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Dette blad er fyldt med gode nyhe-
der.

Det er en god nyhed, at Køben-
havns overborgmester har besindet 
sig om havnetunnellen og besluttet, 
at den ikke må genere Margrethe-
holm.

Det er også  en god nyhed, at der 
er dykkere, som banker på vores dør 
og gerne vil være med i vores klub. 
Og det er ligeledes en god nyhed, 
at vi måske skal udvide klubbens 
arbejde med kajakområdet.

Det ligger fint i tråd med udspillet 
fra FLID (Foreningen af Lystbåde-
havne i Danmark), som blev præ-
senteret af Kasserer Poul Borchum i 
LynetteNyt nr. 3 i år under overskrif-

Fremtiden banker på – også i Havnen
ten ’Hvilken slags venlig havn skal 
Lynetten være?’

Har du ved et uheld smidt bladet 
ud, kan du finde indholdet på klub-
bens hjemmeside www.lynetten, og 
jeg vil opfordre til, at artiklen stude-
res nøje, for det handler om klub-
bens fremtid og hvilke aktiviteter vi 
vil rumme.

Emnet er til debat på det med-
lemsmøde, som indkaldes i dette 
nummer og som finder sted den 25. 
september i Bestikket.

Så læs LynetteNyt nr. 3 og mød 
op til medlemsmødet og vær med i 
debatten.

Fortsat god sensommersejlads.
Niels Bjørn Pedersen, Redaktør 

 
 
 

- Nej til en havnetunnel, der går ud over Margretheholm Havn. 
Sådan lyder det nu fra Københavns overborgmester Frank Jensen (S). 
Den planlagte linjeføring ville nemlig ødelægge Margretheholm Havn, 
hvor sejlklubben Lynetten holder til, og hvor der på det seneste er op-
ført mange nye boliger.

I stedet for udsigt til en havn ville børnefamilierne i de nye boliger få 
udsigt til en motorvej. Og det har fået overborgmesteren til at ændre 
planerne

-  Der bliver ikke nogen havnetunnel med vores stemmer, hvis det 
betyder, at man går ind og ødelægger det havnemiljø, vi har ved Mar-
gretheholm, siger overborgmesteren.

- Den endelige placering (af havnetunnellen, red.) er ikke på plads, og 
der skal grundlæggende tages hensyn til, at den ikke får ødelæggende 
effekt på de rekreative områder i København, siger Frank Jensen.

De ændrede planer indebærer, at man flytter en tilkørsel til havnetun-
nellen længere ind på Refshaleøen, så den ikke generer havnemiljøet.

DR Nyheder/København

Havnetunnellen føres uden om Margretheholm

Amager Cup, foto: Mattias Brodlund
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Af Michael Toppenberg
 

Omkring årsskiftet 2012 - 2013 fik 
Michael Toppenberg en henvendelse 
fra Dykkerklubben Vikingerne, hvor 
et medlem også var med i Lynetten.

Vikingerne var trængt lokalemæs-
sigt... – og når man skal lave en dyk-
kertur er det et stort arbejde, at hente 
udstyr eet sted og køre et andet sted 
han og dykke – og bagefter tilbage 
med det hele og pakke det ned igen. 
Dykkerne spurgte, om der var mu-
lighed for at de kunne melde sig ind 
i sejlklubben Lynetten – og blive en 
slags dykkerafdeling hos os. 
Jeg tog kontakt til bestyrelsen og 
spurgte hvordan man ville se på 

Dykkere i Sejlklubben Lynetten?
idéen. Jeg blev bedt om at komme 
med et oplæg, og vi nedsatte en 
projektgruppe med Kenneth Jacob-
sen og undertegnede fra bestyrelsen, 
som forhandlere. 

Vi blev enige om, at Sejlklubben 
Lynettens vedtægter ikke umiddel-
bart kunne give mulighed for at lave 
en ’dykkerafdeling’ i sejlklubben.  
De kunne altså ikke blive medlem-
mer på en måde, så de kunne få et 
budget ligesom f.eks. juniorafdelin-
gen og sejlskoleafdelingen har.  
Det rummer vedtægterne simpelthen 
ikke mulighed for. En sådan ord-
ning, som kan være ganske interes-
sant – også økonomisk - for Sejlklub-
ben Lynetten, skal besluttes på en 

generalforsamling.
Vi blev enige med Vikingerne om, 

at de i en perioden på to år ’lejer’ sig 
ind på klubbens område.  
Vikingerne omdøber sig til Dyk-
kerklubben Lynetten – og i en to-års 
periode vil forhandlingsudvalget 
arbejde på forslag om at tilpasse ved-
tægterne, så Sejlklubben Lynetten 
kan optage Dykkerklubben Lynetten 
som fuldgyldige medlemmer – og 
dermed etablere en dykkerafdeling.  
Sejlklubben Lynetten vil på den 
måde få et positivt driftstilskud til 
administration af ordningen – og i 
øjeblikket er det vurderingen, at den 
vil være mere end udgiftsneutral.

Begge klubber har indgået en 
perspektivaftale, der definerer hvad 
arbejdet går ud på. Primært en aftale 
om fuld integration og sekundært 
anden aftale, der ikke stiller nogle af 
parterne ringere end før.  
Aftalen indeholder også en udtræ-
delsesbestemmelse, så begge parter 
i den to-års periode kan udtræde 
uden omkostninger for Sejlklubben 

Lynetten.
Vi har udlejet plads til en grejcon-

tainer, der nu står nede bag Vester-
søhus. Containeren, der er isoleret, 
har også plads til dykkernes kom-
pressor – og strøm købes af klubben 
til dagspris. Helt som hvis et med-
lem for eksempel havde en båd på 
land.

Det er et spændende projekt at 
arbejde videre med – og alle med-
lemmer af Sejlklubben Lynetten, der 
også dykker, kan henvende sig til 
Kristoffer, der har opslag andet sted 
her i bladet.  
På sigt et det naturligvis tanken, at vi 
opfinder en slags medlemsskab, der 
gør det muligt både at være sejler og 
dykker i Lynetten.

 Vi orienterer yderligere om dyk-
kerne på det kommende medlems-
møde – hvor de også vil være med, 
så alle kan få hilst på alle...

 Det er nu muligt at tage et dykker-
certifikat i Din egen sejlklub.  
- Så hold godt øje med opslag 
om dykkernes aktiviteter.
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Kajakker i Lynetten?

Skal der være bedre plads til kajakroerne i klubben?

Af Georg Niemann

Nogen vil sige, det har vi da alle-
rede - og det er jo også rigtigt. Der 
er i vores prisliste en linje, som siger 
"Jolleplads/ Kajak 220 kr/halvår", 
men det dækker ikke over, at der en 
engageret aktiv indsats, hvor kajak-
ejere og måske også kommende 
kajak-ejere samles og dyrker deres 
hobby sammen, helst med mulighed 
for kyndig vejledning.

Det ville man derimod kunne, hvis 
der var et rigtigt kajak-miljø i hav-
nen. Bestyrelsen er blevet kontaktet 
af Dansk Kano og kajakforbund, for 
nemheds skyld "DKF", som gerne vil 
give et spark fremad for tanken om 
en egentlig kajak-klub  i Lynetten. 
DKF, kommer ikke for at finde plads 
til en eksisterende kajak-klub, men 
deres mål er at skabe en levedygtig 
klub som omfatter både bådejere og 
mennesker, hvis hovedinteresse er 
at sejle i kajak (en aktivitet i vækst). 

Der skal  en vis mængde af aktive 
deltagere til, for at en klub bliver et 
aktiv at deltage i.

Med de mange nye naboer, burde 
der være basis for at samle et passen-
de antal deltagere og på denne måde 
er der her også en mulighed for 
at skabe en større sammenhængs-
kraft imellem sejlklub og beboere. 
Samtidig bliver det også muligt for 
sejlklubbens nuværende medlem-
mer at få væsentligt mere ud af deres 
kajak-interesse.
Det kunne da nemt tænkes, at 

Lynettens bådservice ville hjemtage 
kajakker og udstyr, hvis der var flere 
aktive udøvere som efterspurgte det. 
Reglerne for hvordan en sådan klub 
skulle fungere er i sidste ende op til 
S/K Lynetten og i tilsvarende sager 
har det hidtil været bestyrelsens 
holdning at et medlemskab af S/K 
Lynetten er obligatorisk og sådan 
bør det nok også blive ved med at 
være. Som medlemmer er det så 

også klart at man får diverse ydelser 
som en del af sit medlemskab, selv-
følgeligt adgang til toiletter og klub-
hus, men nok også ydelser direkte til 
gavn for kajak-hobbyen f.eks. en bro 
hvor det er let at komme ned i kajak-
ken. Det er ikke min mening, at der 
i Lynetten er behov for en ny klub, 
men som en ny afdeling kunne man 
godt understøtte disse aktiviteter.

Dette handler bestemt ikke om 
at tage noget fra de eksisterende 
medlemmer, men for at skabe mang-
foldighed, dynamik og aktivitet 
omkring alle grene af livet på havet, 
som kan tiltrække nye medlemmer 
og øge Lynettens eksistensberetti-
gelse.

Hvad er fremtiden for Havn og klub?
Medlemsmøde 25. september 2013

Kære medlemmer, mød talstærkt op og i godt humør. Det har været 
en herlig sommer, så forhåbentlig er I klar til at tage endnu en aften 
hvor vi får snakket både dette og hint igennem.

Aftenen er åben for at diskutere alle mulige emner, men bestyrelsen 
foreslår som så ofte et tema, som vi mener bør have ekstra fokus.

På denne dag vil vi tage fat på et af de helt store emner, nemlig ”Hvad 
er fremtiden for sejlklubber og havne”. Poul Borchum fremlagde i Ly-
nettenyt nr. 3, 2013, en liste af ting, som han havde noteret på et møde 
i ”FLID” (Foreningen af Lystbådehavne i Danmark), hvor man blandt 
andre havde inviteret en fremtidsforsker.

Rent praktisk forsøger nogle af os, at skubbe liv i både en Dykker-
afdeling og en Kajak-afdeling og vi har inviteret gæster, der kan infor-
mere om begge aktiviteter.

Med venlig hilsen 
Georg Niemann

Cash Only spiller i Bestikket 
fredag, d. 30 august kl. 20.00 til 
23.00

Cash Only er det band, der spil-
lede til standerhejs - og der var 
massivt ønske om at se dem 
igen...
Bandet hylder Johnny Cash og 
kendte country og rock n` roll 
klassikere. 
Med stor respekt for manden i 
sort og hans sound. 
Jeg vil tale med restauranten om 
at lave noget passende country 
mad den dag :-)

Michael Toppenberg
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Den ultimative Danske sejler ud-
fordring?
Dansk Sejlunion og Bogense Sejlklub 
søsætter Kattegat Inshore Rally for 
Cruisers (KIRC). KIRC er Vestdan-
marks pendant til den herostratisk 
berømt ØRC, der sejles hver år fra 
København til Malmø.

Gule Bukser
Sejler du over Atlanten giver det ret 
til at bære røde bukser. Sejler du 
ØRC får du den ære at være inde-
haver af retten til at bære grønne 
bukser. Overlever du KIRC og den 
efterfølgende fest, kan du fremover 
i al evighed stolt gå i GULE bukser. 
Du vil nyde de misundelige blikke 
du får på havnen. De gule bukser 
signalere at her går en fra det ypper-
ste Dansk sejlerelite.

Sejladsen
Sejladsen går fra Juelsminde til Bo-
gense og lig med ØRC er (næsten) 
alt tilladt. Du må sejle med motor 
eller sejl, handicap tildeles efter 
forgodtbefindende af løbsledelsen 
(naturligvis uden nogen form for 
præjudice eller bagtanke). Stafpoint 
under løbet kan og vil blive uddelt 
af ledelsen, igen efterforgodtbefin-
dende.

Der er ingen muligheder for at 
appellere hverken handicap eller evt. 

stafpoint. Den oplyste og ubestikke-
lige ledelsesbeslutning er endeligt.

Præmier
Der gives præmier for først i mål og 
vinder, samt bedst udklædte mand-
skab (m/k) og andre kategorier, ef-
terhånden som ledelsen kan opfinde 
dem. 

Et kategori skal dog nævnes, rene 
pigebåde bliver alle præmieret (vi 
skal lige finde en præmie først – bare 
rolig). Vi vil ikke diskriminere, så 
en mandebåd i drag, vil også kunne 
komme i betragtning her.

Løbet finder sted den 31/8/13 med 
start udenfor Juelsminde havn kl 
14:00.  Bogense Havn ar indvilliget 
i at deltagene både overnatter gratis 
(tak Bogense Havn og Kommune). 
Deltagelse koster kr. 490 per delta-
gende sejler. For startgebyr får du:
- En lækker kvalitetspolo med KIRC 
logo
- Middag på restaurant 
- En molebajer når du lander
- KIRC stander til din båd
- Diverse smågaver som vi finder 
sponsorer
- En festlige aften
- Og ikke mindst – retten til at bære 
gule bukser!

Tilmelding
Du kan til melde dig enten via 
Dansk Sejlunions kapsejladska-
lender: http://ds2.inforce.dk/
DS/search/kapsejladskalender.
asp?mode=details&ID=1901
Eller gennem (betaling skal foregå 
her): https://www.dtilmeld.dk/
Event/?EventID=1147

Dykkerklubben Lynetten, som netop er flyttet ind i en container på havnen 
ved Vestre Søhus udbyder til vinter dykkerkursus på CMAS* Niveau. Vi 
starter i januar og er er færdige i slutningen af maj måned. Vi uddanner kur-
sisterne på CMAS*-niveau i svømmehal og teori i januar, februar og marts, så 
det er let at udvide sit certifikat i sensommeren, hvis man ønsker flere færdig-
heder.
Kurset vil finde sted en fast ugentlig dag - typisk tirsdag eller onsdag - hvor 
vi underviser i teori og efterfølgende træner i svømmehal i januar-marts. I maj 
måned, når vandet er blevet en smule lunt gennemfører vi udendørstræning 
fire onsdage/tirsdage og en enkelt søndag.  
Prisen for Cmas*-kurset er 3000,- kr. Inklusiv lån af udstyr, certifikat, lån af 
teoribog, ½ års medlemskab af dykkerklubben med fri luft og lån af elevud-
styr, ½ års medlemskab af DSF samt dykkerlægeattest.
De ledige pladser fordeles efter først til mølle.  
En plads på holdet tildeles, når man har indbetalt kr. 750 til Dykkerklubbens 
konto 1551-6438806 og sendt en mail med tilmelding til jensfuglede@gmail.
com.

Dykkerklubben Lynetten - Dykkerkursus 2014
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Det sker onsdag den 4. september 
kl. 18.00 fra Roskilde Lufthavnster-
minal. Prisen for turen er 570 kr.

Foreningen ‘DC 3 vennerne’ vedli-
geholder og flyver med flyvevåbnets 
gamle DC 3. Flyet er stationeret i 
Roskilde lufthavn og flyver jævnligt 
med medlemmer af foreningen i 
både ind- og udland. 

Sejlklubben Lynetten har arrange-
ret en medlemsflyvetur over Køben-
havns Havn og et par cirkler over 

Se Margretheholm Havn
fra DC 3 veteranen ‘OY BPB’
Op at flyve.
Kom med på en tur med DC3 Vennerne over Lynetten

Dine meddeltagere op på den boo-
kingliste, der hænger ved døren til 
kontoret, så vi kan kommunikere, 
hvis der bliver problemer.

Du skal skrive navn på alle dem 
Du køber billetter til samt dit mobil-
nummer. 

Sidste udkald er 1. september 
Listen lukkes, når der er 18 passage-
rer. Af hensyn til planlægning skal 
Du betale inden d. 1. september. Har 
Du har ekstra plads i bilen, kan Du 
skrive det på listen så transportløse 
har mulighed for at kontakte Dig.

Vi mødes onsdag den 4. september 
kl. 18.00 i Roskilde Lufthavnster-
minal. Vi flyver kl. 19.00 og vi er 
hjemme igen kl. 19.45

Michael Toppenberg

plads til 18 medlemmer med børn, 
koner og kærester. Hvis flere er inte-
resseret, kan vi få arrangeret endnu 
en tur på et senere tidspunkt.

Der kun er plads til 18 passagerer 
ad gangen, så billetterne sælges efter 
først til mølle princippet.
Betal i automaten
Der flyves kun med medlemmer af 
”DC 3 vennerne” men det er så smi-
digt, at man tegner et korttidsmed-
lemsskab samtidig med billetprisen. 
For de 570 kr fås altså både flyvetur 
og et halvt års medlemsskab af DC 3 
Vennerne.

Beløbet skal indbetales i Sejlklub-
bens automat på sydsiden af Klub-
hus Øst , hvor Du finder er en særlig 
’Flyvetur menu’. Kvittering fra auto-
maten er bevis for Din betaling. 

Du skal samtidig skrive Dig og 

Margreteholms Havn, så alle kan få 
et herligt kig på Sejlklubben.

Vi flyver fra Roskilde, langs Ros-
kilde Landevej op til Tuborg Havn 
hen over den nye ‘Langelinie’, over 
Margretheholm havn og henover 
Københavns Havn. Vi fortsætter 
med havnekig ned til Vallensbæk, 
hvor vi igen drejer mod vest og 
tilbage til Roskilde. 

Turen tager 35 til 45 minutter. 

Vi har booket hele flyet, så der er 
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Magter du ikke længere at vedli-
geholde din båd, eller ønsker du 
blot at skille dig af med båden, så 
kan du donere den til Sejlklubben 
Lynetten.
Her arbejder bestyrelsessupple-
ant Kenneth Jacobsen på at skabe 
et projekt for unge mennesker 
som har lyst til at arbejde med 
både og sejle i dem.
Kenneth Jacobsen er ansvarlig for 
projektet, som bl.a. handler om at 
bådene overholder almindelige bestemmelser om søsikkerhed mv.
Kontakt Kenneth på telefon 3117 8645 

Er du medlem af DSRS?
Dansk Søredningsselskab har til 
formål, at assistere bådejere der har 
behov for hjælp i ikke livstruende 
situationer på søen. Det kan fx. dreje 
sig om grundstødninger, motorstop, 
havareret rig og lignende. Der kan 
ofte være tale om situationer som 
kan udvikle sig i livstruende retning 
hvis der ikke ydes hjælp i tide - der-
for kalder vi det også for forebyg-
gende søredning.

Dansk Søredningsselskab kan as-
sistere det offentlige redningssystem 
(Søværnets Operative Kommando - 

Magter du ikke din båd længere?

SOK) når der er behov for det - men 
i givet fald foregår det altid på SOK's 
initiativ - og under SOK's kom-
mando.

Dansk Søredningsselskab er så-
ledes ikke en konkurrent til den 
officielle søredning - men et hen-
sigtsmæssigt og økonomisk attrak-
tivt supplement for alle bådejere der 
færdes i de skandinaviske farvande 
(fritidssejlere, småbåds-fiskere, dyk-
kerbåde og lignende).

Medlemskab koster 550 kr. pr. 
kalenderår. Dit kontingent bidrager 
til, at Søredningsselskabet kan drive 
og udvikle aktiviteterne til gavn for 
danske bådejere. Indsatsen er baseret 
på ulønnet arbejde. Opgaverne ud-
føres af frivillige personer tilknyttet 
havnene. Selskabet drives desuden 
for midler doneret af virksomheder 
og private. 
 

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk

www.dialogtransport.dk

•	 Bådtransport
•	 Kranservice
•	 Lagerhotel

Ring	tlf.	2166	0269
Vognmand	Poul	E.	Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand

Sildefestival
Vi skal smage dine hjemmelavede sild… Og din hjemmelavede snaps...
Lørdag, d. 28. september kl 13.00 holder Sejlklubben Lynetten Sildefesti-
val i Skipperstuen.
Du tager Dine bedste hjemmelavet sild med. Du anretter dem i en pas-
sende skål – og sætter et lille skilt på, der viser. hvad Du serverer – og 
hvem Du er. Du sætter retten på en stor sildebuffet, der vil være dækket i 
Skipperstuen....
Klubben giver dejlig nyt hjemmebagt rugbrød.
Øl og brændevin i mange variationer til rigtig gode medlemspriser – og 
det skal Du selv betale…
Dessert eller osteanretning kan købes i restauranten.
Musik, der passer til lejligheden.
Hvis Du booker ind på arrangementet her vil Du fremstå som ”Delta-
ger”. Du skal derfor i tråden nedenfor skrive lidt om hvad Du vil komme 
med - hvad Du synes vi mangler - eller måske har for meget af...

Festudvalget
Michael Toppenberg
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Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF)
DKF er vært for VM i kano- og kajakmarathon
den 20.-22. september.

Kom og vær med 
som tilskuer, frivil-
lig eller deltag i 
Master Wold Cup 
(+35) den 18.-19. 
september.
 
Begge arrangemen-
ter sker på Bag-
sværd Ro Stadion.

Sejlklubben Lynetten arrangerede 
igen i år, den 15. juni, Amagercup, 
med 33 deltagende både – heraf 
mange store svenske sejlbåde – 
Amagercup er en del af del af Øre-
sundscup. Også klassebådene var 
pænt repræsenteret, 7 spækhuggere 
og 5 IF’er.

Sejladserne foregik i frisk vind på 
2 op/nedbaner – henholdsvis øst for 
Trekroner for klassebådene, og nord 
for Flakfortet for DH både.

Der var kamp til stregen, se resul-
tater på http://www.Amagercup.dk

Flotte billeder af Mattias Brodlund 
vedlagt: flotte både, hyggelig after-

 
November 2013 til april 2014 er de 
bedste måneder i Caribien, regntiden 
og Hurricaneperioden er overstået, 
naturen er frodig og grøn, det er be-
hageligt varmt og havets temperatur 
ligger på 29 grader. 
GRAND DANOIS sejler i et af de 
allerbedste områder nemlig mellem 
Saint Lucia og Trinidad. 
Du behøver ikke sejlererfaring det 
får du om bord! Og du kan være 
med i kortere eller længere perioder. 
Skriv en mail og fortæl lidt om dig 
selv til freddy@suntrip.dk
Langturssejlernes Forening (FTLF) 
Facebook gruppe: Suntrip.dk -  sms 
+4522 816475

Gaster søges til Grand Danois i Caribien

Er din ryg træt efter sommerens sejladser?
Så prøv den nyåbnede klinik på Islands Brygge

Åbningstilbud: 
1/2 times ryg/nakke massage kr 225,00
1 times kropsmassage kr 390,00
En bodyscrub med salt fra det døde hav, som efterlader
huden blød og lækker kr 390,00
Se alle de øvrige tilbud på www.extrememassage.dk 

Eller ring på 22346144 Susanne Dyrvig medlemsnr 7956
Ansigtsbehandling 40 min.:  kr 250,00
Se alle øvrige tilbud på www.perfectlook.dk
Maya Dyrvig

sailing og præmieoverrækkelse.
https://www.flickr.com/

photos/24735664@N00/
sets/72157634144565308/ 
Efter sejladsen var der fadøl og 
snacks, og det klart største bifald ved 
præmieuddelingen gik til arrangø-
rerne for et flot stævne – det er så-
danne ildsjæle, der er medvirkende 
til, at sejlsport stadig trives i bedste 
velgående i Danmark.

Næste gang der sejles Amager Cup 
bliver den 14. september 2013, hvor 
Kastrup Sejlklub er værter.

Med venlig hilsen 
Rahlf

God deltagelse i Amager Cup
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Jazzfestival på Lynetten
Restaurant Lynetten og Valby Jazzklub afholder Jazzfestival i Bestikket.
Søndag, d. 8 september 2013 kl 13.00

Danske og amerikansk swingende filmmelodier: Poul Erik Kreinøe & Katjaz-
zerne.
Swingjazz og show med 2 sangere: Majken & Fjeldtetten.
Valby Jazzklub ankommer med en Nettobåd til Sejlklubben Lynetten og hol-
der Jazzfestival hele eftermiddagen. 
Medlemmer af Sejlklubben Lynetten kan som medlemstilbud deltage til en 
reduceret pris på 200 kr. – der betales i restauranten.
 
Program:
Kl. 13.00: Spisning i Restauranten:
Fiskefilet, Æg og Rejer, Roastbeef – en kølig pilsner, vand eller glas vin.
Ost og kage kan der ud over købes.
Drikkevarer i øvrigt til restaurantens almindelige priser.
Kl. 13.15-15.00:  Poul Erik Kreinøe & Katjazzerne-danske & amerikansk swin-
gende filmmelodier
Kl. 15.00-17.00:  Majken & Fjeldtetten- swingjazz og show med 2 sangere
Kl. 17.20: Valby Jazzklub sejler igen fra havnen.
Tilmelding til arrangementet kan for medlemmer af Sejlklubben Lynetten 
først ske efter 31-08-2013

Restaurant Lynetten

2.29900
Platform

Hellers Pris

Hellers
www.Hellers.dk Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup  3250 3017, hellers@hellers.dk

ALT I UDSTYR TIL DIG OG BÅDEN !PRIS PLASKER

PLATFORME
HØJ KVALITET - LAVE PRISER! 
Stævn- og badeplatforme. Stort udvalg til fornuftige 
priser. Til montering på de fleste bådtyper. 
Fremstillet i RF 316 stål med teak belægning. 

AFFUGTER
AUTOMATISK SIKRING AF INDEKLIMA! 

Til montering på dæk. 
Egnet til de fleste motorbåde
Mål 330 x 750mm.
Pris 2.299 Kr.
Best. nr. 131904  1.49900

Platform

Hellers Pris

5.29900
Platform

Hellers Pris

M ANKERRULLE
Rustfri stål med teak og ankerrulle. 

Monteres med medfølgende 
vinkelbeslag samt støtte

Mål 1200x330x580mm.
Pris 5.299 Kr.

Best. nr. 131902 

Med  vinkelbeslag
Mål 330 x 650mm.
Pris 1.499 Kr.
Best. nr. 112318

ÅBNINGSTIDER 
16. August - 23.december

Hverdage kl. 10.00-17.30  Lørdag kl. 10.00 - 17.30 
Søn- og helligdage Lukket

VI SES I KASTRUP !

1.49900
Foldecykel

Hellers Pris

Farve: Mat sort
Stel: Aluminium

Vægt 12 kg
Antal gear: 6 udv.

Mærke: Victory
Støtteben: Ja

FOLDECYKEL
VICTORY 6 SPEED

Nem at have med i toget, bussen eller metroen samt for 
folk der kører bil og har lang afstand til parkeringsplads. 

Perfekt til båd - og camping folket og til alle dem der 
mangler en nem og bekvem transport.

Nem at klappe sammen og folde ud.

Restparti, små kosmetiske fejl kan forekomme.

KØB 2 STK FOR 2.39900
Pris 1.499 Kr.

* Energisparende kontrolfunktion
* Perfekt ved lave temperaturer
* Anti-bakterielt sølv-nano filter
* Ioniseringsapparat renser luften 
* Automatisk genstart
* Brugervenligt kontrolpanel
* Skjult tank
* Opvarmer luften 1-12 grader                            
   mens den affugter

220V
Pris 2.790 Kr.

2.79000
Affugter

Hellers Pris

AUTOPILOT 
Hold dig på rette kurs med en selvstyrer fra Raymarine.  
RORPINDS PILOT ST2000+
Cockpitpilot til rorpind, digitalt LCD display.  
Seatalk/ NMEA 0183 in/output. 
Til både op til 4,5T deplacement
Vejl. 5.995 Kr.
Pris 3.949 Kr.
Best. nr. 117201 3.94900

ST2000+

Hellers Pris

HESTESKO
Oppustelig 
redningskrans 
Pris 995 Kr. 
Pris 796 Kr. 
Best. nr. 131502

79600
Hestesko AUT.

Hellers Pris

1.99900
W420 Sart -AIS

Hellers Pris

Personlig nødsender der sender GPS-position, UTC- 

tid, SOG-fart, COG-kurs og UID-identifikationsnr 
på VHF kanal AIS1&2, som kan ses på 

omliggende fartøjers 
AIS modtagere. 

SART-AIS MOB

Fjeldtetten
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DCC Energi leverer Shell brændsto�er 
              til Sejlklubben Lynetten

  - vi kan også levere Shell fyringsolie eller naturgas til din bolig!
 

        
Køb fyringsolie med rabat

Billig naturgas

Velkomstrabat på 750 kr. inkl. moms pr. 1.000 liter på første levering. Fast rabat på 
250 kr. inkl. moms pr. 1.000 liter på efterfølgende leveringer.

 

Ring og hør mere om dine muligheder på telefon 7010 2010 eller besøg www.dccenergi.dk

Har du endnu ikke tru�et valg om din naturgasleverandør, har du muligheden nu! 
DCC Energi tilbyder naturgas til en af markedets laveste variable priser. 
Vi opkræver ikke abonnement og en leveringsaftale med os er helt uden bindinger.

 

SOMMER-ÅBNINGSTIDER:
Fra 1. april til 30 september
Hverdage 10:00 - 18:00 og lørdage 9:00 - 15:00
HUSK - AT VI OGSÅ HOLDER ÅBENT PÅ SØN- OG HEL-
LIGDAGE FRA 1 APRIL TIL 30 JUNI (begge inklusive).

Lynettens Bådservice a/s
Tlf. 32576106    www.baadservice.dk    email: lynettens@baadservice.dk

VINTER-ÅBNINGSTIDER:
Fra 1. oktober til 31 marts
Hverdage 10:00 - 17:00 og lørdage 10:00 - 15:00

MONTERING AF UDSTYR, RIGGERARBJDE, MOTORKONSERVERING

HUSK VI UDFØRER OGSÅ:

Lynettekalender august-september 2013
Dato   Hvad   Hvor  Ansvarlig

 20-08-2013 kl. 18-21 Kapsejlads  Bestikket Rahlf
21-08-2013 kl. 17-21 Juniorsejlads  Havnen  Lars
24-08-2013  Klubmesterskab  Bestikket Rahlf
27-08-2013 kl. 18-21 Kapsejlads  Bestikket Rahlf
28-08-2013 kl. 17-21 Juniorsejlads  Havnen  Lars
02-09-2013 kl. 19  Bestyrelsesmøde  Bestyrrum Georg
03-09-2013 kl. 18-21 Kapsejlads  Bestikket Rahlf
04-09-2013 kl. 17-21 Juniorsejlads  Havnen  Lars
10-09-2013 kl. 18-21 Kapsejlads Slut  Bestikket Rahlf
11-09-2013 kl.17-21 Juniorsejlads  Havnen  Lars
14-09-2013  Amager Cup Kastrup Kastrup  Rahlf
18-09-2013 kl. 17-21 Juniorsejlads  Havnen  Lars
25-09-2013 kl. 17-21 Juniorsejlads  Havnen  Lars
25-09-2013 kl. 17-21 Medlemsmøde  Bestikket Georg 
28-09-2013  Duelighedsprøve   Preben

 

Fra Amager Cup 2013, foto: Mattias Brodlund
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PP - B
ID-nr. 47471

Væk med rurerne
Emiliano Pinori er ansat på Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut i Borås, hvor han i en årrække 
har specialiseret sig i skibsmalinger. Han har gen-
nem de seneste fem år har gennemført en række 
forsøg i skærgården, der viser, at det er muligt 
at lave en helt ny type bundmaling, der ikke 
indeholder tungmetaller, og som kan holde rurer 
effektivt væk fra kølen. 
- Sammen med kolleger har jeg kunnet vise, at det 
er muligt at kombinere eksisterende malingtyper, 
der ikke indeholder kobber, med stoffet ivermec-
tin. Det er et lægemiddel, der især kendes fra 
veterinærmedicin, hvor det bruges til at bekæmpe 
angreb af parasitter hos husdyr. Når rurer klæber 
sig fast til en malet overflade, vil de gennembryde 
det øverste lag maling. Dermed kommer de i 
forbindelse med ivermectin, som jeg har tilsat ma-
lingen i forholdet 1 gram pr. 1 liter maling – altså 
en koncentration på 0,1 procent. 
- Det er meget lavt sammenlignet med kobber 
i antifouling-malinger, hvor der typisk bruges 
omkring 300 gram kobber til 1 liter maling. Men 1 
gram ivermectin til 1 liter maling er altså nok til at 
holde rurerne væk, viser mine forsøg. Rurerne bli-
ver kun siddende en kort tid, så dør de og falder 
af. Og så længe malingen sidder på båden, vil den 
være effektiv mod rurer, siger han til Politiken i 
juli i år.. 
Man vil dog også kunne ’bygge’ andre typer 
giftstoffer end ivermectin ind i malingen, siger 
Emiliano Pinori:  
- Pointen er, at metoden – som ikke er patenteret, 
men lagt frit frem – gør det muligt at gå væk 
fra malingtyper, der medfører store kobberud-
ledninger, og i stedet bruge velkendte stoffer i 
meget små koncentrationer til at bekæmpe rurer. 
Hvis industrien vil, bør nye malinger af den type 
kunne være på markedet i løbet af 5-10 år, vurde-
rer han. 
Ifølge oplysninger fra dyrlæger er ivermectin 
receptpligtigt. Ellers ville det jo være nærliggende 
at blande sin egen bundmaling efter Emiliano 
Pinoris opskrift.

Niels Bjørn


