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Suppleant for 2 år: Inger Stokvad Loft
Kasserersuppleant: Maiken Tvede
Kritiske revisorer: Jens Heilesen og Jørgen Beiter
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Havnechef: Ole Nissen ...........................20 73 00 50
Administrator: Bo Sperling .....................32 57 57 78
Restaurant S/K Lynetten ........................32 96 00 55 
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Forside: Zofia Bochenska fra Polen efter en sejltur 
tur/retur Island (se side 4)
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LynetteNyt nr. 6 2014 udkommer den 6. oktober.
Sidste frist for indlæg og annoncer til nr. 6 er man-
dag den 22. september 2014.

Svensk besøg
 

Gæster fra den svenske afdeling 
af Svensk Søredningsselskab var 
på besøg i Margretheholm Havn, 
hvor de hilste på kolleger fra Dansk 
Søredningsselskab DSRS. Med sig 
havde de blandt andet dette lille 
fladbundede redningsfartøj, som 
kan gå ind på meget grundt vand 
og hjælpe grundstødte eller let kan 
trække trætte skibbrudne op på 
agterdækket.

Det er heldigt vi har en afdeling 
i vores klub, og bestyrelsen har da 
også støttet Selskabet med 5.000 kr., 
som bl.a. skal bruges til heldragter til 
de frivillige som stiller op, når der er 
alarm og fare på færde.

Det er dog ingen undskyldning for 
at medlemmerne ikke også selv
melder sig ind i DSRS.

Årskontingentet for fuldt medlem-
skab er på 550 kr. Man kan melde 
sig ind via Selskabets hjemmeside 
www.dsrs.dk

 nbp
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Kække kvinder til Island og retur
 
I sin 22 fods Maxus sejlede den 25. årige Dobrochna Nowak med skiftende 
kvindelige makkere fra Polen til Island og retur i løbet af maj – juli i år.
 
Tekst og foto: Niels Bjørn Pedersen

 
 
 
 

 

Både Dobrochna Nowak og Zofia 
Bochenska ville gerne blive lidt 
længere i Margretheholms Havn, 
men de har en aftale, som de skal 
være hjemme til i Dziwnow ved 
Polens Østersøkyst, få dage efter 
at LynetteNyt fangede dem til et 
interview den 2. juli.

De to unge kvinder var på vej 
tilbage fra en sejlads til Island via 
Göteborg, Kristianssand i Norge, 
og Shetlands- og Færøerne til det 
endelige mål, som var Djupivogur i 
Østisland – en sejltur på adskillige 
tusind sømil.

Begge kvinder er rundet af 
sejlerfamilier og de har tumlet til 
søs siden  8-10 års alderen, så de er 
habile sejlere, som gerne vil vise, 

at blue water sailing ikke kun er 
for mænd eller for velhavere i store 
både.

Deres lange tur til Island har de 
blandt andet finansieret gennem 
et samarbejde med maritime 
virksomheder som f.eks. Maxus, 
men også via crowfunding på 
internettet: Man beskriver sit projekt, 
i dette tilfælde sejladsen til Island, og 
håber på velvillig støtte fra mange 
mennesker, som af forskellige 
årsager gerne vil støtte projektet og 
derfor finder kreditkortet frem og 
yder en lille eller stor skærv.

På vejen til Island har besætningen 
prøvet både mags- og hårdt vejr, 
og de er ganske tilfredse med den 
måde, som båden bjergede sig på, og 

de er enige om, at båden er en god 
sejler.

- Men det skal den også være, 
for min kæreste Szymon vil sejle 
jorden rundt i den ene mand fra 
september i år. Her sætter han kurs 
mod de Kanariske Øer, som første 
mål på jordomsejlingen, fortæller 
Dobrochna Nowak.

Man kan følge med i 
verdensomsejlingen og andre 
af de projekter som Dobrochna 
er involveret på adressen www.
zewoceanu.pl.

Bådens navn ’Atlantic Puffin’ 
er det engelske på Lunden som 
herhjemme nok er mere kendt som 
søpapegøjen. 

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk

Sejl som giver dig flere sømil for pengene,
større sejlglæde og præmier på hylden.

Kort sagt,

- det bedste en sømand kan få

Tlf. 7026 1296 . info@sejl.dk
Amager Strandvej 50 . 2300 Kbh. S

Tlf. Jylland 7553 8953 (aften)

www.sejl.dk

Dobrochna Nowak
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Igen i år gik Pinseturen til Råå. Råå 
er en dejlig lille by langs Råå å med 
gamle huse i et hyggeligt miljø, som 
er er god gåtur værd. På trods af 
byens størrelse har Råå et kæmpe 
supermarked lige i nærheden og det 
giver gode indkøbsmuligheder når 
turen går videre derfra.

RHSS har et fantastisk klubhus, 
med en terrasse, hvor der kan sidde 
op til 100 personer til spisning. 
Derudover har vi altid fantastisk 
vejr, når vi har Pinsetur til Råå, 
uanset hvornår Pinsen falder. 
I år var ingen undtagelse.

Lørdag formiddag og over middag 
var det noget overskyet; men kort 
før vi mødtes til velkomstmøde kl. 
15 klarede det op og solen skinnede 

stort set fra en skyfri himmel resten 
af dagen og indtil solen gik ned over 
Sundet.

Godt 50 Lynettesejlere var stævnet 
til Råå, sammen med knap 50 
fra Sundby, så der var lige et par 
opgaver der skulle fordeles, som 
f.eks. koordinering med Sundby, 
borddækning til 100 personer, 
optænding af grill samt transport af 
proviant (øl/vin/vand), grillkul og 
meget mere fra ”Akvaleje” og bøffer 
og pølser fra ”Gry” til klubhuset.

Alle tog en tørn med og alt forløb 
efter planen og grillholdet havde 
timet deres optænding perfekt så 
grillen stod klar præcis kl. 18, hvor 
S/K Lynetten grillede, således at 
Sundby kunne overtage grillen kl. 19.

Under middagen kunne jeg 
ikke undlade at tage ordet for at 
bede selskabet om at rejse sig op 
og udråbe et trefoldigt hurra for 
Sejlklubben Lynettens medlemmer, 
som jo alle har bidraget til 
arrangementet, via kontingentet. Jeg 
skal nok lige love for at der gjaldede 
tre høje hurra’er, som vi kan være 
stolte af.

Det er klart at det ville Sundby 
ikke sidde overhørig, så de råbte 
også hurra for deres klub, hvilket 
selvfølgelig bidrog til den muntre 
stemning.

Inge og Jens Benny havde opstillet 
deres komplette 2 mands orkester 
og førte, efter middagen, an i et par 
fælles sange fra vores sanghæfte og 
der blev sunget igennem. 
Senere spillede Inge og Jens Benny 
op til dans til stor glæde for de 
mange, som fik sig en god svingom.

Der blev danset, hyggesnakket 
og udvekslet mange historier fra de 
varme lande og ved midnat gik en 

del til ro og andre blev ved til den 
lyse morgen.

Søndag morgen mødtes vi 
til morgenkaffe m.m. samt 
efterfølgende oprydning.

Jeg skal da ikke undlade at nævne, 
at flere ydede en heroisk indsats 
med rengøring og oprydning, 
således at vi med stolthed kunne 
forlade RHSS’s klubhus Råånocken 
med sikkerhed for, at vi kan komme 
igen en anden gang.

Tak for god indsats til alle, som 
hjalp og ydede deres bidrag til en 
god Pinsetur. Tak til Inge og Jens 
Benny for dejlig musik. Tak til de 
flinke folk fra Sundby, både for 
hyggeligt selskab og for hjælp med 
forskellige praktiske gøremål. 
Jeg håber at mange vil deltage 
igen til næste år eller på andre af 
Turudvalgets ture.

Med sejlerhilsen 
Kaare V. Thomsen 

Turformand

Pinsetur til Råå



8 Lynettenyt/5 . august 2014 9Lynettenyt/5 . august 2014

Guldbryllup i svensk 
havn

 
Klubbens Kasserer Poul Borchum og 
fru Suzann var sejlet hjemmefra for 
at undgå al den virak, som normalt 
er knyttet til 50 års samliv som 
ægtefæller.

De var dog så letsindige, at de 
besøgte Råå, samtidig med andre 
sejlere fra Lynetten på den årlige 
pinsetur.

Og her havde gode venner 
æreskrans med hjemmefra som blev 
monteret i stævnen på Pouls og 
Suzanss båd, så alle kunne se, at her 
var et guldbrudepar i havn.

LynetteNyt ønsker parret til lykke.
nbp 

Badeanstalten 
Lynetten
 
 
Sommervarmen krævede 
mange dukkerter, og 
Lynetten blev et yndet 
udflugtsmål for svedende 
byboere, som ønskede et 
havbad med efterfølgende 
solbadning på slisken ved 
huset med juniorbådene.

nbp

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.
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For Sejlerskolen 2014 er det første 
halvår gået. Det har været lidt 
af en opgave for udvalget. Elev- 
antallet er blevet til 32. Ikke alle er 
nybegyndere, en del elever fra 2013 
besluttede at tage et ekstra år selvom 
duelighedsbeviset var opnået.

Dette kan vel kun betyde at tidens 
sejlere ønsker at opnå mest mulig 
erfaring og kendskab til søen inden 
de begiver sig ud på egen hånd. Vi 
håber at sejlereleverne har fundet det 
hyggeligt netop at være på Lynettens 
sejlerskole.

Den store tilmelding af elever 
har sat et stort pres på skolens 
instruktører. De har alle udført et 
godt arbejde.

Vi har også haft den glæde at 
kunne sige velkommen til vor nye 
instruktør Jørgen, klubmedlem  og 
Atlanterhavssejler.

Dette giver mig en anledning til 
at kalde på klubmedlemmer som er 
erfarne sejlere. Vi har brug for flere 
instruktører. Som sådan har man 
almindeligvis en fast aften hvor man 
underviser. Kan det ikke lade sig 
gøre at tilbyde sig fast, vil vi være 
glade for at have nogle reserver, som 
kan træde til efter behov.

Er du kapsejler er vi meget 
interesseret. Flere 2. års elever har
efterspurgt dette.

Kapsejladsudvalget har opfordret 
til, at sejlerskolen deltager i denne 
aktivitet, og det vil vi meget gerne, 

Pres på sejlerskolen
 
Tekst og foto: Preben Pold

men vi mangler instruktion.
Vi har prøvet at deltage i en 3. start 

og Sussi har med sit sejlerskolehold 
deltaget i et par tirsdagsmatcher 
med skolen International 806. At 
hun blev vinder af sin klasse kan 
vel ikke undre nogen. Vi vil gerne 
forbedre os, men vi har brug for en 
håndsrækning.

De første måneder er gået med at 
lære de basale ting, vindretning og 
bådens reaktioner under varierende 
vind- og strømforhold. Det viser sig 
altid at det ikke er så lige til.

Niels er vor knobinstruktør og
han har gennemgået og øvet de
obligatoriske knob med alle sejl-
holdene.

I juni måned havde vi vor første 
heldagstur til Flakfortet. Formålet 
var at give eleverne en opgave at 
sejle til en forudbestemt position.

På fortet var det almindelig hygge 
hvor vi indtog vor frokost, og 
øvede lidt i kast med redningsline 
og fortøjninger, inden der igen 
blev sat sejl for at komme hjem til 
Margretheholm havn. Det blev en fin 
dag i sol og fin vind.

August og september måned skal 
nu bruges til at forberede eleverne til 
prøven i praktisk sejlads, som finder 
sted i slutningen af september.

I august måned i dagene 22. til 
24. august løber sejlerskolens store 
sommertur af stablen. Alle samles i 
havnen fredag eftermiddag for at gå 
til vort bestemmelsessted, som er en 

havn på Øresundskysten.
Vor plan i år var Nivå havn, hvor 

vi tidligere har lånt Tursejlernes 
dejlige klubhus. Desværre har det
vist at sig at huset blev kraftigt 
beskadiget under ”Bodil”.

Kommunens håndværkere har
ikke været i stand til, mod forvent-
ning, at færdiggøre arbejdet, og det 
har gjort at vi må opgive Nivå.

Det betyder ikke at turen aflyses. 
Vi arbejder hårdt på en anden 
position, som vi venter lidt med at 
oplyse – men turen gennemføres.

Sommerturen er primært for 
sejlerskolens elever og instruktører.

Vi vil meget gerne invitere 
klubbens øvrige medlemmer til at 
deltage i egne både så I kan se hvad 
vi foretager os.

Sejlerskolen sørger for fuld for-
plejning fra fredag aften til søndag 
frokost. For dette vil vi opkræve et 
mindre beløb for deltagere som ikke 
er tilknyttet sejlerskolen. Private 

både betaler selv evt. havneafgifter. 
Nærmere herom vil komme på 
hjemmesiden og opslag i havnen.

Prøverne i praktisk sejlads til
Duelighedsbeviset finder sted 
lørdag/søndag d. 27. og 28. septem-
ber. Skulle det blive nødvendigt vil 
der være mulighed for en omprøve   
d. 11. oktober. Vi beholder en båd i 
vandet, hvis der bliver behov.

Sejlerskolens sommerkursus 
afsluttes i weekenden 4. & 5. 
oktober, hvor bådene skal afrigges 
og på land. Det er en opgave vi er 
fælles om, og hvor alle årets elever 
deltager. Vi holder naturligvis 
afslutningsfest d. 4. oktober hvor 
vi håber at kunne uddele en masse 
Duelighedsbeviser. Herom nærmere.

Sejlerskolens navigationskursus 
begynder første uge i oktober. 
Tilmelding skal ske i september. 
Der kan optages 12 elever pr. hold. 
Hold øje med www.lynetten.dk hvor 
tilmelding skal foretages. 
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Flåden afskyder med kanon hver
morgen kl. 8 og igen ved 
solnedgang.

Det gør de som en særlig service 
for os i Sejlklubben Lynetten, således 
af vi husker at sætte flaget kl. 8 og at 
bjærge flaget ved solnedgang. 
OK, udover at glæde os, er det nok 
mest for deres egen skyld 

Før 1865 havde vi lystsejlere ikke
vores yachtflag, splitflaget i 
orlogsrød farve med bogstaverne 
”YF” i guld.

Dengang søgte H.P. Prior kong 

Yactflaget
Hvorfor skyder de på 
Holmen morgen og 
aften?

1865 fik alle danske lystfartøjer 
tilladelse til at føre yachtflaget, 
såfremt ejeren søgte om tilladelse 
først.

Først i 1957 blev denne regel 
ændret ved ”Bekendtgørelse om 
benyttelse af yachtflag fra 1957”. 
 
Bekendtgørelse om benyttelse af 
yachtflag fra 1957
Efter at indregistreringen af 
lystfartøjer er ophørt, vil det ikke 
som hidtil være nødvendigt at 
indgive andragende om tilladelse til 
førelse af det ved kgl. resolution af 
15. august 1865 approberede flag for 
danske lystyachter.

Dette flag, der består af det 
danske orlogsflag med bogstaverne 
Y. F. i gult i den øverste firkant 
nærmest stangen, kan herefter 
føres på sådanne, herboende 
danske tilhørende, dæksbåde 
(halvdæksbåde), som udelukkende 
er bestemt til lystfart.

Tilladelsen til benyttelse af 
yachtflaget bortfalder, hvis fartøjet 
måtte blive anvendt til fragtfart, 
passagerfart eller nogen anden art af 
erhvervsforetagende. 
Statsministeriet, den 11. oktober 1957

H.C. Hansen
 

Tilladelsen bortfalder
Tilladelsen til at benytte yachtflaget 
bortfalder, såfremt fartøjet anvendes 
til fragtfart, passagerfart eller nogen 
anden form for erhvervsforetagende.

Det betyder at udlejningsbåde, 
sejlerskolebåde og projektskibe 
ikke må føre yachtflaget, idet deres 
forehavende ikke er lystsejlads.

Christian IX om lov til at føre 
splitflag for, lige som orlogsfartøjer, 
at slippe for at betale havneafgift i 
fremmede havne.

Han fik tilladelsen og efterfølgende 
ved kongelig resolution af 15. august 

Yachtflaget sættes, når man 
er ombord, kl. 8 og bjærges ved 
solnedgang. Det føres selvfølgelig 
på behørig vis, med respekt for 
flaget, på et flagspil agten eller fra 
mesanmasten på tomastede både. 
Det kan også føres under flynderen 
på storsejlet og i så fald sættes flaget 
efter at storsejlet er sat og hales før 
storsejlet bjærges.

Yachtflaget sættes ikke i hækstaget, 
idet det betyder ”lig i lasten” og 
man lader ikke flaget blive oppe om 
natten, medmindre at man er let 
(sejler).

Blandt lystsejlere, som ligger for 
anker, har der udviklet sig en skik 
med at føre flaget døgnet rundt, 
hvilket også kan være et krav i visse 
lande.

Der findes ikke noget reglement 
for hvordan flaget skal føres; men 
idet yachtflaget er orlogsflaget 
med bogstaverne ”YF”, følger vi 
naturligvis søværnets flagreglement.

Nu ved du hvorfor flåden afskyder 
med kanon, hver morgen kl. 8 og 
igen ved solnedgang.

Med sejlerhilsen
Kaare V. Thomsen
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Amagers største kapsejlads - 
Amagercup arrangeret i fællesskab 
af Klubberne Dragør, Kastrup, 
Sundby og Lynetten blev igen i år 
afholdt den 15. juni med vores klub 
som hjemhavn.

Sejladsen er en  del af Øresundcup 
2014.

Stævnet var igen et godt eksempel 
på det gode samarbejde mellem 
de 4 klubber: Dommerbåde og 
gummibåde fra Sundby og Lynetten, 
Baneleder og protestdommer fra 
Kastrup, Bureau: Lynetten. 
Snacks til aftersailing fra Dragør 
og Lynetten - og med Lynettens 
bådservice som præmiesponsor.

Sejladsmæssigt blev der som 

Amagercup Juni 2014
sædvanligt sejlet på 2 op/ned baner: 
6 spækhuggere og 3 IF både 
tilmeldt på lille bane og 14 DH både 
på stor bane og 2 trimaraner på 
flerskrogsbanen.

Øresundcup 2013 vindere fra DH 
og Flerskrog deltog og tog præmier.

På lille bane gennemførtes 4 starter 
og på stor bane 3. Begge dele som 
planlagt.

Vinden var frisk som kapsejlere 
kan lide det.

Efter sejladserne var der præmie-
overrækkelse samt hygge med fadøl 
og snaks. Resultater fremgår af vores 
Hjemmeside.

Foto: Lars Christiansen
 
 

Klubben har investeret i en ny 
‘håndværkerby’ hvor gør det selv 
folket får bedre arbejdsmuligheder. 
Pavillonerne er på plads og 
apteringen er næsten færdig, der 
mangler et par hylder 
her og der. 
Det gamle 
Havnekontor bliver til 
glasfiberarbejde. 
Den nærmest vejen er 
til træarbejde. 
Den næste er til jern, 

Lynettens nye håndværkerby
 
Tekst og foto: Poul Borchum

metal og motor. 
Den yderste er til lak og malearbejde, 
med et rum til at hærde af i. 
Tag og strøm er på vej og også fliser 
til belægningen af pladsen. 
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Sidste tjans med 
pligtarbejde

 
Frederik, Kåre og Sune er brødre 
og de er i gang med at afvikle de 
sidste timer af deres 80 timers 
pligtarbejde.

De har sammen med deres far 
en 26 fods Polaris Drabant, og 
de glæder sig til, at tiden skal 
bruges på båden og ikke på at luge 
ukrudt væk fra mastepladsen.

Og selv om faderen ikke er på 
billedet, så har han taget sin del 
af det krævede arbejde, forsikrer 
brødrene.

nbp

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

BRANDSLUKKER
-ALSIDIG OG 
ULTRA 
KOMPAKT
Verdens første 
kompakte brandslukker 
til e� ektiv slukning af brand , i både væsker og 
elektriske installationer. 

39900
PFE brandslukker

Hellers Pris

MULTIFUNKTIONS SKÆRM TIL DET HELE
SIMRAD NSS8 - FULDSTÆNDIG KONTROL

NSS8
RADAR-PAKKE
NSS8/3G Radar
Vejl. 29.350 Kr.

Pris 19.900 Kr.
Best. nr. 412708-R

NSS8
PILOT-PAKKE
AC12 autopilotcomputer og 
GS25 Kombineret GPS-Kompass antenne 

GO WITH CONFIDENCE !

   SPAR

32%
SPAR 945000

   SPAR

28%
SPAR 725000

NSS8 Vejl. 15.405 Kr.    Best. nr. 412708

Jubilæums Pris 10.900 Kr.

NSS8/Autopilot
Vejl. 25.750 Kr.

Pris 18.500 Kr
Best. nr. 412708-P 

Der kan være behov for 
yderlige kabler.

GO WITH CONFIDENCE !

10.90000
NSS8 MFD

Hellers Pris

EFTERÅRSTILBUD 
inkl. Navionics Silver Kort Europa

Best. nr. 412708

10.900 Kr. 8”

Hellers
www.Hellers.dk

1.29900
Søgelygte

Hellers Pris
1.299001.299001.299
Søgelygte

CO2

33g

54900
165med D-ring

Hellers Jubi- Pris

D-ring

49900
165 SeaGuard

Hellers Jubi- Pris

SeaGuard

PRISVINDER !
Seawork Innovation 

Awards
2013  

LynetteNyt udkommer
 
LynetteNyt nr. 6 har deadline 
for stof og annoncer den 22. 
september og udkommer den   
6. oktober.

Nr. 7 har deadline den 17. 
november og udkommer den    
1. december. 
 
Husk at du altid kan læse 
LynetteNyt på klubbens 
hjemmeside.
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Lynettens aktivitetskalender
Kapsejlads
Aftenmatch, Alle tirsdage fra 5. august til 9. september fra kl. 18.00.
Snecup, 26. december fra 8.00 til 15.00
 
Turudvalget
August tur Dragør. Lørdag og søndag den 30. og 31. august
  
Sejlerskolen
22. - 24. august Store sommertur
28. september Prøve i sejlads
29. september Prøve i sejlads
4. oktober Afrigning af skolebåde
4. oktober Sejlerskolefesten (aften)
Uge 41  Teorikursus begynder
11. oktober Evt. omprøve i sejlads

Klubben
8. november Stander Ned 
6. december Banko 
7. december  Juletræsfest

   
 

 
 

Lynettens Bådservice
- mest for pengene

Refshalevej 200
Tlf 3257-6106

www.baadservice.dk

Syntetisk teak
En glasfiber-
båd er jo også 
en ”syntetisk” 
træbåd
Kom forbi og hør 
nærmere...

Solid og 
næsten 
lydløs 
bådvarme 
på enten 
diesel 
eller pe-
troleum

PRISER FRA 6.495,-

Har du brug for 
hjælp til instal-
lation, motor-
konservering 
eller riggerar-
bejde ?

Kom ind 
og hør 
nærmere 
eller ring..

AGM BATTERIER
Vi har både alm. og 
AGM batterier til 
landets bedste priser

MOTOROLIE - 5 LTR
15W-40
 

KUN 

199,-

KÅRET TIL...
BEDSTE KØB 
I seneste nr. 
af Bådnyt.
Håndholdt VHF 
med GPS & 
DSC

PRIS 

3.495,-
 

ÅBENT: Hverdage ml. 10-18 - lør,søn & helligdage 9-15

Opfylder Volvos 
høje standard 
VDS-3

VERDENS NYHED !
VHF radio  med både 
AIS og GPS modta-
ger. Nu kan du bruge 
nødknappen selvom din 
plotter er slukket.

PRIS 

2.395,-
 
Inkl alkaline 
batterikassette
HX851E

STD 72A 
PRIS 599,-

AGM 100A 
PRIS 1.295,-
 

Annonce:
Pladsbytte
Haves: Vestvendt hjørneplads/
langskibs på bro 6 kategori 7.  
Ønskes: anden kategori 7 plads 
gerne på bro 3, 4, 5, 6, 7 el. 8.

Henv. Finn mobil 2992 0164
 
Det ville måske være en god 
ide med en fast køb, salg 
bytteside i Lynette Nyt således 
at medlemmerne bliver klar over 
det er en permanent mulighed.

 
Med venlig hilsen 

Finn Kristensen 
Medl. nr. 5222

 

www.dialogtransport.dk

•	 Bådtransport
•	 Kranservice
•	 Lagerhotel

Ring	tlf.	2166	0269
Vognmand	Poul	E.	Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand
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Fra Amager Cup 14. juni 2014
Foto: Lars Christiansen


