
  

 

Bladet 
Årgang 20                             Marts 2020 

Kastrup Tursejler Forening 
Stiftet 21. oktober 1994 

www.kastruptursejler.dk 

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

Ny kran monteret 

    Kontakt klubben på info@kastruptursejler.dk 
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Deadline næste klubblad d. 01.09.2020 

  

KTF - Planlagte aktiviteter i 
2020 

   
04.  Januar    Nytårskur  
07. Januar Temaaften undervisning i hjertestarter 
24. Januar Fredagscafe Kl. 16.30             
01. Februar Julefrokost            
28. Februar Fredagscafe Kl. 16.30 
20. Marts Generalforsamling 18.30 
27. Marts Fredagscafe Kl. 16.30  
04. April Påske banko Kl. 14.00 
18. April Standerhejsning Kl. 11.00 
03.  Maj  Hjertestarter gå til serviceaftale 
2-3. Maj   Sæsonstarttur: Kalkbrænderihavnen 
22.  Maj  Besøg fra Helsingborg HMY 
23. Maj  Fisketur Kl. 8.30 
30. Maj  Pinsetur 
20. Juni  Midsommerfest 
27.  Juni        Helsingborgtur 
19.  Sep.  Fisketur Kl. 8.30 
10. Okt.  Stander ned Kl. 11.00  
24. Okt.   Afrigger fest 
21.  Nov. Jule banko Kl. 14.00 
24. Nov.  Tema aften 
27. Nov.    Fredagscafe Kl. 16.30 - ?  
09. Jan.  2021 Nytårskur  
23.  Jan.  2021 Julefrokost 



3 

 

    Formandens Klumme 

 
Så er vi i gang med at gøre bådene klar, så vi forhåbentlig 
kan få en god sejlsæson i år, det var jo lidt blæsende sidste 
år. 
Vi afholder generalforsamling fredag den 20. marts kl. 18.30 
i klubhuset, hvor der som sædvanligt er mad bagefter. Vi i 
bestyrelsen håber på stort fremmøde. 
Vi har haft 25-års jubilæum, som var rigtig godt besøgt. Her 
er først nævnt jubilæet, hvor tidligere borgmester Henrik Zi-
mino og nuværende borgmester Allan Andersen kom forbi 
og hver især affyrede et skud med salutkanonen. Vi havde 
også en jubilæumsfest, hvor ”Los Problemos” hjalp de RIG-
TIGE tjenere med at servere. Derefter kom Rockholdet og 
spillede op til dans. Vi har kun hørt positiv respons fra festen 
og der skal lyde et stort tak til bestyrelsen for det store arbej-
de med at få det hele til at køre. 
Ligeledes skal der også lyde et stort tak til ølmænd og dem 
der ellers får klubben til at fungere. 
Vi har haft to tema-aftener sidste sæson, hvoraf det ene var 
motorlære, hvor Ulrik sørgede for god undervisning om 
blandt andet vedligeholdelse og vinterkonservering af moto-
ren. En senere tema-aften omhandlede hjertestarteren med 
medfølgende undervisning i at give hjertemassage. 
Med hensyn til Samkas, har der igen været flere møder.  
Kranen er sat op og vi er meget spændt på fremtiden når alle 
vinter-pladser bliver klargjort i løbet af sommeren. Ligeledes 
har der været møder om nye parkeringsregler på havnen, 
økonomi, nyt havnereglement og en havnegrill i den nye 
havn, som er ved at blive behandlet i kommunen. 
Vi har sædvanen tro gode turarrangementer igen i år. 
 
Vi starter med startoptur den 2. maj som i år går til det nye 
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Nordhavnskvarter, mere info kommer senere. 
Vi får besøg af HYC, Helsingborg den 21.- 22. maj, hvor de 
kommer og besøger os og vi arrangerer en fest for dem.  
Vi afholder fiske konkurrence den 23. maj 
Pinsetur den 30. og 31. maj, som igen i år går til Vedbæk, Win-
nie og Jørgen er tovholdere på denne tur. 
Helsingborgtur lørdag den 27. og søndag den 28. juni, som Ti-
na står for. 
I kan gå ind på vores hjemmeside og klubblad og se alle arran-
gementer for året, samt hvad der sker i Samkas. 
I KTF’s værksted hænger redningsveste i stort set alle størrel-
ser, som er til gratis udlån, de skal bare hænges tilbage på 
plads efter lån. Alle er velkomne til at donere veste til værkste-
det, så vi kan have familie og venner med ombord. 
Med disse ord, vil jeg håbe at alle får en god sejlsæson, med 
gode sejleroplevelser. 

 
 
 
 

Tommy Hansen 
Formand 
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Sæsonstart 
  

Årets sæsonstarttur går til Kalkbrænderihavnen ved Svane-
mølleværket. 
 Vi mødes lørdag kl. 13 til molebajer og hvor vi skal ud og 
gå en tur i det nye Nordhavnskvarter. 
Den gode tradition tro, er det igen Mette og Martin Duekil-
de der står for turen 

  

Tilmelding inden turen på mm@duekilde.dk 
   
 

Fredags CAFE” 
Vi fortsætter succesen 

27. marts 2020      kl. 16.30-? 
27. november 2020   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!                                                                    
  
 
 
 

 

mailto:mm@duekilde.dk
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"Påske Banko" 
  

Vi afholder påske-banko i klubhuset 
  

Lørdag den 04.04.20 kl. 14.00. 
  

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

sidemandsgevinster. 
  

Vi afslutter med et ekstra anderledes  
spil. 

  
I pausen serveres der kaffe og kage. 

  
Tag børn, børnebørn, mor eller far med til en  
hyggelig eftermiddag med andre KTF´ere. 
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  PINSETUREN 2020 
  

  
VELKOMST I VEDBÆK SEJLKLUBS  

LOKALITETER 

Lørdag den 30. maj 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 
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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 23. maj 2020 

Lørdag den 19. september 2020 
 

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 til Ulrik på tlf. 3250 8771 

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 
2020 

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

                      Codan ansvarsforsikring…...240 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  

_________________________________________ 

 

 

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 ar-

rangementer m.m.   

  

Dette kan gøres på mail til: 

 Info@kastruptursejler.dk 
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                                          -  Allé Kroen - 

 
 

Allé Kroen er en traditionel dansk restaurant, beliggende ved 
Kastrupmetrostation. Restauranten tilbyder traditionel dansk  
frokost og aftensmad. Til frokost er det muligt at få rigtig dansk 
smørrebrød og til aften de klassiske danske retter. Det er også 
muligt at afholde alverdens former for selskaber på Allé Kroen, 
hvor menuen bliver skræddersyet efter behov. 

 
 

Køkkenets åbningstider: 
Mandag: Lukket 

Tirsdag: 11:30 – 16:00 & 17:00 - 21:00 
Onsdag: 11:30 – 16:00 & 17:00 - 21:00 
Torsdag: 11:30 – 16:00 & 17:00 - 21:00 
Fredag: 11:30 – 16:00 & 17:00 - 21:00 
Lørdag: 11:30 – 16:00 & 17:00 - 21:00 

Søndag: 12-15 (Stort koldt bord hver søndag) 
 

                     www.Allekroen.dk 
32 51 91 62 

Alleen 54-56, 2770 Kastrup 
 

http://www.Allekroen.dk
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NYE MEDLEMMER   

Navn Bådnavn Bådmærke Bådplads 

Kenn og Dorte Johnsen  MOOREA Finn Clipper  

    

    

    

    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. 

 

Redningsveste kan lånes af klubben, 

de hænger i værkstedet i alle størrelser  

incl til børn. 
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Bliv medlem i Kastrup tursejlerforening! 
Fordele: 

 
Billig kollektiv KTF ansvarsforsikring 240 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 medlemmer. 

 
Mange arrangementer i løbet af året for både motorbåde/

sejlbåde og sejlere i alle aldre. 

 
Vi glæder os til din indmeldelse! 

Velkommen i KTF. 
 

—————————————————- 
 

Generalforsamling fredag d. 20. marts 
 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 
 senest 6. marts. 

Der serveres mad efter mødet. 
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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 ” 
 

 

 

 

Sommeren vil byde på arrangementer hvor isbutikken 

Sneglehuset og musikforeningen Sneglen vil byde 

 velkommen til hyggelige stunder ved Kastrup strand 

musikforeningensneglen.dk   &  amagersneglehus.dk 

https://musikforeningensneglen.dk/?fbclid=IwAR0A4JiKsn52t7sQ3ywug1uQjsrkhIDEO5gHP0wOMIcAk_ZEHmhiMCfxd7w
https://amagersneglehus.dk/
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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 

http://www.cafeleperr.dk/menukort-dk
http://www.cafeleperr.dk/menukort-dk
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Lynettens Bådservice 

Har du brug for vejledning, et rimeligt stort 
udvalg og en god service skulle du stikke 
kursen ret nord og besøge os i Margrethe-
holm havn. 
 
Er du i tvivl om retning har vi et udsøgt ud-
valg i navigationsinstrumenter, såsom 
Garmin, Furuno, Lowrange, Simrad samt 
ikke mindst vores eget import af Inter-
phase. 
 
Vi har en lang række af specialprodukter af 
egen import og som vi virkelig ved noget 
om, fordi vi har kontakt direkte til produ-
centen. 
 
Vi har riggerværkstedet og kniber det med 
installation af dit nye udstyr finder vi også 
en god løsning på dette. 
Vores priser er ærlige og gennemsigtige for 
enhver besøgende. 
 
Vi er ikke til enhver tid billigst i hele Dan-
mark og i forhold til enhver handel på net-
tet, men vi er altid billigst her på Amager. 
 
Check selv ved dit næste besøg.  
 

www.baadservice.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 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 
Kenneth Møller Hansen 
Vintergækvej 32, 1. th 
2770 Kastrup 
Mobil 20 45 16 21 
kmh@comxnet.dk 
 
 
 
Best. Medlem  
John Tønnesen 
Tagetesstien 17 
2770 Kastrup 
Mobil 23 81 91 17 
tonnesenjohn@gmail.com  
 
 
Best. Medlem 
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 
 
 
SAMKAS KTF repræsentanter 
 
Tommy Hansen 
Mobil 40 78 72 42 
tommy@40787242.dk  
 
Jørgen Gullander 
Mobil 31 31 17 61   
gullemand@gmail.com 
 
Erik Munnecke 
Mobil 20 94 25 14 
Erik.mun@outlook.dk 
 
 
 
 
Klubblad 
 
Redaktion 
Erik Munnecke 
Mobil 20 94 25 14 
Erik.mun@outlook.dk 
 
Annoncer 
John Tønnesen 
Mobil 23 81 91 17 
tonnesenjohn@gmail.com  
 
 
 
 
 
 

Kontakt klubben på: 
  

info@kastruptursejler.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udmeldelse af klubben sendes til: 
  
info@kastruptursejler.dk 

mailto:abandresen35@gmail.com
mailto:tonnesenjohn@gmail.com
mailto:suzettehansen0@gmail.com
mailto:tonnesenjohn@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 
 
 
 
 

Kanonudvalg 
Boye Petersen 
Mobil 2181 4409 
Stig Lundberg Petersen 
Mobil 2617 6165 
 
 
Ølautomater 
Brian Andresen 
Mobil 2014 8755  
Per Pedersen 
Mobil 2042 3160 
 
 
Rengøring 
Suzette Hansen 
Mobil 6092 0666 
 
 
Værksted 
Ken Johnsen 
Mobil 23644184 
 
 
Udlevering af Adgangskort 
Ølmændene 
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Adressefelt 


