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KTF - Planlagte aktiviteter i
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Fredagscafe kl. 16.30 - ?
Julefrokost
Fredagscafe kl. 16.30 - ?
Knob & Stik
Generalforsamling 18.30
Fredagscafe kl. 16.30 - ?
Påske banko kl. 14.00
Standerhejsning kl. 11.00
Opstartstur
Fisketur kl. 8.30
Pinsetur
Midsommerfest
Helsingborgtur
Fisketur kl. 8.30
Afriggertur
Standerned kl. 11.00
Tema aften Motorlære
25 års officiel reception
25 års jubilæumsfest
Tema aften Hjertestarter
Fredagscafe kl. 16.30 - ?
Jule banko kl. 14.00
Nytårskur
Julefrokost

Deadline næste klubblad d. 01.01.2020.
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Formandens Klumme
Så er sejlsæsonen ved at være forbi og i det store hele har 2019 også
været en god sæson med godt sejlervejr.
Vi har haft nogle rigtig gode klubarrangementer med stort fremmøde.
KTF har haft flere fælles sejlture, her kan jeg blandt andet nævne startop turen, som i år gik til Höllviken, hvor alle deltagere havde en god
tur. Derefter var der Pinseturen til Vedbæk, og tur til vores venskabsklub Helsingborg, der som vanligt havde gjort det til en rigtig god dag
og aften. Vi slutter af med afrigger turen, som er den 28/9. Turen går
igen til Frem.
Der er afholdt 1 fiskekonkurrence. Næste fisketur er den 21/9, som
Ulrik står for.
Vi afholder 2 temaaftener. Ulrik står for den ene, hvor han vil fortælle
om at vinterklargøre sin båd. Den anden er om hjertestarteren, som allerede er opsat uden for klubhuset. Temaaftenen omhandler læring i at
bruge starteren.
Katufo er ikke blevet klargjort i år, hvilket vi beklager meget, og vi
satser på det bliver væsentligt bedre næste år.
Med hensyn til de nye stativer er havnens folk godt i gang med at samle dem. Vinterplads 3 og 4 bliver de første og de bliver planeret, og
træerne bliver beskåret ca. 1. oktober. Kranen er bestilt, men det vides
ikke, hvornår den kommer.
Vi holder 25 års jubilæum med reception i KTF den 21/10 kl. 16 til 19,
hvor alle er velkomne og der vil blive serveret lidt til ganen og maven.
Vi har inviteret Borgmester Allan Andersen, som også kommer og siger et par ord.
Den 26/10 holder vi fest for alle vores medlemmer, indbydelserne er
sendt ud. Vi satser på et brag af en fest, og håber der kommer rigtig
mange medlemmer.
Senere på året starter vi igen på fredags cafeer, som
man kan læse om andetsteds i bladet.
Rigtig god efterårssæson ønskes alle.

Tommy Hansen
Formand
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Julebanko

Vi afholder Julebanko i klubhuset

lørdag den 7. december 2019 kl. 14.00
Pladerne koster 10 kr. stk.
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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MOTORLÆRE
Er du blevet lidt rusten siden du tog dit duelighedsbevis i
motorpasning, eller vil du bare gerne vide lidt mere.
Så mød op til en uformel gennemgang af emnet i klubben
onsdag d.16. oktober 2019 kl. 19.00
Måske er der noget du ikke ved eller har hørt før.
1.
2.
3.
4.
5.

Hvad er en bådmotor, og hvordan virker den
Gennemgang af bla. køle, smøre– og brændstofsystemet
Simpel fejlfinding for motorer der ikke fungere korrekt
Vinterkonservering af motoren
Spørgsmål?
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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 mandag d. 21. oktober 2019
fra kl. 16.00 - 19.00 i vores klubhus..
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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

8

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 )
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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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Afriggertur
Lørdag d. 28. september 2019
Igen i år vil afriggerturen gå til sejlklubben Frem.
Vi mødes i KTF klubhus kl. 10.00 til skippermøde, hvor vi vil fordele os på de fremmødte både samt få en lille èn til halsen.
Derefter mødes vi i sejlklubben Frem, hvor vi vil indtage en lækker
frokostbuffet kl. 13.00
Der vil være mulighed for gasteplads.
Prisen er den nette sum af kr. 158,00 pr. person.
Vel mødt.
Sidste tilmelding er d. 26. september 2019.

Tilmeldings liste forefindes i klubben
Else Marie mobil.; 2530 3283
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NYE MEDLEMMER
Navn

Bådnavn

Bådmærke

Bådplads

Brian Bidstrup

Pausen

Sea Ray

35

Vibeke og Mogens
Eggers
Judy og Jimmy
Rasmussen
Anne-Grethe
Lorentzen
Erik Tue Christensen

Ingen båd
Aura
Kastrup
Ingen båd

Safir Rabin

1127

Unna

Trio 96

2616

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.

Der vil i november måned blive holdt en
Tema aften, hvor man vil få vist, hvordan
man bruger vores nye hjertestarter, som
hænger udenfor døren.
Bestyrelsen
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Bliv medlem i Kastrup tursejlerforening!
Fordele:
Billig kollektiv KTF ansvarsforsikring 235 kr.
(Der kræves ansvarsforsikring for at ligge i
Kastrup Lystbådehavn)
Billig års kontingent for enlige 450 kr. og par 650 kr.
2 x årligt KTF Klubblad.
Mange arrangementer i løbet af året.
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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Kastrup Tursejler Forening

Julefrokost

Afholdes i Vægterparkens festlokale
Vægterparken 129,
2770 Kastrup
lørdag d. 01. februar 2020 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, som der plejer, være levende musik, så ingen undskyldning
for ikke at komme ud og danse og holde en fest.
Pris for deltagelse er kr. 150,- / person
Billetter kan købes i klubben.

Sidste tilmelding fredag den. 25. januar 2020
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Lørdag 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.
Indbydelser er blevet sendt ud til KTF
medlemmer.
Håber på stort fremmøde.
Bestyrelsen
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Standernedhaling
Endnu en sæson er slut, og det bliver koldere
og dagene kortere.
Lørdag den 12. oktober kl. 11.00
haler vi standeren ned, og bagefter serveres der pølser
med brød samt drikkevarer i klubben.
_____________________________________________

Nytårskur.
Kom til nytårskur nede i KTF klubben
lørdag den 4. januar 2020 kl. 14.00
Der vil være lidt til halsen og ganen.
Hilsen bestyrelsen
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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 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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Kirstinehøj 27 B
2770 Kastrup
Tlf. 32 95 15 20

KLUBSTANDEREN
Klubstanderen er inkluderet i det årlige
klubkontingent, 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
John Tønnesen
Tagetesstien 17
2770 Kastrup
Mobil 23 81 91 17
tonnesenjohn@gmail.com

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

Best. suppleant
Suzette Hansen
Nordmarksvej 103 st.th
2770 Kastrup
Mobil 60 92 06 66

Kasserer
Anne Britt Andresen
Søvang Alle 3, st. tv
2770 Kastrup
Mobil 27 50 92 17
abandresen35@gmail.com

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

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
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suzettehansen0@gmail.com

Redaktion / Annoncer
Ann Løvgreen Petersen
Vægterparken 67
2770 Kastrup
Mobil 26 14 61 65
annepanne66@gmail.com

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

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

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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