samt 
drikke. 
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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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HJERTESTARTER TIL 
 
 
KTF 
   
 
 
OG MOTIONSKLUBBEN AMAGER 

 

                               STORT TILLYKKE! 
 

KTF (Kastrup Tursejler Forening) og Motionsklubben 
Amager har gået sig til en hjertestarter til Hjerteforeningens 
Landsuddeling den 28. april 2019. Hjertestarteren kan gøre for-
skellen på liv og død – så tusind tak for den store indsats til alle 
jer, der brugte jeres søndag på projektet. I har konkret gjort en 

forskel, der kan redde liv! 
 

Vi har i alt samlet 9.360 kr. ind – plus det vi hver især har 

fået ind på Mobile Pay (landsgennemsnittet for Mobile Pay er 

ca. 250 kr. per rute). 

 
Godt gået! 

 
Der vil senere gennem Hjerteforeningen blive afholdt et intro-

duktionskursus i genoplivning og i brugen af hjertestarteren. Kur-

set vil blive afholdt i KTF for alle KTF’ere og Amager Motions-

klub. 

                        Nærmere info herom vil blive              

                  annonceret i klubberne efter     

                   sommerferien. 

           Af hjertet tak til jer alle!  

                   Tina og Inge 
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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 
Søvang Alle 3, st. tv 
2770 Kastrup 
Mobil  27 50 92 17  
abandresen35@gmail.com 
 
 
Sekretær 
Morten From 
Vejstrup Alle 19 
2770 Kastrup 
Mobil 28 80 18 48 
mortenfrom@live.dk 
 
 
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  
John Tønnesen 
Tagetesstien 17 
2770 Kastrup 
Mobil 23 81 91 17 
tonnesenjohn@gmail.com  
 
 
Best. suppleant 
Suzette Hansen 
Nordmarksvej 103 st.th 
2770 Kastrup 
Mobil 60 92 06 66 
suzettehansen0@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
mailto:tonnesenjohn@gmail.com
mailto:suzettehansen0@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 
Brian Andresen    
Mobil 2014 8755  
Tommy Hansen    
Mobil 4078 7242 
Finn Kristensen    
Mobil 6112 2299 
 
 
Fiskeklub 
Formand 
Ulrik Severin 
Mobil 2886 8771 
Udvalg 
Allan Sekunda 
Mobil 3141 5613 
Palle Bruun Hansen 
Mobil 3115 8979 
 
Turudvalg 
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 
Per Pedersen 
Mobil 2042 3160 
 
 
Rengøring 
Suzette Hansen 
Mobil 6092 0666 
 
 
Værksted 
Torben Dyhr 
Mobil 6110 6100 
 
 
Udlevering af Adgangskort 
Ølmændene 
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Adressefelt 


