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Nytårskur
Julefrokost
Fredagscafe
Generalforsamling
Fredagscafe
Banko
Standerop
Startoptur
Fiskekonkurrence
Pinsetur
Sankt Hans
Helsingborg
Ed Sheeran (eget arrangement)
Fiskekonkurrence
Afriggertur
Standerned
Afriggerfest
Julebanko
Fredagscafe
Nytårskur
Julefrokost

Med forbehold om ret til ændringer i aktiviteterne.
Deadline næste klubblad d. 01.08.2022
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Formandens Klumme 2022
Så er det ved at være tid til, at vi skal gøre bådene forårsklar, og have lidt hygge på vinterpladserne.
Vi er nu forhåbentlig helt fri af Corona, så vi kan komme
rundt uden mundbind og restriktioner, og ud at sejle til
fremmede havne, hvor vi kan hygge og have det rart. Vi
krydser fingre for, at vi ikke skal aflyse arrangementer i år.

Klubhuset er åbent som før Corona, og vi håber der er flere
medlemmer der møder op til de forskellige arrangementer og
planlagte sejlture, som man kan læse meget mere om i
klubbladet.
Ed Sheeran, den store britiske musiker, kommer til Kastrup i
august for at give 4 koncerter på det grønne område overfor
klubhuset. Vi planlægger lidt hygge i klubhuset ved en eller
flere af disse koncerter, så vi kan nyde musikken fra egen
hjemmebane.
Samkas: som de fleste har observeret er der kommet
autotrailerplads, som er meget velbesøgt, og giver stort
overskud til havnen.
Der er ryddet op i ventelisterne til havnepladser, reglerne
kan læses på Tårnby kommunes hjemmeside under ”møde d.
21-2 2022 Punkt 5”, eller på Facebook gruppen ”Os med båd i
Kastrup”.
Herfra ønsker KTF alle en rigtig dejlig sejler-sommer, og på
gensyn til årets forskellige arrangementer.
Jeg håber vi alle får en god sejlsæson og husk:
At sejle er at leve
Tommy Hansen
Formand
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"Påskebanko"
Vi afholder banko i klubhuset
lørdag den 09.04.2022 kl. 14.00.
Pladerne koster 10 kr. stk.
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. 25 Kr.
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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Standerhejsning
Lørdag den 23. april 2022
kl. 11.00
Vi mødes nede ved havne kontoret, hvor vi
vil synge standeren op, og der vil være en
lille en til halsen.
Efterfølgende vil der tradiotionen tro blive
serveret pølser m. brød i klubben.
Vel mødt.
———————————————————————
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
www.kastruptursejler.dk
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Sæsonstarttur til Limhamn
30.4. til 1.5.2022
Det traditionsrige sæsonstarttur er igen
lykkedes med at falde på Valborgsmesseaften den
30.4.2022
Valborgsmesseaften i Sverige betyder bål
og som regel også sang.
Vi har endnu ikke fundet oplysning om hvad der sker,
men i en by som Limhamn skal det nok lykkes
at finde en Valborgsfejring at deltage i.
Turen kommer til at starte lidt senere end vi plejer,
da Litorinas besætning ikke kan komme afsted
før om eftermiddagen lørdag.
Vi satser på at mødes i Limhamn småbåtshamn kl. 17
og opsøge Valborgsmessefejring og en restaurant
for en hyggelig aften.
Den traditionelle gåtur skal vi ikke snydes for,
så søndag formiddag planlægger vi at gå langs kysten
ned til brofæstet og se Øresundsbroen fra land.
Måske vi medbringer moleøllerne på turen eller også
kommer vi hjem til en velfortjent frokostøl.
Vel mødt for de forårsfriske lørdag den 30.4. kl. 17
i Limhamn.
Litorina
Mette og Martin Duekilde

.
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KTF FISKETURE !
Lørdag den 14. maj 2022
Lørdag den 10. september 2022
Der vil være morgenmad og skippermøde
kl. 8.30 i klubhuset.
Fiskeriet startes umiddelbart efter
skippermødet.
Indvejning senest kl. 15.00 udenfor klubhuset,
hvor fisken skal være renset.

Alle medlemsbåde inkl. besætning kan deltage.
Der vil være flotte præmier.
Pris pr. person kr. 75.00 for konkurrence
inkl. morgenmad.
Skriv jer på deltagerlisten,
som vil blive hængt op nede i klubben,
eller ring til:
Kenn mobil:. 2364 4184
Jimmi mobil: 2721 0573
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PINSETUREN 2022
VELKOMST I VEDBÆK SEJLKLUBS
LOKALITETER

. 2022 kl. 14.30.
Lørdag den 04. juni
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 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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- 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

Benjamin Brandt og Katrine
Swartz

Argo Navis

One off

Bådplads

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.

KTF Klubkontingent og Codan ansvarsforsikring
2022
Kontingenter: Enkeltmedlem…………….. 450 kr.
Par ……………………….... 650 kr.
KTF optagelsesgebyr ….....100 kr.
Codan ansvarsforsikring…..250 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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Gå ind på vores hjemmside og se
mange flere billeder mm.
www.kastruptursejler.dk
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Sankt Hans
lørdag den 25. juni 2022
Traditionen tro, så vil vi igen i år afholde Sankt Hans
nede i klubben.
Der vil være et tilmeldings beløb på kr. 50,00.

Grillen tændes og er klar ca. kl. 18.00, og man
medbringer selv kød til grillen, salat, brød etc. samt
service til eget forbrug.
OBS! Sidste dag for tilmelding/betaling er 20/6!
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

15

KTF Helsingborg tur 2022

Helsingborg tur 2.-3. juli 2022
Som vanligt besøger vi vores svenske venner i HYC
den første weekend i juli.
I år bliver det dog lidt anderledes end det plejer;
Der bliver ikke fest med levende musik, men vi har fået lov
at låne grill-terrassen til at holde vores egen fest.
Det vil sige, hver mand medbringer egen mad og drikke,
og så kan vi jo evt. medbringe egen musik.
Der er samling ved klubhuset med en lille en til halsen
lørdag den 2. juli kl. 15.00.
Nærmere info følger senere.
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
De bedste hilsner

Tina
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Vi i bestyrelsen vil gerne benytte
lejligheden til at takke vores
fantastiske sponsorer, som var med
til, at gøre vores julefrokost
d. 12. februar 2022 til en super aften.
Havnekontoret Kastruphavn
Scott Inn
Alle Kroen
Cafe Le Perr
Lynetten Bådservice
By Meldgaard
Cafe Bredager
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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
19
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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

Best. Suppleant
Ann Løvgreen Petersen
Vægterparken 67
2770 Kastrup
Mobil: 2614 6165
annepanne66@gmail.com

Kasserer
Anne Britt Andresen
Almegård alle 9, 1. mf
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

suzettehansen0@gmail.com

Best. Suppleant
Helge Jørgensen
Sirgræsvej 41, 1. Th.
2770 Kastrup
Mobil: 2082 2104
helgejorgensen54@gmail.com
Codan ansvarlig
Helge Jørgensen
Sirgræsvej 41, 1. Th.
2770 Kastrup
Mobil: 2082 2104
helgejorgensen54@gmail.com
Klubblad

Best. Medlem
Kenneth Møller Hansen
Vintergækvej 32, 1. th
2770 Kastrup
Mobil 20 45 16 21
kmh@comxnet.dk

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

Best. Medlem / Annoncer
John Tønnesen
Tagetesstien 17
2770 Kastrup
Mobil 23 81 91 17
tonnesenjohn@gmail.com

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

info@kastruptursejler.dk
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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 Graversen / Helsingborgtur
Mobil 2670 3412
Bådudvalg
Formand
Lars Prominczl
Mobil 4095 4105
Kanonudvalg
Boye Petersen
Mobil 2181 4409
Stig Lundberg Petersen
Mobil 2617 6165

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
Ølautomater
Tommy Hansen
Mobil 4078 7242
John Tønnesen
Mobil 2381 9117
Reider Jensen
Mobil 2247 8037
Rengøring
Suzette Hansen
Mobil 6092 0666
Ann Løvgreen Petersen
Mobil 2614 6165
Værksted
Ken Johnsen
Mobil 23644184
Udlevering af Adgangskort
Øl mændene

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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