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Fredags cafe
Banko
Stander op
Fredags cafe
Startoptur Humlebæk
Fiske konkurrence
Pinsetur
Sankt Hans
Helsingborg tur
Sommertur Nivå
Afriggertur
Fiske konkurrence
Stander ned
Afriggerfest
Tema aften Skærgårdssejlads
Julebanko
Fredags cafe
Nytårskur
Julefrokost

Med forbehold om ret til ændringer i aktiviteterne.

Deadline næste klubblad d. 01.09.2021
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Formandens Klumme
Vi har – som alle andre – været ramt af Corona og det har medført, at
vi kun har afholdt 2 fiskekonkurrencer. Vi satser/håber på at køre med
fuldt program i år, komme ud at sejle og møde hinanden og andre i
Kastrup og forskellige havne.
Vi venter stadig på, at regeringen giver os lov til at lukke op, så vi kan
afvikle generalforsamling for 2019 og 2020.

I løbet af den alt for lange nedlukningsperiode har vi brugt noget tid på
at friske klubhuset op. Frivillige har stillet op til maling af vægge og
gerægter, slibning og oliering af barområde, polering/maling af barstole, syning og opsætning af nye gardiner samt hovedrengøring af klubhuset m.v. Der skal her lyde en stor tak til de frivillige, som har givet
en hjælpende hånd med at få klubhuset gjort klar.
Der er som vanligt flere gode arrangementer i 2021, som vi håber at
der kommer mange og støtter op om.

Vi har haft ekstraordinær generalforsamling 23. august 2020. Dette var
en ny situation for alle, stemningen har desværre været lidt trykket og
tilsyneladende er ingen interesseret i en gentagelse. Vi håber ikke der
er gravet for dybe grøfter, vi skal jo alle være her. Vi er en sejlklub,
hvor vi er her for hinanden og hjælper hinanden – også i svære situationer!
Med hensyn til SAMKAS, er der kommet en gruppe på Facebook,
hvor man kan gå ind og se hvad der sker i havnen, og hvis man er i
tvivl om noget, kan stille spørgsmål til gruppen.
Vi har fået ny havnefoged Mikkel Pejtersen, som er her fra havnen, Vi
ser frem til godt samarbejde med ham og at han, sammen med de andre havnerødder, fortsat kan få vores havn til at fungere
som vanligt.
Jeg håber vi alle får en god sejlsæson og husk:
At sejle er at leve

Tommy Hansen Formand
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”Fredags CAFE”
Vi fortsætter succesen som altid
23. april
2021
26. november 2021

kl. 16.30-?
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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"Banko"
Vi afholder banko i klubhuset

Lørdag den 10.04.2021 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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KTF kasketter

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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Standerhejsning
Lørdag den 17. april 2021
Kl. 11.00

Der vil bagefter blive serveret pølser m. brød i klubben
__________________________________________________________________

Sæsonstart 24.25 april 2021
Vore foreløbige planer er at afholde sæsonstartturen
24.-25. april og at turen går til Humlebæk.
Der vil nok som sædvanlig blive en travetur, f.eks til en af
de nærliggende nabohavne (Sletten eller Espergærde), og
en tur på Louisiana kunne også komme på tale. Endvidere
forventer vi at spise på Gammel Humlebæk Kro.
Henvendelse: mm@duekilde.dk
Mette og Martin
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KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring
2020
Kontingenter: Enkeltmedlem…………….. 450 kr.
Par ……………………….... 650 kr.
KTF optagelsesgebyr ….....100 kr.
Codan ansvarsforsikring…..245 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
arrangementer 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
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NYE MEDLEMMER
Navn

Bådnavn

Bådmærke

Bådplads

Brian og Tina Nilsson

Blue Start

Beneteau

1019

Kim Andersen

LM24

Blue Bird

1306

John Hansen

Storebro

Johnjohn

2638

Finn Hansen

Hanse

Libber

2036

Frank og Jannie Cornfalk

Ingen

Ingen

Ingen

Lars og Merete Mølberg

Naver 29

Thra

2414

Benny og Dorthe B. Nielsen

Mayland
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PUK

1110

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 245 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 vær ksted 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.
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KTF FISKETUR !
Lørdag den 08. maj 2021
Lørdag den 09. oktober 2021
Der vil være morgenmad og skippermøde
kl. 8.30 i klubhuset.
Fiskeriet startes umiddelbart efter skippermødet.
Indvejning senest kl. 14.00 udenfor klubhuset.
Alle medlemsbåde inkl. besætning kan deltage.
Der vil være større og bedre præmie, derfor denne lille pris
stigning.
Alt efter hvordan det ser ud med Corona, så vil prisen pr.
person være kr. 75.00 for konkurrence inkl. morgenmad,
eller 50,00 uden morgenmad
Skriv jer på deltagerlisten, som vil blive hængt op nede i
klubben, eller ring til
Kenn på mobil:. 2364 4184 eller Jimmi 2721 0573
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PINSETUREN 2021
VELKOMST I VEDBÆK SEJLKLUBS
LOKALITETER

Lørdag den 22. maj 2021 kl. 15.00.
Klubben vil være vært med lidt til ganen.

Program
Lørdag: F ællesspisning på terrassen eller i klubhus.
Grill tændes kl. 18.00 – medbring selv forplejning,
herunder drikkevarer.
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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KTF
Sankt Hans - lørdag den 26. juni 2021

Traditionen tro, så vil vi igen i år afholde Sankt Hans nede i
klubben.
Grundet Corona, så vil nærmere oplysninger vedr. mad/pris og
tilmelding komme senere.
Gæster er velkomne, og vi kan være op til ca. 80 personer i teltene.
Drikkevarer må IKKE medbringes, men kan købes til fornuftige
priser i baren.
Kl. 21.00 spilles 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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KTF

Helsingborg tur 2021

Så går turen atter til vores svenske venskabsklub HYC.
Det sker lørdag den 03. juli 2021. 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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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 is butikken
Sneglehuset og musikforeningen Sneglen vil byde
velkommen til hyggelige stunder ved Kastrup strand
musikforeningensneglen.dk & amagersneglehus.dk
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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
17
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Sommertur Lørdag den. 7. august 2021.
Vi mødes i Nivå havn.
Lørdag eftermiddag: Vi mødes 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 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 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.

Skulle vi være så uheldige, at vejret ikke er med os,
vil der blive sendt sms ud med afbud og information vil blive
hængt op i klubben.
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Grundet Corona, så vil nærmere oplysninger
vedr. pris og tilmelding komme senere.

Vel mødt
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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. Medlem
Suzette Hansen
Nordmarksvej 103 st.th
2770 Kastrup
Mobil 60 92 06 66

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

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

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
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suzettehansen0@gmail.com

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
Ann Løvgreen Petersen
Vægterparken 67
2770 Kastrup
Mobil 26 14 61 65
annepanne66@@gmail.com
Annoncer
John Tønnesen
Tagetesstien 17
2770 Kastrup
Mobil 23 81 91 17
tonnesenjohn@gmail.com

Diverse udvalg
Klubhusudvalg
Tommy Hansen
Mobil 4078 7242
Fiskeklub
Kenn Johnsen
Mobil 2364 4184
Jimmi Rydbirk
Mobil 2721 0573
Turudvalg
Winnie Gullander - Pinsetur
Mobil 2061 4818
Tina Gravesen / Helsingborgtur
Mobil 2670 3412
Anne Britt Andresen
Mobil 2750 9217
Bådudvalg
Formand
Lars Prominczl
Mobil 4095 4105
Udvalg
Torben Dyhr
Mobil 6110 6100

Ølautomater
Tommy Hansen
Mobil 4078 7242
John Tønnesen
Mobil 2381 9117
Rengøring
Suzette Hansen
Mobil 6092 0666
Ann Petersen
Mobil 2614 6165
Værksted
Ken Johnsen
Mobil 23644184
Udlevering af Adgangskort
Øl mændene

Kontakt klubben på:
info@kastruptursejler.dk

Kanonudvalg
Boye Petersen
Mobil 2181 4409
Stig Lundberg Petersen
Mobil 2617 6165

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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