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Spejder efter vind

Når Sjælland Rundt i firserne slog re-
korder i deltagerantal, var det et gigan-
tisk arrangement, man kunne stort set
gå på vandet i Helsingør Nordhavn, fra
båd til båd, tværs over nogle af bassi-
nerne.  Man kunne gætte på, at arrangø-
rerne også næsten kunne gå på vandet.

Nu om dage tælles deltagerne ikke i
tusinder men kun i hundreder.

Også kapsejlerne i Lynettens omgivel-
ser må sande, som forsidebilledet anty-
der, at der ikke altid er nok blæst om-
kring kapsejladslivet. Men heldigvis er
der nogle rigtige ”spejderdrenge” der tør
løfte opgaven med at lave arrangemen-
ter, også selv om der ikke er lige meget
medvind.

Hver eneste uge i sæsonen går nogle
friske besætninger til opgaverne med

krum hals. Det er ikke de største og dy-
reste både, der kræves. Det, der er brug
for, er lysten til at prøve at lære nyt og
tage ved lære af sine erfaringer. Og erfa-
ringer er der masser af, det er ikke de
yngste der løber af med sejren hver gang,
ofte tvært imod.

Det ville være utroligt godt, hvis man
kunne formå også nogle yngre personer
til at tage udfordringerne op. Kapsejlads
giver nogle færdigheder, som der også i
høj grad kan være brug for når man tager
på tursejlads eller i det hele taget fær-
des på havet. At det også kan være både
sjovt og spændende kan man læse om i
artiklen om Amagercuppen.

Så opfordringen herfra må være ”Prøv
det”, prøv at opsøge nogle af klubbens
aktive kapsejlere og kom med på en tur,
også selv om du måske ikke har en veleg-
net båd, der vil stort set altid være plads
til dem, der har lyst til det.

Med sommerlig hilsen

Georg Niemann,
Redaktør

Georg@daab.dk
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Deltagere: Alle, undtagen Benny Es-
penhain, formand, Peter Ramlau Han-
sen, Havneudvalg & Georg Niemann, re-
daktør

Godkendelse af dagorden
Efter udsendelse af dagsorden havde
Carsten Ljungberg fremsendt forslag til
husorden for anvendelse af klubhusene –
bestyrelsen besluttede at behandle for-
slaget under pkt. 5. Evaluering af havne-
festen den 31. maj blev optaget som pkt.
4.b. på dagsordenen.

Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde den 5. maj 2008
Der var bemærkninger til pkt. 3 vedr.
stemmeafgivelse ved valg af formand
samt pkt. 8, hvor kassererens redegø-
relse om økonomien manglede. Med de
faldne bemærkninger/rettelser blev re-
feratet godkendt.

Meddelelser samt orientering om
klubbens økonomi
Havneassistent Wagn Husted skal præ-
senteres i Lynettenyt samt på hjemme-
siden.

Kasserer Jan Lange orienterede om, at
klubbens debitorer tilsammen skylder
455.000 kr., skyldnerne er klubbens
medlemmer samt gæster eks. både på
land fra andre klubber. Af de 455.000 kr.
er de 340.000 kr. forfaldne.

Rahlf Nielsen efterspurgte regnskabs-
tal for forbrug af strøm i klubhus Vest.
Jan Lange tager initiativ til at udrede,
hvorvidt det kan håndteres regnskabs-
mæssigt, eller om det fordrer opsætning
af bi-målere. Dette affødte en længere drøf-
telse af minimering af forbrug af varme
og lys f.eks. ved brug af rumfølere mv.

Rahlf Nielsen påpegede, at kassediffe-
rencen er stigende. Jan Lange drøfter
det med Bonna Madsen.

Juniorafdelingen – køb af trailer
samt reparation af følgebåde
Lena Skov Andersen havde med mail af
19. maj anmodet om bestyrelsens god-
kendelse af køb af trailer til 15.000 kr.
Et flertal af bestyrelsen havde godkendt
dette køb og den samlede bestyrelse tog
denne beslutning til efterretning.

Daisy er kørt til mekaniker. Hvis ska-
den kun omhandler indstilling af moto-
ren, kan den være klar onsdag, men det
er sandsynligvis en større skade. Carsten
Ljungberg spurgte til almindelig service
på motorerne, og Bjarne Carlsen rede-
gjorde for, at det er Lynetten Bådservice,
som nu leverer service på motorerne. Ud
fra princippet om at en leverandør skal
kontrollere eget grej.

Evaluering af havnefesten
Der var generel enighed om, at det var
en vellykket havnefest – stor ros til fest-
udvalget og restauratøren for det fine
arrangement.

Erling Andreassen orienterede om, at
han kl. 23:30 på festaftenen havde luk-
ket for salg af billetter og ønsket at op-
gøre kassen. Dette havde formanden ikke
været enig i, hvorfor han havde hentet
kassen fra kontoret midt under optæl-
lingen. Det betyder, at Erling Andreas-
sen ikke kan stå inde for korrekt opgø-
relse af dens indhold og dermed salget af
billetter til festen.

Referat af bestyrelsesmøde
mandag den 2. juni 2008

Karin
Jacobsen,
sekretær

Nye tider
på vores
kontor

Vi har nu gennem ca. 1 år gennemprøvet
de nye strukturer i klubbens drift.

I den forbindelse må vi konstatere, at
den service, vi gerne vil give vores med-
lemmer med hensyn til kontorets åb-
ningstider, tager for meget af persona-
lets tid til også at nå det øvrige arbejde
på kontoret.

Derfor har bestyrelsen vedtaget en
midlertidig åbningstid frem til d. 15 sep.
08 som nedenfor anført.

Mandag-fredag: kl. 08.30-10.00
Tirsdag desuden: kl. 17.00-20.00
Lørdag: kl. 09.00-10.00  samt personale
på havnen kl. 08.00-17.00
Søndag:kl. 09.00-10.00  samt personale
på havnen kl. 08.00-15.00

I den mellemliggende tid vil et mindre
udvalg af bestyrelsen gennemarbejde en
plan for årets åbningstider under hen-
syntagen til periodernes behov samt kon-
torets personalemæssige muligheder.

Dette skal ses i lyset af, at den oprin-
delige åbningstid optager 40% af  Bonna
Madsens arbejdstid, hvilket naturligvis
er en stor belastning, specielt nu hvor
det administrative arbejde er opdateret,
og skal holdes ved lige på dette plan.

Samtidig skal jeg meddele, at vores
personale har bedt om, at de nu vil løfte
deres arbejdsopgave ved egen indsats,
hvorfor Peter Ramlau har trukket sig
tilbage fra kontoret, og igen udelukkende
varetager sit formandskab for havn og
plads.

Det har været, og er stadig, et stort
arbejde Peter udfører, hvilket jeg endnu
en gang på egne og klubbens vegne skal
takke for.

Bådhåndteringen vil forsat arbejde alle
ugens dage.

Benny Espenhain
Bestyrelsesformand. -

Velkommen til Wagn Husted
Wagn Husted er startet som havne-assistent i
Lynetten i dette forår og har derfor allerede
været i aktivitet i flere måneder. Wagn har
tidligere arbejdet hos DR, men Wagn er ikke den
person, man ville have set som studievært på
TV-Avisen, Wagn foretrækker med sine egne ord
”et job med en skruetrækker i hånden” og på
den måde er der jo også noget at set til her på
vores havn. Velkommen til Wagn og lad os håbe,
at han falder til, så vi kan have glæde af hinan-
den i lang til fremover.

På Lynettens vegne
Georg Niemann
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Amagercup Juni 2008
For 5. år afholder klubberne Dragør sejl-
klub, Kastrup Sejlklub, Sundby Sejl-
forening og S/K Lynetten Amagercup.

På grund af faldende deltagerantal til
weekend stævner, har vi valgt at ændret
konceptet således at stævnet deles op 2
afdelinger. Der sejles en lørdag i juni og
en lørdag i september.

Så 6. juni blev første stævne afviklet
med S/K Lynetten som basis havn.

Kapsejladserne blev afviklet på to ba-
ner: En op/ned bane for klassebåde, dvs.
spækhuggere og en distancebane for DH
både.

Kastrup Sejlklub stillede med bane-
leder, mandskab og materiel til op/ned
banerne hvor der blev afviklet 4 gode
sejladser.

Distancebanen stod S/K Lynetten for,
med Margrethe som dommerbåd og 2

gummibåde til udlægning banemærker
og fotografering af bådene på vandet.
Udover billederne på disse sider, kan man
se endnu flere på www.amagercup.dk og
på Lynettens hjemmeside. Vinden var
jævn til frisk med en enkelt byge, så det
var perfekt vejr til kapsejlads.

Blandt sejlerne var der tilfredshed
med begge baner – specielt distance-
banen fik ros: den var ca. 19 sm lang med
mange mærke-rundinger og flere gode
op/ned ben. Det stillede krav til besæt-
ningernes evner til boathandling - her-
under mange spilersætninger.

Denne baneform vil blive sikkert gen-
taget til september.

Stævnet afsluttedes som sædvanlig
med moleøl og præmieoverrækkelse.

Det var lykkedes at skaffe flotte præ-
mier fra vores sponsorer: Østersøkredsen,
Motorola Danmark, Aug. Olsens Eftf.,

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren
Rahlf Nielsen – Kapsejlads
Sæsonen med aftenmatch om tirsdagen
er nu i gang. Amager Cup afvikles lørdag
den 14. juni – det kniber med deltagere.

Carsten Ljungberg – Turudvalget
Mødet den 22. maj vedrørende fartøjs-
beredskabet i Kastrup gik fint. Bered-
skabet består nu af 30 både heraf flere
både fra Lynetten. I forbindelse med
fartøjsberedskabets opgaver ansøges der
om en radar til Margrethe. Lynetten Båd-
service kan levere en radar til 14.000 kr.
Bestyrelsen godkendte, at der indkøbes
radar til Margrethe.

Der afvikles forsommertur den 7. juni.
Der er tilmeldt 10 både.

Der planlægges et Krebsegilde til au-
gust.

Lena Skov Andersen – Juniorafdelingen
Juniorbådene har fået foretaget små-
reparationer ved velvillig assistance fra
forældre. Der skal købes nye (brugte)
sejl til europajollerne, idet 2 sejl er ble-
vet ødelagt i frisk vind.

Sommerturen til Bornholm er ikke helt
på plads. Det er blevet udmeldt, at der
er i alt 20 pladser, og de skal fordeles ved
lodtrækning. Lene har forbeholdt sig, at
alle fra Lynetten kan deltage.

Redningsstigen på juniorbroen mang-
ler – dette skal snarest udbedres.

Benny Andersen – Sejlerskolen
To elever er blevet smidt ud. En på grund
af manglende betaling og den anden på
grund af manglende fraværsmeldinger
til instruktøren.

Der skal indkøbes nyt storsejl til IF’-
eren, idet sejlet er bortkommet.

Jan P. Lange gav udtryk for bekymring
for skolebådenes vedligeholdelsestand
også baseret på egne erfaringer som in-

struktør, bl.a. passer nyindkøbte storsejl
ikke til folkebådene. Benny Andersen til-
kendegav, at han forventer, at instruk-
tørerne orienterer ham direkte, når der
opleves mangler på bådene.

Erling Andreassen – Klubhusudvalget
Der skal males og gøres rent i Klubhus
Vest. Der er problemer med manglende
lagerplads til festudvalget. Carsten
Ljungberg gav tilsagn om at skaffe stole
til Klubhus Vest og Juniorafdelingen.

Carsten Ljungberg havde fremsendt
forslag til husorden for Klubhus Vest –
forslaget kunne godkendes med redak-
tionelle bemærkninger.

Aktivitetsplan
1. Nøglekortordning (Erling, Carsten og
Kaare)
2. Vedtægtsændringer (Karin, Kaare og
Benny A)
3. Trådløs lystbådehavn (Benny E og
Kaare)
4. Omdisponering af havnens land-
arealer/udnyttelse af Klubhus Øst’ loka-
ler (Benny E og Jan)
5. Følgegruppe – havnens lokalplan
(Benny E og Karin)
6. Vedligeholdelse af juniorafdelingens
flydebro
7. Eventuelt.

Peter Ramlau havde skrevet et notat til
orientering for bestyrelsen vedrørende
nødvendigheden af, at bestyrelsen lø-
bende informeres om og øver indflydelse
på Købehavns Kommunes planer for an-
vendelse af havnens arealer. Det er klub-
bens formand, der er bestyrelsens an-
kermand i dette arbejde bl.a. gennem
information fra Dansk Sejlunion.

Næste møde
Næste møde bliver mandag den 7. juli
2008. Møde i august aflyses.

Nyt fra Kapsejladsudvalget
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Københavns
Marine Service

v/Søren Dyreholt
Mobil 20 32 18 28

Aut. Volvo Penta-forhandler

Refshalevej 320
1432 København K

Tlf. 32 96 18 28
Fax 32 96 18 29

Munch´s Auto, Quantum sail, Tempo-
både og ikke mindst vores lokale
Lynettens Bådservice. Mange tak for det.

Jeg er sikker på at vi ser alle sejlerne

igen 6. september, hvor Kastrup sejlklub
står for arrangementet.

Rahlf Nielsen
Stævneleder

Debatsiden
Opråb til medlemmer II:
Medlemmer bevidner,  at bestyrel-
sen sælger vores pladser 2 gange!

Siden sidste nummer af Lynette Nyt er
min ene fortøjningspæl blevet skåret
bort af Havnemester Søren Schlichter og
et dykkerhold. Dette for at fuldføre be-
styrelsens ambition om at skabe plads
til de større både som fylder to pladser,
men kun betaler en anelse mere end for
en plads. Os medlemmer som lå ”i ve-
jen” på vores faste pladser har man for-
søgt administrativt at tvangsforflytte til
andre steder i havnen! Historien under-
bygges nu af Niels Svarø medl. 1372,
plads 4034 og Jon Rytter medl. 4106,
plads 4034, som også er berørte af besty-
relsens dispositioner. De har begge med-
virket til denne artikel.

Niels har til sin store undren måtte
erfare, at hans faste plads er blevet over-
draget til Jon med skriftligt påtegning
på kontoret. Dette på trods af, at Niels
betaler fuld leje for sin plads. Jon er også
offer for sammenlægningen af pladser
på bro 4, hvor han af bestyrelsen er ble-
vet kraftigt opfordret til at flytte til an-
den plads, fordi hans tidligere også
var den ene af to som nu er lagt sam-
men.  Dette betyder, at Peter Ramlau og
bestyrelsen i praksis sælger vores plad-
ser 2 gange.  Både Niels og Jon har til
deres misnøje modtaget samme brev af
20. april som undertegnede med udlø-
bet svarfrist og forkert data på plads og
båd.

Jon er igen fornylig blevet kontaktet af
havnen i form af Havnemester Søren
Schlichter: Han fortalte, at bestyrelsen
gerne vil have, at Jon igen flytter, da det
er et andet medlems plads han har fået! 
Ikke nok med at Jon igen skal flytte til

en anden plads, men det vil også koste
ham yderligere 1000 kr. om året + 5000
kr. ekstra i indskud fordi pladsen
har højere kategori!  Jon udtaler  ”Jeg
synes jeg har været yderst samarbejds-
villig ved at ville forlade min faste plads!
At jeg så nu får at vide, at min nye plads
i virkeligheden er en andens, og at jeg
oven i købet skal betale mere for at få en
ny plads igen, virker meget kluntet og er
selvfølgeligt fuldstændigt uacceptabelt
set fra min side ” Jon tilføjer: ”Yder-
mere synes jeg,  at tonen i de mails og
breve jeg har modtaget fra Peter Ramlau
har være ualmindelig grov”

Niels udtaler: ”Jeg synes det er helt
grotesk, at man uden min viden overdra-
ger min faste plads til et andet medlem.
Det sætter for alvor spørgsmålstegn ved,
hvordan bestyrelsen behandler medlem-
merne og hvorledes de varetager deres
interesser”

Ifølge bestyrelses referatet i seneste
nummer af Lynette Nyt har Peter Ram-
lau givet ordre til at bestyrelsen skal
have en ansvarforsikring. Samtidig kan
vi også læse, at havnen skal udsættes for
endnu en omfattende omlægning, her-
under nybygning med vores formand og
ejendomsmægler Benny Espenhain som
ankermand.  Kunne dette være endnu
en potentiel økonomiske bredside til
klubben? Med kranprojektet in mente
har man vel lov at være betænkelig.

Da jeg allerede har fået reaktioner fra
medlemmer på min artikel i seneste
nummer af Lynette Nyt hører jeg gerne
fra flere som også føler sig forulempet af
bestyrelsens dispositioner.

Står du på land og ligger på bro 4 er
det muligt din faste plads er overdraget
til et andet medlem. 

Se mere på www.amanda1932.dk
Sejlerhilsen

Jacob Lefèvre 4589 
j.lefevre@mail.dk
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pullerterne, der følger med op, så man
skal ikke skifte hele tiden, men blot
holde tot. Så nu er jeg ca 60 m over ha-
vets overflade, så jeg føler mig lidt ovenpå.
Jeg vil fortsætte ca. 20 km endnu til en
tankstation på vandvejen, og skal også
snart have noget at spise, så det bliver en
lang tur i dag, men der har ikke været
meget at kikke på her, kun nogle får der
græssede på digerne om kanalen og et
par flodpramme. Jeg skal huske at
check’e olie, diesel, smøring af stævnrør
og vandfilter i aften.

Det er ikke mange bygninger, man ser
fra kanalen, kun de grønne diger og træer,
der vokser på diget eller umiddelbart
bag dem. Jeg forsøgte at gå ind i Wetinger
Hafen, men de 1,5 m de annoncerede
med var for lidt, selv om det lige skulle
kunne gå til mig. Det må være mudder
jeg sidder fast i, så det er til at komme
ud af igen, og jeg har ikke fået nogen
skader på båden. Nå men jeg måtte fort-
sætte lidt endnu, og der er gratis ligge-
pladser sammen med flodprammene, så
bliver det jo også billigere at overnatte
på den måde.

Nu skal vi til at lytte på VHF kanal
20, så nu er kl. 20:45, jeg skal snart finde

et sted.
Ved 33 km mærket har jeg fundet ste-

det, men hvor er der en dieseltank?? Ef-
ter at have sat en lampe fast til søge-
lænderet var det på hovedet i seng.

Mandag d. 23. juni 2008
Af sted kl. 7:35. Der er flere steder, hvor
strømmen er meget stærk nu 3-4 Kn, så
det er ikke så sjovt at sejle mod strøm-
men på denne årstid, måske det hænger
sammen med det meget nedbør, de har
fået de foregående uger??

Kl 8:00 er der igen meget varmt, over
25° i cockpittet, og nu 11:30 er der 35°,
så jeg sidder behageligt på captains chair
på agterdækket, der er noget luft både i
forbindelse med bådens fart samt den
vind, der nu også naturligt er der. Jeg
hopper ned i cockpittet med mellem-
rum for at korrigere kursen via auto-
piloten, der nu igen virker som den skal,
så det er dejligt. Loggen virker også igen
efter reparationen, så det er jo bare dej-
ligt.

Jeg måtte ændre noget på køleskabet
i dag, da jeg opdagede at der nu var 15° C
inde i skabet, men jeg kunne dog justere
det ned, så temp. mere passende blev 5-

8° C i køleskabet. Jeg er
begyndt at stille drikkeva-
rer derind også, det har jeg
ellers kun gjort med juice,
da jeg synes det var koldt
nok til drinks i kølsvinet,
men det er det ikke mere.
Køleskabet virker fint, blot
en skam det er så lille, men
det er jo vilkårene med en
mindre båd.

12:46 drejede jeg fra
Rhône til Port st. Luis, som
jeg skal passere for at
komme til Port Napoleon.
Det er sidste sluse i denne
omgang, så nu er jeg snart i

Lynettemedlem 5230 Hans
Ottesen er taget på sin
drømmetur, eller måske
bare en af dem. Fortøjnin-
gerne er rullet sammen i
Lynetten, og i sin Compass
31 er han nu sejlet tværs
igennem Europa på diverse
floder og kanaler igennem
både Tyskland, Frankrig,
Holland og Belgien. I denne
sommer sejler Hans rundt
i Middelhavet. Hans vil
meget gerne dele sine ople-
velser med medlemmerne
hjemme i Lynetten, og han
fører logbog og sætter bil-
leder på sin hjemmeside http://www.
idbs.dk.

Redaktøren har tilladt sig at plukke et
par små hjørner af historien her til dette
blad, men den fulde historie må man altså
på ovennævnte hjemmeside for at finde.

Torsdag d. 22. maj 2008
Fra Travemünde til Rhinen:
Op 7:15, afg. 7:45 efter en hurtig kop
kaffe, høj blå himmel, men mosekonen
havde brygget, så der lå en lav tåge over
kanalen. 9:30 den 6. sluse ved Witzeeze
ved Lauenburg, så er der en sluse mere
inden Elben og Elbe-seitekanal, her skal
jeg sænkes 4 m.

10:10 igennem, 1600 omdr. på moto-
ren, og hun spinder heldigvis stadig.
11:10 igennem v. Lauenburg. Her er kort-
plotteren igang igen, så det er muligvis
kun det kort der mangler. 11:30 på El-
ben og logger 8 Kn så ca. 2 Kn medstrøm
men det er kun 4-5 km.

11:45 ind i Elbe-Seitekanal, så ved
næste sluse skal jeg hæves 38 m, det er
hele bassinet – med indhold – der hæves

op, så det er nemt, man skal kun fortøje
en gang, det hele følger med op inde i
slusen. 12:50 så nu er det VHF kanal 18
til sluserne.

Ved 94 km mærket overhaler jeg min
1. flodpram, det tager tid, så man skal
være opmærksom. Der er egentlig ikke
så meget forskel på farten, men det er
ubehageligt at ligge i deres skruevand
med meget uroligt vand, så det er mere
derfor, man overhaler. Ved 89 km mær-
ket kl 15:30 måtte jeg slå Sprayhood
ned, da det blev for varmt, samt få lidt
mere sol på kroppen.

Ved slusen Uelzen 60 km mærket fik
jeg besøg af Wasserschutzpolizei, der ville
se alle papirer, men de var flinke nok, da
alt tilsyneladende var ok. De undrede
sig over, at jeg alene kunne håndtere bå-
den ved sluser og havnemanøvre uden
hjælp, jeg fik en god snak med dem.

I slusen var jeg sammen med en flod-
pram, det var den jeg havde overhalet,
men han kom først ind og det er jo godt
nok, dernæst min lille båd, som sam-
men blev hævet 28 m. Der var nogle af

På drømmeturen
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direkte kontakt med Middelhavet.
Nå nu røg også den planlægning, de

arogante franskmænd gør, som det pas-
ser dem, selv om slusen skulle arbejde
normalt, lukker de kun op for lystsejlere
kl 16:30 hver dag, kun hvis der er
erhvervsfartøjer, bliver der lukket op på
andre tidspunkter, det er for dårligt, når
man har betalt for at benytte sluserne.
Kan man ikke fransk, er de bedøvende
ligeglade med en.

Landet kan jeg godt lide, men deres
mentalitet er af R... til, specielt når man
ikke kan fransk, der er selvfølgelig und-
tagelser, og nogle af de søde mennesker
møder jeg også. 14:30 skulle jeg ifølge
deres oplysninger og et VHF opkald
komme igennem, men den aflyste de
uden videre, og først 16:30 efter yderli-
gere 3-4 rykkere kom jeg igennem.

Kl 16:40 ind til Port San Luice og så
en kort 5Nm afstikker ud i Middelhavet
og så N imod Port Napoleon. 15:00 ude
af kanalerne og fortøjer i Port Napoleon
på Bro E plads nr. 38 kl 17:30. Motoren
har kørt i alt 259,7 timer Udsejlet di-
stance ifølge log siden jeg tog fra Kbh i
Dk 1332Nm og ifølge GPS triptæller
1318Nm, så det er jo ikke den store for-

skel på triptæller og Log, selv om de
måler på forskellig vis. Sejltiden i Kana-
lerne 20. maj -23. juni er jo ca 34 dage,
Brændstofforbrug ifølge mine egne op-
tegnelser omkring 400 l.

Tirsdag d. 24.-30. juni 2008.
Ophold i Port Napoleon for klargøring af
båd m.m.

Ja så er jeg endelig på nettet igen. DK
er et rent slaraffenland hvad angår
internet, jeg kunne nok have kommet på
noget før, hvis jeg ville bruge en dag på at
finde et sted. Frankrig er dejligt, men
meget varmt lige nu. De sidste 3 dage
med næsten 40 grader, og så på floderne.
Jeg er nået til Port Napoleon i dag og
bliver her i ca. 5 dage, måske længere,
afhængig af hvor meget jeg får lavet og
købt ind. Der er en del reparationer, jeg
mente jeg kunne lave undervejs, men jeg
var for træt om aftenen og ville da også
opleve lidt, i stedet for at sidde på Trille
og reparere.

Jeg er netop i dag nået til Port Na-
poleon i Sydfrankrig og sidder lige nu på
et sted, hvor det er behageligt at op-
holde sig, jeg ved ikke hvor meget jeg får
opdateret på sitet i aften, men jeg har

netop sat en vask over, og
jeg trænger jo voldsomt
selv, der har ikke været et
ordentligt badeværelse i
meget lang tid. Nu venter
jeg lige på, at vasken skal
blive færdig, så får jeg skre-
vet noget ind og får sendt
en masse af de mails, der
også skal klares. Der er jo
nogle problemer med op-
løsning af firmaet, som jeg
åbenbart ikke har gjort rig-
tigt, så skattefar er tosset.

Jeg regner med at være
på nettet de næste dage,
det koster godt nok 20

••••• BådkalecheBådkalecheBådkalecheBådkalecheBådkaleche
••••• HynderHynderHynderHynderHynder
••••• SprayhoodSprayhoodSprayhoodSprayhoodSprayhood
••••• BompresenningBompresenningBompresenningBompresenningBompresenning
••••• Bøjler + beslagBøjler + beslagBøjler + beslagBøjler + beslagBøjler + beslag

Erik MortensenErik MortensenErik MortensenErik MortensenErik Mortensen
Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup
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TOHATSU forhandler
reparation og service
på bådmotorer

Rep. af påhængsmotorer.
Rustfrit arbejde udføres.
Salg og montering af
bådetilbehør.
CTEK lader, kan være tilkoblet året rundt
EXIDE marine & start batterier
Se www.amager-marine.dk

outboard   POWER 2 års garanti

Amager-Marine
Islands Brygge 91
2300 København S
Tlf. 3254 6232 / 4016 6232
e-mail: Amagermarine@pc.dk

Euro pr døgn her, men der
er også alle faciliteter, så
jeg håber det hele er kla-
ret på den uge. Jeg skal
have monteret en VHF an-
tenne i masten, da min
VHF ellers ikke rækker ret
langt. Masten skal monte-
res og det hele rigges til.
Der skal monteres rebe-
beslag, købes påhængsmo-
tor til min gummibåd da
jeg nok gerne vil gå i land
på de små øer hernede,
samt en masse mere, bå-
den skal hovedrengøres,
der skal være storvask af
mig, og jeg bliver helt forpustet.

Jeg er også nødt til at købe nogle myg-
genet til mine luger, da det ellers er
svært at sove om natten, temp. har væ-
ret omkring 30 grader i kahytterne også

om natten.
Så nu glæder jeg mig til at få hejst

sejlene og smutte rundt i Middelhavet.
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Aktivitetskalenderen 2008

August
16/8 Krebsegilde på Flakfortet

September
6/9 2. afdeling af Amagercup’en

På en rigtig sommerdag havde S/K Lynet-
ten arrangeret klubtur til Dragør. Vi var
8 både som havde tilmeldt sig til turen.
(Det er ikke mange, når vi tænker på at
vi er en af de største sejlklubber her-
hjemme), men alle fik et par dejlige dage
i Dragør.

Vi mødtes i Dragør bådlaugs klubhus
til en lille velkomst øl / vand. Her vi blev
enige om at mødes igen ved 14.00 tiden
til fælleshygge, lege mm. alle ville gerne
ind og kikke på Dragør by. Der var også
Dragør marked, desværre blev det af-
holdt i Stor Magleby. Der var vist nogle
enkle der tog turen til marked.

Kl. 16.00 blev fællesgrillen tændt op,
og kl. 17.00 var alle i gang med at grille.
Det blev til mange hyggelige timer.  Store
bøffer - sprøde pølser og en god flaske
vin. Jo alle var godt tilpas.

Forsommertur til Dragør den 7. juni

Næste dag var der
rengøring af klubhuset.
Nogle valgte at blive i
Dragør hele søndagen.
Undertegnede sejlede
dog hjem ved 13.00 tiden, med endnu et
godt minde om Dragør og hyggelige sejler-
kammerater.

En stor tak til Dragør bådlaug for
lån af huset.

Turudvalgsformand
Carsten Ljungberg

Havnemesteren i Troense

Som baneleder ved kapsejladser
kommer man lidt rundt. Jeg traf
Søren, der er havnemester i Troense,
og han er indbegrebet af den
imødekommehed, hjælpsomhed,
gode humør og fynsk hygge, som
præger alle på havnen, og så er han
en habil Safir sejler. Det maritime er
meget grundfæstet hos ham. Han
har komponeret sin helt egen
uniform, og den imponerende kasket
med egeløv på både bånd og
skygger lader ingen i tvivl om, hvem
der er myndighed på havnen! At han
også taler svensk, engelsk, tysk,
fransk og hollandsk gør sit til, at
Troense er populær blandt
lystsejlerne. – Søren er for øvrigt
også dyrlæge, og en europæisk
kapacitet mht bedøvning af dyr.
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Afsender:
Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200
1432 København K

Magasinpost Standard
ID-nr. 47471

Ryd kalenderen

Lørdag den 16/8 kl. 18.00 afholder
turudvalget krebsegilde på
Flakfortet.

Da alle planer ikke er på plads med
Flakfortet vil vi opsætte opslag på
alle opslagstavler i klubben med
pris og hvad I skal selv medbringe.

I tilfælde af regn bruger vi fortets
lokaler. Der er tale om et fælles
arrangement, så mange sejlklubber
vil sikkert deltage.

Med venlig hilsen
Turudvalget


