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Deadline næste klubblad d. 01.02.2023 

  

KTF - Planlagte aktiviteter i 
2022 

   
 
08.         januar   Nytårskur  
12.  februar  Julefrokost             
25.  februar  Fredagscafe            
21.  marts  Generalforsamling 
25.  marts  Fredagscafe 
09.  april  Banko  
23.  april  Standerop 
30.  april  Startoptur 
14.  maj   Fiskekonkurrence  
04.  juni   Pinsetur 
25.  juni   Sankt Hans 
02.    juli   Helsingborg 
06.  august  Ed Sheeran (eget arrangement) 
10.   september Fiskekonkurrence 
24.  september Afriggertur 
15.  oktober  Standerned 
22.    oktober  Afriggerfest 
19.  november Julebanko 
25.  november Fredagscafe 
07.   januar 2023 Nytårskur 
28.  januar 2023 Julefrokost 
 

Med forbehold om ret til ændringer i aktiviteterne. 



3 

 

       Formandens Klumme 2022 
                          
Så er vi kommet godt igennem sejlsæsonen 2022. Det er al-
tid den kedelige tid, når man skal til at tænke på, at båden 
skal på land. 
 
Det har været en rimelig god sejlsæson, hvor der er rigtig 
mange, der har været ude at sejle. Det har nogle gange væ-
ret svært at få plads i de forskellige havne. Det er nok de 
mange nye (Corona) både, der er kommet til. Vi har igen i år 
haft flere gode klubsejlture, mere om det andetsteds i bla-
det. 
 
Jeg vil gerne her rose vores bestyrelse og medlemmer for 
det fantastiske arbejde alle har gjort for klubben.  Når no-
get skulle gøres, så bliver det ordnet uden problemer. Her 
tænker jeg bl.a. på terrassen, der er blevet færdig, og ser 
pæn ud. 
 
Jeg har valgt at stoppe som formand for KTF, så jeg genop-
stiller ikke på næste generalforsamling. Efter 6 år på for-
mandsposten må det være tid til, at en ny stiller op. Min dej-
lige kone Tina har valgt at gå på pension indenfor de næste 
par år, så nu skal tiden bruges til at rejse og sejle noget me-
re.  
 
Jeg vil i den anledning rose hele bestyrelsen for at stå sam-
men i årene, der er gået. Det har ikke altid været en dans på 
roser med Corona og andre udfordringer, men det har også 
været en god tid med masser af positive oplevelser. 
                                              
                                    Tommy Hansen 

                                        
            Husk at sejle er at leve 
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               Helsingborg 2022 

 
 
Helsingborg turen fandt som altid sted første weekend i juni. I år 
var vi desværre kun 5 både afsted, mange var allerede startet på 
ferie, andre var sejlet på langtur forinden, og andre igen synes 
turen er for lang til et weekendbesøg. 
 
Vi 5 både med 13 personer ombord havde en dejlig weekend med 
fællesspisning både fredag og lørdag. Weekenden var dog mere 
stille og rolig end den plejer, svenskerne deltog ikke hverken til 
middag eller efterfølgende, og som der blev sagt fra flere med-
lemmer af HYC; Ja, vi bliver jo ikke yngre, vi orker ikke så meget 
mere! 
 
HYC kommer ikke til at besøge KTF i år – højst tænkeligt heller 
ikke fremadrettet, og med dette samt ovenstående i mente, vil der 
ikke blive arrangeret flere fælles ture til Helsingborg.  
Alle er naturligvis velkomne til hver en tid, men det er på helt al-
mindelige vilkår, som det er i alle andre havne. 
 
                                          Hilsen Tina 
_________________________________________________ 
 

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 
  
suzettehan-
sen0@gmail.com 
www.kastruptursejler.dk 
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  KTF FISKETUR !  

  
Lørdag den 10. september 2022 

  
Der vil være skippermøde kl. 8.30 i klubben,  

hvor der vil være morgenmad samt  
en lille en til halsen. 

  
Fiskeriet startes umiddelbart efter  

skippermødet.  
  

Indvejning skal ske senest kl. 15.00 udenfor  
klubhuset, og fisken skal være uden ” motor ”. 

 
Der må kun indleveres 1 fisk pr. deltager. 

  
Pris for ”medlemmer” kr. 70.00 

 
Pris for ikke ”medlemmer” 100,00  

  
 Skriv jer på deltagerlisten som hænger 

 nede i klubben, eller ring til: 
 

 Jimmi mobil: 2721 0573 

 Suzette mobil: 6092 0666 

 
 

Sidste tilmelding torsdag d. 7. september.  
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Sidste tilmelding d. 19. september. 

           
 Vel mødt 
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Standernedhaling 

  
Så er vi desværre nået til, at sejl sæsonen er 

ved at være slut, dagene bliver kortere og  
koldere, og bådene skal på land.   

 
Så vi skal hà halet standeren ned, og det gør vi 

  
lørdag den 15. oktober 2022 kl. 11.00  

ved havnekontoret 
  
 

Traditionen tro vil der blive  
serveret pølser m. brød i klubben, hvor man kan 

hygge med andre KTF medlemmer. 
  
  
                         Mvh Bestyrelsen 
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. 

Afriggerfest  
  

lørdag d. 22-10-2022  
kl. 18:00 i Vægterparken 129. 

  
Billetter kan købes i klubben. 

  
Pris 175 kr. pr. person. 

 Sidste tilmelding d. 17-10-2022 
 

Menu 
Gammeldags oksesteg m. tilbehør. 

Kaffe og kage 
  

Der vil kunne købes øl, vin, drinks, vand osv., 
og selvfølgelig vil der være levende musik. 

Vi åbner op for baren kl. 17:00 
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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 

Jon Underlien Sulfiden Hallberg 
Rossy 

2019 

Henrik og Susanne Schwarz IMIAK Sealine f33 2424 

    

    

    

    

    

Adgangskort til klubhus  
 

Nyt adgangskort koster kr. 50,00, og kan afhentes i klub-
ben. 

 
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,                                                      

 
   

 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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Pinsesolen dansede i Vedbæk 
 

4.-6. juni havde vi igen en fantastisk dejlig pinsetur til 
Vedbæk. Ikke mindre end 16 både og 41 glade medlemmer 
deltog i år! 
 
Vi var nogle, der mødtes allerede fredag, hvor vi i samlet 
flok tog til Dyrehavsbakken for at spise middag, deltage i 
diverse underholdning, kolde drinks og spil.  
 
Lørdag eftermiddag var der kaldt til samling ved 
”Trekanten”, hvor Winnie og Jørgen Gullander bød velkom-
men og serverede både vådt og tørt til ganen. Kl. 18.00 
mødtes vi i Vedbæk Sejlklub’s klubhus, hvor grillen var 
tændt, og vi hyggede med mad og drikke samt rigtig god 
underholdning fra Morten From, der havde medbragt både 
guitar og sangstemme. 
 
Søndag kl. 13.00 havde vi ”kronen på værket” i form af 
fælles pinsefrokost med et overdådigt bord, fyldt med 
alverdens lækkerier, medbragt og tilberedt af alle delta-
gere. Hold da maule, hvor var der meget – og rigtig lækker 
mad! 
 
Vanen tro skulle der selvfølgelig spilles Kongespil. Egentlig 
havde vi omdøbt spillet til Dronningespil, efter adskillige 
sejre til pigerne, men denne ene gang vandt drengene, så 
lige nu hedder det Kongespil igen. 
 
Morten glemte alt om ømme fingerspidser og fandt endnu 
engang guitaren og stemmen frem. Det var en forrygende 
dag og aften – i det skønneste vejr og dejligste selskab. 
Mandag gik turen hjemad igen. Alle kom godt hjem – trods 
lidt regn og blæst, hvorefter der var reste-spisning i KTF. 
En stor tak til Winnie, Jørgen, Morten og Vedbæk Sejl-
klub – og ikke mindst til alle medlemmer, som gjorde turen 
til en skøn oplevelse!                                           
                                           Tina 
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Vi i bestyrelsen vil gerne sige et stort tak til 
John, Benny, Preben, Helge og Jan for det store 
arbejde med at få bygget vores super dejlige  
terrasse, så vi KTF medlemmer kan nyde solen og 
en lille èn.  
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     Sæsonstartstur til Limhamn 2022 
 
Midt i vinterens rasen, hvor dagene er korte og mørke, er et af 
lyspunkterne, når Mette og Martin fra Litorina melder ud om 
årets sæsonstartstur. Det er en god tradition, er vi alle – Trio, 
Siesta, Orion, Nordstjerne og Aslaug – enige om, da vi er bæn-
ket på restauranten i Limhamn, dette års turmål.  
 
Under middagen mindes vi de mange oplevelser, vi har haft gen-
nem årene. Som dengang vi var i Landskrona på Valborgsaften, og 
Mette & Martin introducerede os til et spektakulært Valborg-
spil, hvor Sommer og Vinter kæmpede mod hinanden til hest og 
med papmache-lanser. Men gys! Sommers lanse gik i stykker! Al 
lyd forstummede på skråningen ved Citadellet ved udsigten til et 
år uden sommer. Men heldigvis havde Vinter pli nok til at lade sig 
falde af hesten. Sommeren var reddet, og vi drog alle et lettel-
sens suk. 
 
Eller som dengang hvor vi skulle til Höllviken, og det sneede om 
morgenen, og vi hver især håbede, at de andre ikke dukkede op, 
så man kunne køre hjem igen. Det blev en kold sejlads og en 
pragtfuld eftermiddag, da vi fandt læ og sol.  
 
Eller som sidste år, hvor vi skulle få en coronatest til at passe 
ind, så vi havde gyldigt coronapas til aftenens restaurantbesøg 
på Humlebæk Kro, den første aften med indeservering efter en 
lang nedlukning. 
 
Jeg kunne blive ved, og hvert år har sine små historier. Koncep-
tet er enkelt: vi sejler, vi nyder en moleøl, vi spiser på restau-
rant og fortæller røverhistorier, og vi går en lang tur, som Met-
te kyndigt har tilrettelagt. Dette års gåtur var en smuk tur fra 
havnen til brofæstet gennem flot natur – lige under broen.    
 
Tak til Mette og Martin for endnu en god tur – og en opfordring 
til alle jer, der elsker at sejle om at blive en del af dette gode 
sejlertiltag. 
 
                            Kirsten Koudahl, Aslaug  
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Vi afholder Julebanko i klubhuset  
 

lørdag den 19. november 2022 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. 
 

Tag børn, børnebørn, mor eller far med til en hyggelig  
eftermiddag med andre KTF`ere. 
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 ”Fredags CAFE”               
         

   
   25. november 2022 kl. 16.30-? 

       
Kom til årets sidste fredags cafe og få en  

       hyggelig aften med andre KTF´er. 
         

Der vil som altid være mulighed for at  
købe mad og drikke, så ingen undskyldning 

for at skulle hjem, men bliv og hyg. 
 

                            Bestyrelsen 
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 Nytårskur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kom til nytårskur nede i KTF klubben og 
ønsk andre medlemmer et godt nytår. 

 
Det foregår lørdag den 7. januar 2023  

kl. 14.00 
 

Der vil være lidt til halsen og ganen. 
________________________________________ 
Lidt stemnings billeder fra Ed Sheeran koncert, som vi havde den 
store fornøjelsen af, at kunne høre helt ned i vores klub. Vi var  
ca. 60 medlemmer, som i fællesskab grillede 
og hyggede til lyden af god koncert. 
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Julefrokost 

 
 

Afholdes i Vægterparkens festlokale 
Vægterparken 129,  

2770 Kastrup 
 

lørdag d. 28. januar 2023 kl. 18.00 
 

Baren åbner kl. 17.00, hvor der selvfølgelig vil være 
mulighed for at købe øl, vin, vand og div. drikkevare. 

 
Der vil, som der plejer, være levende musik, så på med 

skoene og huske at sætte X i kalenderen. 
 

Pris for deltagelse er kr. 175,- / person. 
 

 Billetter kan købes i klubben. 
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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 

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


19 

 

 
 
 
 
 

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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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 
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 
 
 
Best. Medlem 
Kenneth Møller Hansen 
Vintergækvej 32, 1. th 
2770 Kastrup 
Mobil 20 45 16 21 
kmh@comxnet.dk 
 
 
Best. Medlem / Annoncer 
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  
 
 
Best. Suppleant   
Ann Løvgreen Petersen 
Vægterparken 67 
2770 Kastrup 
Mobil: 2614 6165 
annepanne66@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 
 
Redaktion 
Ann Løvgreen Petersen 
Vægterparken 67 
2770 Kastrup 
Mobil 26 14 61 65 
annepanne66@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:annepanne66@gmail.com
mailto:helgejorgensen54@gmail.com
mailto:helgejorgensen54@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    
Tommy Hansen    
Mobil 4078 7242 
 
 
Fiskeklub 
Suzette Hansen 
Mobil 6092 0666 
Jimmi Rydbirk 
Mobil 2721 0573 
 
 
Turudvalg 
Winnie Gullander - Pinsetur 
Mobil 2061 4818 
 
 
 
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 
 
 
Ølautomater 
Tommy Hansen 
Mobil 4078 7242 
John Tønnesen 
Mobil 2381 9117 
Reider Jensen 
Mobil 2247 8037 
 
Rengøring 
Ann Løvgreen Petersen 
Mobil 2614 6165 
 
 
Værksted 
Ken Johnsen 
Mobil 23644184 
 
 
Udlevering af Adgangskort 
Øl mændene 
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Adressefelt 

 


