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Efter en noget trist start på året, hvor 
der ikke var meget opblødning i vej-
ret, vendte det hele sig på hovedet. 
Og nu kan vi se tilbage på en formi-
dabel sejlersæson. Der var heldigvis 
både sol og vind at tage af i det me-
ste af sæsonen.

Klubben er ellers ved at falde 
tilbage til den gode gænge efter en 
bekymret tid med hensyn til truslen 
fra en havnetunnel. Nu er der jo 
ikke truffet en endelig afgørelse om 
at skrinlægge planerne, eller om at 
flytte linjeføringen væk fra havnen. 
Men vi har dog fået nogle vægtige 
indikationer af, at man forstår både 
vores og vores omgivelsers behov 
for en velfungerende havn.

Jeg skriver dette umiddelbart før 
at der bliver afholdt kommunalvalg, 
men det ser ud som om, at overborg-
mester Frank Jensen sidder solidt i 
sadlen og det er vel herfra at vi har 
fået den mest tydelige tilkendegivel-
se. Og så har adskillige andre partier 

Glædelig jul til alle medlemmer

også bakket op omkring en positiv 
holdning.

Men på grund af de optimistiske 
indikationer har vi sat i gang igen 
med at renovere broer og foretage 
andre forbedringer på havnen. Her-
under kommer også vores maste-
kran til at blive meget forbedret.

Vi har desværre mistet en afholdt 
medarbejder, Lars, som har fået 
andet arbejde, men vi kan heldigvis 
hurtigt byde velkommen til en ny 
havneassistent Niels Rasmussen.

Jeg glæder mig til at møde rigtigt 
mange medlemmer til vores gene-
ralforsamling tirsdag 25. februar 
2014, og jeg glæder mig også til at se 
mange glade sejlere og bådejere, når 
vi tager hul på den nye sæson. 
 
Med ønsket om en god jul og et godt 
nytår.

De bedste hilsner
Georg Niemann 

Formand for Sejlklubben LynettenDer afrigges og spules på Østmolen
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af Niels Bjørn Pedersen 
Foto: Bo Tornvig + nbp 
 
Fredag den 8. november kl. 06.20 
kom en lille ny borger til verden på 
en båd på bro 9 i Margretheholms 
havn.

Det var Laust, som barnet hedder, 
som på det tidlige tidspunkt ønske-
de at hilse på sin mor Mette og far 
Kent, som havde besluttet, at fødslen 
skulle finde sted på den Motiva 34, 
som de havde købt sidste år, og ikke 
i deres lejlighed på Vesterbro. 
 
Havnen er tryg
- Vi besluttede os for, at vi ville føde 

skulle have tilbragt tiden på et bar-
selshotel i stedet for om bord, hvis 
fødslen var sket på hospitalet.

Torsdag aften gik parret tidligt til 
køjs, men Mette vågnede med veer 
da klokken var hen ad 23, og da ve-
erne begyndte at være regelmæssige 
fik Kent ringet til jordmoderen, som 
dukkede op sammen med en elev 
inden for en halv time.

- Det var fuldstændig afslappet. 
Det kom faktisk bag på mig, hvor 
stille og roligt det foregik, samtidig 
med at det var vildt intenst, siger 
Kent, som var med hele vejen i fød-
selsforløbet.

- Der var fuldstændig styr på det 
hele, fortæller Mette.

- Jordmodereleven sad og strikke-
de på en hue til Laust, og den skulle 
være færdig, mente hun, inden der 
for alvor skete noget. Så det var vir-
kelig svært at blive nervøs.

- Jeg havde søgt råd hos min 

Hjemmefødsel om bord

på båden, fortæller Mette Walsted 
Kristensen, fordi vi synes, at her er et 
trygt og venligt miljø i havnen med 
søde naboer, og fordi jeg synes, at 
det er mere trygt end på hospitalet. 
- Og vi havde hørt gode ting om 
hjemmefødsler bl.a. fra vores jord-
moder, og min graviditet har været 
problemløs, så jeg var ikke spor 
betænkelig ved at føde på båden, 
siger hun.

Parret Mette og Kent Walsted 
Kristensen har mødt hinanden i 
Lynetten til en kom-sammen hos en 
sejlerven. De havde hver sin båd, 
men da de blev par, solgte de bådene 
og slog sig i stedet sammen om at 
købe Motivaen, som er en vældig 
rummelig båd, specialbygget til 
sejlads på de europæiske floder, men 
også en praktisk båd når det gælder 
fødsler.

Hvis navnet Walsted får det til at 
ringe bekendt for læserens ører, så er 
det med god grund.

Den navnkundig Aage Walsted fra 
Walsteds Værft på Thurø ved Svend-
borg var nemlig Mettes morfar, så 
der rinder stolte maritime traditioner 
i den nye verdensborgers årer (se 
side 6). 
 
Både afslappet og intenst
- Det var da klart at fødslen skulle 
ske her i havnen, siger Kent, som 
gyser ved forestillingen om, at han 

Mette og Kent ønskede, at deres barn skulle fødes om bord på 
Aleta som ligger på bro 9 i Margretheholms Havn.

mormor, som havde født otte børn, 
og hun mente, at hvis bare jeg selv 
tog det roligt, så skulle alt nok ende 
godt.

- Så da eleven havde strikket huen 
færdig, sagde hun, at nu måtte han 
godt komme ud, og det gjorde han 
så fredag den 8. november kl. 06.20 
 
Fantastiske naboer
- Jeg er sikker på, at det gik så godt, 
fordi jeg kendte omgivelserne og 
menneskerne herude. De har været 
fantastiske. Naboerne og folkene fra 
Vestersøhus og havnechefen Ole har 
bare være pisse søde og hjælpsom-
me, fortæller Mette.

Og så måtte LynetteNyt slutte 
interviewet med forældrene, fordi 
de nybagte forældre som dagens 
projekt havde at gå en tur med tre 
dage gamle Laust i barnevogn, inden 
efterårsmørket sænkede sig over 
Margrethehavn. 

Mette og Kent 
Walsted Kri-

stensen med den 
3 dage gamle 

Laust.
Foto: Bo Tornvig
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I 2014 kommer en af de seneste man-
ge års største og vigtigste nyskabel-
ser i dansk sejlsport. Det står klart, 
efter at Dansk Sejlunions bestyrelse 
har truffet beslutning om at etablere 
en landsdækkende sejlsportsliga for 
klubber fra og med 2014.

Ligaen kommer til at bestå af 18 
deltagende klubber - og sejladserne 
skal foregå i sportsbåde. En lang 
række beslutninger, herunder om 
konkret turneringsstruktur, bliver 
udlagt til en nyoprettet ligaforening - 
med repræsentanter fra alle ligaklub-
ber - som i samarbejde med Dansk 
Sejlunion skal forestå den videre 
proces. 
 
Fokus på sportsbåde
Sejlunionens bestyrelse har samtidig 

Walsteds Værft
 

Den 27-årige Aage Walsted købte 
grunden på Thunø, hvor han etable-
rede et værft i 1949. Her startede han 
sammen med to medarbejdere med 
at bygge juniorbåde og joller. Siden 
da er omkring 200 nybygninger 
blevet søsat fra værftet, hovedsage-
ligt sejlbåde som f.eks. Drager og 5,5 
meter.

Walsteds Værft blev kendt for 
sit samarbejde  med den dansk-
amerikanske konstruktør K. Aage 
Nielsen og senere med navnkundige 
Sparkman & Stephens fra Massachu-
setts i USA. Samarbejdet betød bl.a., 
at Walsted kom til at bygge både til 
sejlere over hele verden.

Det var ikke mindst detaljer og 
gedigent håndværk, som kendeteg-
nede bådene fra Walsteds Værft og 
som gav værftet det ry for kvalitet 

Ny sejlsportsliga for klubber i 2014
 

Nu skal der oprettes en landsdækkende  sejlsportsliga for klubber. Det vil 
Dansk Sejlunion samarbejde med klubberne om gennem oprettelse af en liga-
struktur og etablering af et grundlag for anbefaling af en sportsbåd.

truffet en principiel beslutning om 
at anbefale klubberne at investere i 
sportsbåde. Dermed sendes et signal 
til klubberne om, at den fremtidige 
udvikling i dansk sejlsport i vid 
udstrækning handler om at skabe 
stærke sportslige miljøer og attrak-
tive rammer for alle sejlere, der søger 
fysiske udfordringer. Beslutningen 
ligger således i direkte forlængelse af 
projektet PULS & Vand i håret.

Sejlsportsligaen kommer som ud-
gangspunkt til at bestå af 18 klubber 
fra hele landet. Dansk Sejlunion invi-
terer i første omgang 12 klubber til at 
tage del i opstarten. Yderligere seks 
ligapladser er åbne for alle interes-
serede klubber - og vil efter planen 
blive fordelt ved Dansk Sejlunions 
Klubkonference den 22.-23. novem-

og solidt arbejde, som den dag i dag 
er koblet til navnet Walsted.

Aage Walsted sov stille ind den 25. 
juni i år i en alder af 91 år.

nbp

Vejvisere til Sejlklubben Lynetten
 
Klubben har ansøgt Københavns Kommune om at få opsat et par skilte, 
der viser vej til Sejlklubben Lynetten. Skiltene skal være i de blå-hvide 
farver, som bruges som vejvisere til f.eks. idrætsfaciliteter og virksomhe-
der.
- Vi har bedt kommunen om at skiltene opsættes på hjørnerne af Kløver-
marksvej-Vermlandsgade og Prags Boulevard-Raffinaderivej i håb om at 
flere mennesker lægger deres vej forbi klubben og dens tilbud.
- I følge en undersøgelse i Amagerbladet kører der dagligt 14-15.000 
mennesker forbi disse steder, siger klubkasserer Poul Borchum, som 
håber, at Kommunen stiller sig velvilligt til forslaget.

nbp

af Flemming Ø. Pedersen, Dansk Sejlunion
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ber 2014.
Alle kommende ligaklubber får 

plads i en nyoprettet ligaforening, 
som i samarbejde med Dansk 
Sejlunion fastlægger strukturen for 
sejlsportsligaen.
- For Dansk Sejlunion er det afgø-
rende, at klubberne er involveret i 
processen fra start. Vi har brug for 
klubbernes viden og ideer - og vi har 
brug for deres commitment,” siger 
formand for Dansk Sejlunion Hans 
Natorp. 
 
Anbefaling til klubberne 
På forhånd har der været stort fokus 
på spørgsmålet om, hvorvidt Dansk 
Sejlunion skulle anbefale en bestemt 
bådtype. Også i dette anliggende har 
Dansk Sejlunions bestyrelse valgt 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
 
Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i S/K Lynetten,  
tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19:00 i Amager selskabslokaler,  
Markmandsgade 9-11, 2300 København S.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være klubben i hænde 
senest mandag den 20. januar 2014, kl. 16:00.

Forslag mailes til info@lynetten.dk eller sendes/afleveres til Sejlklubben Lynet-
ten, Refshalevej 200, 1432 København K.

Endelig dagsorden med indkomne forslag vil fremgå af LynetteNyt nr. 1, som 
udkommer den 7. februar 2014, hvor bladet kan ses på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen

at inddrage klubberne i den videre 
proces.

- Vi har lagt os fast på en model, 
der rummer en naturlig rækkefølge. 
Beslutningen om sejlsportsligaen er 
udgangspunktet. Dernæst etablerer 
vi en ligaforening. Og som det tredje 
led vil Dansk Sejlunion sammen med 
ligaforeningen anbefale en konkret 
sportsbåd på klubniveau, siger Hans 
Natorp og uddyber:

- Vi beder klubberne komme på 
banen med det klare formål at skabe 
grundlag for en købsanbefaling - og 
dermed et marked - som er bære-
dygtigt de næste mange år. Målet 
er, at vi over en årrække skaber et 
homogent sportsbådstilbud i klub-
berne til både unge sejlere og voksne 
aktive.

Kære sejlervenner 
Hvad skal du give ham/hende i julegave?

Hvad med et gavekort til en vidunderlig be-
handling, der luner i den kolde vinter tid.
 
Se alle de øvrige tilbud på www.extrememassage.
dk (skriv i adressefelt). Eller ring på 22346144 
Susanne Dyrvig medlemsnr 7956

Eller nogle skønne cremer.  
I denne måned giver vi 20 % på alle solprodukter 
og 15 % på div. cremer, alle fra Guinot, et exklu-
sivt fransk mærke, du kommer til at elske.

Se alle øvrige tilbud på www.perfectlook.dk eller ring på 60747155 
Maya Dyrvig Foder

Vi ønsker jer en God jul og et godt Nytår 
Maya og Susanne

Dagsorden i følge vedtægterne

1. Valg af dirigent 
  Uddeling af 25-års nåle
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab og budget
4. Fastlæggelse af ydelser til klubben
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Ordinært valg af:
  Formand
  Juniorformand
  Kapsejladsformand
  Havneformand
  Én bestyrelsessuppleant
  Én kasserersuppleant
6. Valg af statsautoriseret revisor
7. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
8. Valg af redaktør og webmaster
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt
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af Niels Bjørn Pedersen 
 
I løbet af sommeren har Troels 
Kløvedal været rundt i de danske 
farvande og lavet optagelser til en ny 
tv-serie, som skal vises på TV2.

Forinden skulle han dog have 
Nordkaperen hjem fra Malaysia, og 
han ville da grumme nødig rende 
ind i nogle af de mange pirater, der 
hærger det Indiske Ocean.

Derfor søgte han hjælp, og Mærsk 
Line stillede sig beredvilligt til dis-
position. Den 21. januar blev ’Kape-
ren’ hejst om bord i lasten på Estelle 
Maersk i Tanjung Pelepas i Malaysia 
med destination Aarhus.

Troels Kløvedal var lidt nervøs i 
forbindelse med lastningen, hvor bå-
den på vej ombord i Estelle Maersk 
kom til at hænge i en vugge 40 meter 
over jorden.

- Den var en smule kompliceret, 
fordi vi skulle afrigge båden, og stor-

masten var 10 cm for lang til, at den 
kunne være i en container, fortæller 
han. - Så den blev anbragt på strøer 
under Nordkaperen.

Alt fungerede perfekt, og Estelle 
Maersk ankom til Aarhus i februar 
og fik losset ’Kaperen’ af i de hjem-
lige vande.

Det er 33 år siden, at båden sidst 
var i danske farvande.

Siden 1980 har Nordkaperen 
med og uden Troels Kløvedal sejlet 
mange tusinde sømil og i lange 
perioder sejlet i det sydlige Stillehav  
og Sydøst Asien.

Nordkaperens nye havn bliver i 
Ebeltoft sammen med Fregatten Jyl-
land.

nbp

Kilde: Maersk Line og Maritime Dan-
mark samt Troels Kløvedal, som vi tak-
ker for lov til brug af tekst og foto

Nordkaperens hjemtur til Danmark

Vi byder vores nye medarbej-
der, Niels Rasmussen, velkom-
men i klubben.

Niels er mekaniker og har 
netop været på krankursus, så 
han kan medvirke til alle de 
funktioner vi har brug for på 
havnen.

Foto: nbp

Ny medarbejder
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Årets Lynettesejler
 
Hermed indkaldes kandidater til at prisen
’Årets Lynettesejler’. 
Har du et forslag til en kandidat, som du mener, har 
gjort sig fortjent til prisen, så send et par linier med en beskrivelse af 
hvorfor, at du mener, at vedkommende har fortjent prisen.

Det er bestyrelsen, som blandt de indkomne forslag beslutter, hvem der 
skal have prisen.

Prisen som Årets Lynettesejler uddeles på generalforsamlingen den 25. 
februar.

Forslag kan sendes som almindeligt brev mærket ’Årets Lynettesejler’ 
til Sejlklubben Lynetten, Refshalevej 200, eller som mail til klubbens 
formand Georg Niemann, georg.niemann@gmail.com.

nbp
 

Prisen som Årets Lynettesejler uddeles på 
klubbens generalforsamlingen den 25. februar 
2014. Her ses prisen i hænderne på klubben 
administrator Bo Sperling. Foto: nbp 
 
 

Årets Lynettesejler 
Har du et forslag til modtager så send et par 
linjer med begrundelse for indstillingen til 
klubben inden den 20. januar 2014. Foto: nbp

Jeg har sat ”generalforsamling” i 
citationstegn, da der måske ikke 
formelt er tale om en generalfor-
samling. Hensigten er at få oprettet 
en afdeling i Sejlklubben Lynetten, 
som har fokus på denne populære 
sejlsportsform.

En kajak er, hvis den ikke skal 
have professionelle kvaliteter, en 
rimeligt overskuelig investering og 
samlet set er kajaksport en god billig 
måde at komme ud i naturen på og 
på vandet selvfølgelig.

Emnet var oppe at blive luftet på 
det seneste medlemsmøde og det 
gav da en god debat. En kajakafde-
ling skal i den sidste ende godken-
des af sejlklubbens generalforsam-
ling, men jeg kan ikke helt forestille 
mig at det ikke skulle blive god-
kendt. En sådan afdeling kan blive et 
stort aktiv for S/K Lynetten.

Så formålet med dette første møde 
er at få slået fast om der er et ”kun-
deunderlag” til en sådan afdeling.  
Målgruppen er selvfølgelig i vid 
udstrækning klubbens nuværende 
medlemmer, men også potentielle 

nye medlemmer er selvfølgelig 
velkomne. Specielt blandt vores nye 
naboer som netop har søgt imod 
havet burde der være mange interes-
serede.

Nogen vil nok spørge ”hvorfor 
lige nu”? Og det er jo relevant nok, 
men det skyldes at Dansk Kano og 
Kajakforbund gerne vil bidrage til at 
sætte gang i nye kajakmuligheder og 
i den anledning vil de give en kon-
tant påskyndelse, som kan hjælpe til 
at klubben hurtigt fik nogle klub-
kajakker, så nye medlemmer ikke 
behøvede at investere før man fik 
prøvet om det var noget som man 
havde lyst til at fortsætte med. Men 
det tilskud gælder kun i 2013.

Så ud af hullerne og kom til dette 
første møde i kajakafdelingen, giv os 
et godt rygstød. Og gør dig selv en 
stor tjeneste.

 Vi mødes i Bestikket 11/12 kl. 
19.00 i klubhus øst.

Med venlig hilsen 
Georg Niemann   

Formand for Sejlklubben Lynetten

Stiftende ”generalforsamling”
i Kajakklubben Lynetten

den 11. december 2013 kl. 19.00 i Bestikket
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BATTERILADER 25 AMP
til 2 forbrugs- + 1 startbatterier, 12V/ 25Ah. 
Switch mode.
Best. nr. 89308

HELLERS

1.699
NISSE-PRIS

Vi ønsker alle en glædelig jul

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

ANKER
Et flot kopi, af mange sejleres foretrukne anker.  
CQR ankret er kendt for dets gode holdeevne. 
Flere størrelser fra 5-27kg.
Priser fra 19900

HELLERS

FRA199
NISSE-PRIS

JULEGAVER BYTTES 
Vi bytter med glæde frem 

til 10. januar 2014.
Husk dog at butikken er 

lukket fra 24/12-1/1.

FOLDECYKEL
Aluminium cykel med 6 gear. Sort.
20” hjul, Vægt 12 kg.
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. 
Best. nr. 210613

HELLERS

1.495
NISSE-PRIS

HELLERS

525
NISSE-PRIS

POLYESTER
FORTØJNING.
16 mm x 30 meter 

Lækkert,  stærkt og holdbart,
 tovværk, med øjesplejs i én ende. 

Let at splejse. 
Best. nr. 106109

Flere størrelser
i butikken.

BÅD OPTAGNING
20 23 19 78

Dansk Sejlunions sejlerseminar
på Lynetten

Seminaret handler om vejr, sejl og rigtrim for tursejlere
 
Årets Sejlerseminar handler om Meteorologi for tursejler samt Sejl-og-rigtrim 
for tursejleren.

Mette Hundahl, forfatter til "Meteorologi og Oceanografi for Skibsofficerer" 
holder foredrag om "Praktisk meteorologi for tursejlere" Mettes bog er pen-
sum for Yachtskipper 1-eksamen, handelsflådens officeruddannelser samt 
skipperskolernes uddannelser. Mette underviser til dagligt på Marstal Navi-
gationsskole.

Mette har en meget pædagogisk indgang til meteorologi. Dette foredrag 
henvender sig til det praktiske mht vejr. Hvordan bliver vejret de næste par 
timer, baseret på den vejrudsigt jeg har, samt den himmel jeg ser? Hvad bety-
der de forskellige skyformationer? Hvad skal jeg, som sejler, være opmærk-
som på vejrmæssigt, når jeg er på havet? Og sidst, men ikke mindst, hvordan 
undgår jeg at blive overrasket af ubehageligt vejr, når jeg er på vandet.

Mads Christensen, fra North Sails, vil gøre seminardeltagerne klogere på 
sejl-og-rigtrim for tursejler. Hvordan trimmer du dine sejl optimalt for tursej-
lads? Hvad bør du være opmærksom på ift. din rig? Hvilken type sejldug er 
det bedste valg for dig som tursejler? Mads har også været over Atlanten et 
par gange, så fortæller også lidt om, hvordan sejl og rig opfører sig, når de er 
belastet i tre uger, døgnet rundt.

Det er spændende at høre Mads - sidste år var jeg nødt til at stoppe spør-
geiveren fra deltagerne, da kurset havde løbet tre kvarter over - stakkels Mads 
skulle jo også have mulighed for lidt frokost!

Der er under begge foredrag rig mulighed for at stille spørgsmål, så du bli-
ver bedre til at tackle vejret og din sejltrim og dermed få en mere fornøjelig 
sejladsoplevelse. Hvert foredrag er på 3 timer og tilmelding gælder for hele 
dagen.

Frokost med en vand/kaffe er inkluderet i prisen. Der serves kaffe om formid-
dagen og om eftermiddagen.

Seminaret finder sted lørdag den 22. marts 2014 kl. 09.00-16.00 i Sejlklubben 
Lynetten, Refshalevej 200, 1423 København K.

Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 14. marts 2014.
Spørgsmål kan stilles til Carsten Breuning på mail carsten@sejlsport.dk
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ER DU VINTERKLAR ELLER HAR 
DU NOGLE PROJEKTER SOM SKAL 

VÆRE KLAR TIL FORÅRET 2014?

Vi er klar til vinterklargøring af din motor eller installation af eksempel-
vis en ny varmer til din båd.

Husk også at aflevere din redningvest 
eller redningsflåde til kontroleftersyn 
og til vores specielle vinterpriser.
Er der et fald eller et vant der skal udskiftes har vi netop tid til at gøre 
det nu inden forårets travlhed forhåbentlig snart vender tilbage.

Lynettens Bådservice a/s

NYHED Gør dig selv og havnens personale en stor tjeneste 
og gør bådhåndteringen til en hurtig og sikker ser-
vice til glæde for os alle.
Vi har opstartet et nært samarbejde med en dansk 
producent og kan nu tilbyde dig kraftige kørestativer 
til meget rimelige priser og som giver ekstra plads 
på land, når din båd igen vender tilbage på vandet.

FORUDBESTILLINGSPRISER FØLGER HER:
3 TON  KR. 7.500,-   6 TON KR. 11.500,-   

12 TON KR. 13.500,-  18 TON KR.21.500,-

Vinteråbningstider: 
1 oktober - 31 marts   Hverdage 10 - 17  Lørdage   10 - 15

www.baadservice.dk   Telefon 32576106
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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.

 

· 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
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PP - B
ID-nr. 47471

Hvert år sejler omkring 27.000 skibe igennem Store-
bælt og hele 35.000 skibe passerer gennem Øresund.
Skibene som passerer Øresund overvåges af VTS 
Øresund, som har 20 medarbejdere – halvt danskere 
og halvt svenskere. 
Alene i løbet af ugen midt i september har VTS 
Øresund og VTS Storebælt afværget fem potentielt 
farlige situationer, hvor skibe enten har været på kol-
lisionskurs eller i fare for at gå på grund.   
Overvågningen af Øresund sker i samarbejde med 
det svenske Sjöfartsverket. Her overvåges både dan-
ske og svenske farvande, og derfor er arbejdet delt 
lige over imellem svenske og danske medarbejdere. 
Man er bemandet med tre mand døgnet rundt og 
altid af blandet nationalitet. 
- Fagligt adskiller vores arbejde sig ikke fra arbejdet 
ved VTS Storebælt, men konstruktionen med det 
dansk-svenske samarbejde gør, at det alligevel er en 
helt anden situation, siger Per Bæk Hansen, chef for 
VTS Øresund.   
Selvom VTS observerer en potentielt farlig situation 
og kommer med opfordringer til, hvad skibene bør 
gøre, så hviler ansvaret altid alene på skibets kaptajn.

Kilde Forsvaret og Maritime Danmark

Dansk-svensk samarbejde
Døgnet rundt overvåges skibstrafikken i Storebælt 
og Øresund for at sikre, at skibene undgår farlige 
situationer som kollisioner og grundstødninger.

 


