
1Lynettenyt/3 . maj 2015

Medlemsblad for
Sejlklubben Lynetten
Nr. 3 - Maj 2015
39. årgang

LynetteNyt



2 Lynettenyt/3 . maj 2015 3Lynettenyt/3 . maj 2015

Bestyrelse
Formand: Georg Niemann ......................26 21 64 84
Sekretær: Karin Jacobsen ......................29 47 22 99
Kasserer: Poul Borchum .........................20 89 59 80
Kapsejlads: Rahlf Nielsen .......................21 26 43 23
Havneudvalg: Bjarne Carlsen  ................20 96 26 85
Klubhusudvalg: Kenneth Jacobsen  ........27 60 11 06
Turudvalg: Navita Jain ............................29 23 61 38
Skoleudvalg: Preben Pold.......................51 86 07 24
Junior: David Brandenhoff. .....................31 45 67 86

Suppleanter o.a.:
Suppleant for 1 år: Lars Vestergård Christiansen
Suppleant for 2 år: Merete Papapetros
Kasserersuppleant: Maiken Tvede
Kritiske revisorer: Jens Heilesen og Jørgen Beiter
Kritisk revisorsuppleant: Jimmi Sigsgaard
Statsautoriseret revisor: Thornton Grant

Klubmålere:
Gunner Juul-Nyholm, gunnerjuulnyholm@me.com
Mattias Bodlund, mattias@oncotype.dk

Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200, 1432 K ........................32 57 57 78
Telefax ...................................................32 54 02 23
E-mail: info@lynetten.dk
Web: www.lynetten.dk
Webmaster: Jesper Andersen

Havnechef: Ole Nissen ...........................20 73 00 50
Administrator: Bo Sperling .....................32 57 57 78
Restaurant S/K Lynetten ........................32 96 00 55 

Lynettenyt 
Ansvh. redaktør:
Niels Bjørn Pedersen ..............................40 31 28 22
nb@lynettenyt.dk

Grafisk tilrettelæggelse: Nivå Grafisk Værksted ApS

Forside: Den nye flydebro til østmolen
Foto: Niels Bjørn Pedersen

LynetteNyt nr. 4 2015 udkommer den 15. juni.
Sidste frist for indlæg og annoncer til nr. 4 er man-
dag den 1. juni.

Husk at du altid kan læse LynetteNyt på klubbens 
hjemmeside.

Der blev skudt både varsels- 
og startskud som optakt til 
klubformand Georg Niemanns tale i 
forbindelse med standerhejsningen 
den 11. april kl. 15.00.

Ganske mange medlemmer 
havde fundet vej til pladsen øst 
for klubhuset, hvor formanden 
– balancerende på kanten af en 
blomsterkasse – holdt en tale, som 
mundede ud i ønsket om en god 
sejlsæson og et trefoldigt leve for 
sejlklubben Lynetten.

Forinden udtrykte han meget 
optimistiske toner om klubbens 
fremtid. Han pegede bl.a. på, at 
et generationsskifte var på vej i 
klubbens ledelse, og refererede 
til årets generalforsamling, hvor 
der blev valgt ny juniorchef og ny 
formand for turudvalget, begge 
tilhørende en yngre generation.

Samtidig har dykkerklubben fået 
en observatør i bestyrelsen, ligeledes 
fra en yngre årgang.

Samtidig var der kommet nye på 
begge suppleantpladser, og den 
nye webmaster er også fra en yngre 
generation.

Så alt i alt har gennemsnitsalderen 
på bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter, observatør og 
webmaster taget et pænt dyk.

Af talen fremgik det også, at 70% 
af de nyindmeldte medlemmer er 
omkring eller under de 30 år.  
Det er jo en glædelig udvikling, 
både i bestyrelsen og blandt 
medlemskaren.

Så mens hurra-råbene fortonede 

sig mod 
Øresund, hev 
fru formand 
Bodil den blå 
Lynettestander 
til tops på 
flagmasten, og så var der Lynettesæt 
til de fremmødte.

nbp 

Optimistisk Standerhejsning

Yacht Service

• VOLVO PENTA SERVICE
• MERCRUISER SERVICE
• YANMAR SERVICE
• FORSIKRINGSSKADER
• VÆRFTSARBEJDE
• INDENDØRS OPBEVARING

Alle Sejlklubben Lynettens klubmedlemmer 
tilbydes 10% rabat på alt service

og opbevaring i 2015.

Refshalevej 200  .  Tlf. 2624-3045

    
www.yase.dk . jb@yase.dk

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk
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Den nye sæson er gået i gang i 
juniorafdelingen, og vi er kommet 
rigtig godt fra land og har siden 
starten af maj afviklet træning hver 
mandag.

Vi har inden sæsonstart arbejdet 
med afdelingens profil og med 
nyt markedsføringsmateriale (se 
side 16), der er blevet rigtig godt 
modtaget, og vi har da også fået 
mange henvendelser og oplevet 
tilgang af nye medlemmer.

Det har været vigtigt for os at 
vi kunne tage godt imod de unge 
sejlere, og vi er derfor glade for at 
kunne præsentere et stærkt hold af 
instruktører og medhjælpere, som 
består af følgende:

Steffen Holm-Hansen

Steffen er selv startet i optimistjolle 
som barn, har yderligere erfaringer 
fra forskellige bådtyper og er netop 
blevet uddannet instruktør.

Til daglig arbejder Steffen som 
pædagog med speciale i idræt. Han 

vil derfor bidrage til at udvikle 
afdelingens sportslige profil og vil 
tage sig godt af nybegynderne.

Stephanie S P K Nissen

Stephanie har undervist i optimist 
og 29er i 5 år og har fungeret som 
træner på store stævner i både ind- 
og udland.

Stephanie er ud over sin 
tilknytning til Lynetten Junior en fast 
del af et træner-team i Sletten Sailing 
Team.

Stephanie er netop blevet færdig 
som pædagog og vil undervise de 
øvede sejlere og samtidig hjælpe til 
med nybegynderne.

Henrik Sonne
Henrik lærte at sejle i Lynettens 
Sejlerskole for 25 år siden og har 
siden været tilknyttet Næstved Sejl-

klubs ungdomsafdeling som
bestyrelsesmedlem, træner og 
kasserer.

Vi er glade for at Henrik er tilbage 
i Lynetten, hvor han kommer til 
at hjælpe med praktisk arbejde i 
juniorafdelingen.

Audun Opdal

Nyt fra S/K Lynetten Junior

Audun har siden han var lille tilbragt 
sine sommerferier om bord i en 
sejlbåd. Han kommer oprindelig fra 
Norge har adskillige gange taget 
turen fra Oslo ned langs den svenske 
skærgård til Danmark. Audun har 

i mange år haft båd i Oslo og på 
Christianshavn og har i dag en Albin 
Express, som ligger i Lynetten. Han 
er til daglig arkitekt og kommer til 
at hjælpe med det praktiske arbejde i 
afdelingen.

Vi har derudover fået mange 
positive henvendelser fra sejlere 
og forældre, der gerne vil deltage 
i arbejdet, og vi forventer derfor, 
at vores hold udvides i løbet af 
sæsonen.

Vi lægger stor vægt på, at både 
nybegyndere og øvede sejlere skal 
føle sig trygge og have mulighed for 
at udvikle sig, når de er på vandet. 
Dertil vil vi gerne skabe en god 
klubånd blandt medlemmerne og 
deres forældre, når de er i klubben, 
så både børn, unge og de voksne der 
er engageret får gode oplevelser i 
Lynetten Junior. 

Vi har stadig plads til nye 
medlemmer i alderen 8 -24 år og 
interesserede kan enten skrive til 
formanden på junior@lynetten.dk 
eller møde op til en træning mandag 
kl. 17.00.

Vi planlægger at afvikle et arran-
gement lørdag den 17. maj 2015, 
hvor interesserede børn og forældre 
kan komme en tur på vandet. Der 
kommer yderligere information på 
klubbens facebooksider.

Derudover ser vi frem til at møde 
jer alle på havnen og håber, alle vil 
tage godt imod de nye medlemmer 
af klubben.

Mange hilsner fra
David Brandenhoff

Formand for Lynetten Junior
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Pligtarbejde: Renovering af 
landfæstet 
I øjeblikke arbejder vi på renovering 
af landfæstet. Vi udskifter de gamle 
jernbanesveller med ”nye” sveller. 
Det har 1. prioritet.

Det er et større projekt end 
beregnet, så derfor udvider 
vi antallet af weekender med 
pligtarbejde, således at der nu 
arbejdes i følgende weekender: 
Den 14-15-16-17 maj 
Den 23-24-25 maj 
Den 5-6-7 juni 
Den 13-14 juni  
Den 20-21 juni   
Pligtarbejdere skal selv sørge 
for personlige værnemidler som 
sikkerhedssko, sejlklubben stiller 
handsker til rådighed.

Landfæste: Sveller er OK når de 
dækkes ind  
Sejlklubben er blevet meldt til 
miljøkontrollen, fordi der er nogle 
der mener, det er ulovligt at bruge 
jernbanesveller indeholdende 
Creasot.

Til det kan jeg oplyse, at det vi 
gør er fuldt lovligt. Jeg har været 
i kontakt med miljøstyrelsen, og 
meldingen derfra er, at vi må gerne 
bruge jernbanesvellerne, så længe 
vi dækker dem ind med træ, som vi 
gør.

Jeg vil opfordre medlemmer, som 
er kritiske i forhold til det arbejde 
vi udfører, at komme og tage en 

dialog med mig i stedet for at melde 
deres klub til myndighederne. Vi 
kan komme langt med en fornuftig 
dialog. 
 
Både på 1. maj pladsen 
Nu er det absolut sidste udkald 
for at få fjernet bådene fra 1. maj 
pladsen, kontakt havnekontoret for 
en aftale.  
 
Oprydning 
Når du har fået din båd sat i vandet, 
skal du sætte bukkene ud på 
sydmolen og rydde op efter dig der 
hvor båden har stået. Det skal foregå 
med større omtanke. Det er på nogle 
tidspunkter næsten umuligt at køre 
med bådene pga. biler, der smidt 
midt i det hele.

Vi har haft både, vi ikke kunne 
sætte i vandet, fordi nogle parkerer, 
så maskinerne ikke kan komme 
frem. Læg derfor en seddel i vinduet 
med dit tlf. nr., så kan vi ringe til 
dig, hvis du holder i vejen. 
 
Miljøpladsen
Nu har vi fået ny miljøplads, brug 
venligst de respektive beholdere til 
det, de er beregnet til.  

Nyt fra havnechef 
Ole Nissen
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af Niels Bjørn Pedersen

Efter en række diskussioner lokalt 
blandt de frivillige reddere  i Dansk 
Søredningsselskab på Lynetten, om 
forholdet til den centrale ledelse 
af Dansk Søredningsselskab i 
Helsingør, er der nu kommet ro på, 
og Station Lynetten har meldt ud, at 
den er operativ fra den 1. juni i år. 
Diskussionerne med ledelsen i 
Helsingør medførte, at den tidligere 
stationsleder Kenneth Jacobsen 
nedlagede hvervet, og i hans sted 
har Nicolai Ovdal påtaget sig 
opgaven.

- Vi har haft en del udfordringer 
med at finde fælles mål, og dernæst 
erstatte de folk, som afgik i løbet af 
vinteren. Men der er heldigvis en del 
af de ’gamle’ frivillige som stadig er 
med og vi har fundet retningen på 

vores arbejde, siger Nicolaj Ovdal. 
Han understreger, at der nu er 
enighed blandt de frivillige om at 
bruge energien på at sikre den lokale 
afdelings funktion, samt at have 
fokus på uddannelse af de frivillige 
reddere.

Efter man har lagt besværlig-
hederne bag sig, er der nu meget at 
glæde sig over, siger Nicolai Ovdal.

- Vi har fået flere nye frivillige som 
er erfarne sejlere. Vi har fokus på 
uddannelse, hvor vi snart får seks 
personer til spedbådsprøve, og så er 
ni frivillige i gang med at tage VHF-
certifikat,  og midt i maj afholder vi 
førstehjælpskursus for alle dem, der 
skal have opfrisket deres viden eller 
have et førstehjælpsbevis.

- Vi har allerede haft vores første 
hjælpeaktion. Søndag den 26. april 
var vi ude at træne, og her hjalp vi 
en kvinde og en teenager i en lille 
robåd, som havde fået motorstop 
ud for Lynetteløbet. Dem bugserede 
vi i sikkerhed i Københavns havn, 
fortæller Nicolai Ovdal.

Dansk Søredningsselskab har 
i alt 9 afdelinger rundt i landet. 
De frivillige har lokal tilknytning 
til stationerne, og derfor er 
udrykningstiden fra alarmering 
til mandskabet forlader havnen 
omkring 20 minutter.

Man bliver medlem af søredningen 
via selskabets hjemmeside dsrs.dk

Her kan man læse mere om 
Selskabet og aktiviteterne i de 
enkelte stationer. 
Et årsmedlemsskab koster 550 kr.

  
 
 

Søredningen atter i smult vande

Gasterne i Sejlsportsligaen er gået i 
skarp træning
 
I vores forberedelse til klubbens deltagelse i Sejlsportsligaens 2. div. 
var vi mandag aften den 27. april  ude på en første trænings tur i 
Hellerups to J70’ere.

Denne første aften kørt vi basic manøvrer samt lidt to båds fart test på 
kryds.

Fra klubben deltog Peter Trier Røpke, Henrik Norup, Anders 
Nickelsen, Mads Lobert, Mattias Bodlund og Ebba Bodlund (Junior)

Næste træning er den 7. maj i Hellerup, og første stævne er den 16.-17. 
maj i Skive.

Mattias Bodlund
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Bestyrelsen bevilgede  30.000 kr. til 
klargøringen fordelt på den måde, 
at man først gør den ene båd søklar. 
Resterende penge bruges derefter på 
den anden båd. 
 
Skt. Hans festivitas
Klubhusformand Kenneth Jacobsen 
vil gerne gøre noget ekstra ud af 
Skt Hans aften, således at der bliver 
musik og fællesspisning. 
Han finder pengene på sit 
klubhusbudget.

nbp
 

 

Hunde – begrænset adgang til 
første sal
Bestyrelsen besluttede, at hunde ikke 
må være indendørs på første sal i 
restaurant og Skipperstuen. 
De må dog fortsat medbringes i 
Bestikket.

Der opsættes 
skiltning i over-
ensstemmelse med 
beslutningen. 
 
Udlånsbåde
Klubhusformand Kenneth Jacobsen 
og havnechef Ole Nissen arbejder 
med at udarbejde et regelsæt for to 
lånebåde, som medlemmer kan låne 
mod fremvisning af duelighedsbevis.

Bådene er overdraget til klubben 
og er ved at blive gjort søklare. Der 
er dog noget arbejde der skal gøres.

Forslag om nedsættelse af et 
forretningsudvalg
Der har ved adskillige lejligheder 
været behov for at handle så 
hurtigt på klubbens vegne, at 
bestyrelsen ikke har haft mulighed 
for at tage stilling til hastende 
spørgsmål. Opgaverne er derfor 
havnet hos formanden, kassereren 
og sekretæren, som har løst 
problemerne og efterfølgende 
orienteret bestyrelsen om 
løsningerne.

På den baggrund drøftede 
bestyrelsen muligheden for at 
formalisere arbejdet ved at nedsætte 
et reelt forretningsudvalg bestående 
af formand, sekretær og kasserer. 
Andre bestyrelsesmedlemmer kan 
også indgå i forretningsudvalget.

En formalisering vil sikre, at der 
løbende på hvert bestyrelsesmøde 

meldes tilbage om, hvilke opgaver 
forretningsudvalget arbejder med, 
og hvor langt de er kommet med 
opgaverne.
Spørgsmålet afgøres på 
førstkommende bestyrelsesmøde 
 
Max to år til selvbyggere og 
projekter
Bestyrelsen besluttede at fastlægge 
rammer for selvbygger- og 
renoveringsprojekter således, at 
projektmagerne får to år til at gøre 
deres projekter færdig og fjerne telte 
og stilladser.

Overskrides to-årsfristen kan 
taksten for pladslejen sættes kraftigt 
op.

Brev til projektmagerne 
fremlægges til godkendelse på 
førstkommende bestyrelsesmøde. 
 

Nyt fra klubbestyrelsen  
fra mødet den 13. april 2015

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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Den historiske ”ØRESUNDSUGEN” er tilbage, og som afslutning på 
ugen arrangerer sejlklubberne S/K Lynetten og Langelinie Lystbådehavn 
kapsejladsen ”Rundt om Forterne”:

Sejladsen er for blandede køl- og flerskrogsbåde, og der sejles rundt om 
Middelgrundsfortet og Flakfortet 

• Start og mål øst for Trekroner
• Der sejles efter søfartsreglerne, med særlige bestemmelser for   
 startprocedure
• Alle deltagende både skal være ansvarsforsikret
• Resultater beregnes efter TCC mål, og der kræves ikke DS målerbrev
• Der arrangeres eget løb for klassebåde, med min. 5 tilmeldte både
• En hyggelig dag på Sundet med ædel kappestrid, hvor alle kan deltage
• Præmieoverrækkelse og socialt samvær i Langeliniehavnen efter sejladsen

Følg de løbende opdateringer om Invitation, Tilmelding mv. på 
hjemmesiderne:

www.lynetten.dk, www.langeliniehavn.dk, www.oresundsugen.com

www.facebook.com/oresundsugen

Stævneleder:
Rahlf Nielsen, S/K Lynetten, 21 26 43 23, rahlf@post6.tele.dk

Kontakt:
Langelinie Lystbådehavn, Hans Rysgaard, 21 20 01 02, hr@rysgaard.dk

Sejlerhilsner
Rahlf Nielsen & Hans Rysgaard

Kapsejladsen ”Rundt om Forterne” 
Lørdag den 15. august 2015

Der drukner et par lystsejlere i 
havnene hvert år.

Sejlerne falder i vandet og kan 
ikke komme op igen på grund 
af manglende stiger eller andre 
muligheder for at klatre op af 
vandet.

Men med lidt omtanke kan man 
godt nedbringe antallet af omkomne. 
Det forudsætter bare, at bådfolket 
tænker anderledes.

Rigtig mange både har en 
badestige agter, som er foldet op og 
tøjret til rælingen agter, på en sådan 
måde, at når man ligger i vandet kan 
man ikke få fat i den.

Det har fået Klaus Schlichter fra 
Lynettens Bådservice til at overveje, 
hvad der kunne gøres for at disse 
agter-badestiger kunne bruges i en 
nødsituation, hvis en sejler falder 
i vandet i vores Margretheholms 
Havn, og løsningen er faktisk 
simpel, konkluderede Klaus:

Man skal blot tøjre sin stige med 
et slipstik om det trin der er nederst, 
når stigen er foldet op.

Det gør det muligt for en uheldig 
sejler, fra vandet at løse slipstikket 
og trække stigen ned, så den kan 
bruges som redningsstige.

Klaus opfordrer derfor til, at man 
tøjrer badestigen således, at tampen 
fra slipstikket kan nås fra vandet, 
og dermed gør det muligt for en 
uheldig person at kunne kravle op 
igen og dermed redde livet.

Sikkerhed i havnen
Der er masser af stiger – men de er bundet forkert

Og den opfordring vil redaktøren 
gerne tilslutte sig.

nbp 

Ikke sådan

Sådan!
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Nyt på 
restauranten
 
Som mange af jer nok har 
bemærket, vil vi meget gerne 
lytte til jer og opfylde jeres 
ønsker.

Derfor kan vi nu altid tilbyde 
frisk fisk i restauranten – 
Der findes 400 gr. helstegt 
rødspætte med persillesovs, 
kapers, dild og citron til kr 
165,-

Ligeledes har mange af 
jer efterspurgt en god kop 
kaffe, dette kan nu også fås 
i restauranten hvor vi har 
installeret en lækker espresso 
maskine, således at vi nu laver 
alle former for kaffe – også som takeaway!

Når det bliver et par grader varmere i vejret vil vi også servere 
hvidvinsdampede blåmuslinger med et twist af pernod – hertil 
håndlavede fritter og chilimayo.

Husk at vi Skt. Hans afholder stort 
arrangement på resauranten, dette vil koste 
kr. 249,- og inkludere velkomstdrink samt 3 
retters menu – så sæt et kryds i kalenderen 
og book et bord heroppe.

Har I særlige ønsker eller ønsker I en snak 
med os, skal I endelig bare komme forbi.
Kasper Nielsen 
Restaurant 
Lynetten 
 

Bådagenten John Hansen er død
Vores trofaste bådagent, John Hansen, døde torsdag den 9. april.

John har hjulpet mange med at opfylde ønsket om at have en båd, 
og lige så mange, som havde en båd de gerne ville afhænde.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt om Johns forretning 
kører videre, men LynetteNyt holder læserne underrettet, når der 
er nyt at fortælle.

nbp
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Trådløst vindsystem
Med indbygget batteri og 
solcelle der lader batteriet. Fuldt 
opladet har det en driftstid på 
2000 timer.
NMEA0183 KUN 3.499,-

Lynettens Bådservice
- mest for pengene

Refshalevej 200
Tlf 3257-6106

www.baadservice.dk

Syntetisk teak
En glasfiberbåd er 
jo også en ”synte-
tisk” træbåd
Kom forbi og hør 
nærmere...

MOTOROLIE - 5 LTR
15W-40
 

KUN 

199,-
HEMPEL  MILLE XTRA 2½ L  
KUN 698,-

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

BUNDMALING 
VC 17m
2 LITER

KUN 1.095,-
Opfylder Volvos høje 
standard VDS-3

Komplet vindsystem
Simrad IS20 system indeholder 
display, vindfane og 20 mtr sim-
net kabel. NMEA 2000 komp.

KUN 5.499,-

6 Personer redningsflåde
Det mindste pakkemål på markedet. 
Leveres i container. Produceret af ita-
lienske Eurovinil - En del af Survitech 
gruppen KUN 7.595,-

For at undgå 
juletravlheden...
Kan redaktionen allerede nu 
oplyse, at julebanko i år afholdes 
søndag den 29. november kl. 
14.50.
Samtidig kan vi oplyse, at 
julefesten afholdes søndag den 
6. december med frokost fra 
kl. 12.30 – og julemanden har 
meddelt, at han kommer kl. 
14.00.
Begge arrangementer afholdes i 
Klubhus Øst
nbp 
 

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
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også på nettet www.Hellers.dk - alt i bådudstyr og tilbehør til skibe. 
Hellers

www.Hellers.dk

5.29900
Platform

Hellers Pris

1.49900
Platform  

Hellers Pris

STÆVN 
PLATFORME
Disse lækre platforme er alle frem-
stillet i flotte højglanspolerede rustfri 
stålrør, med teak ribber. 
Flere størrelser og modeller til 
Danmarks bedste pris 

!PRIS 
PLASKER

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

DANMARKS BEDSTE PRISER 

59900
Komplet 

Hellers Pris

18900
Filter 

Hellers Pris

KOMPLET 
BRÆNDSTOF FILTER 

MED VANDUDSKILLER. 
Best. nr. 152630

AMAGER 
BÅDTRANSPORT 

Filter indsats
Best. nr. 152630-F 

24900
2 x 0,6 m 

Hellers Pris

59900
2 x 1,4 m 

Hellers Pris

MADRASUNDERLAG
DRYWEAVE er et specialudviklet 3Dunder-
lag, som effektivt forhindre kondens og 
fugt under hynder og madresser. 

49500
Straddie

Hellers Pris

POLARISEREDE
SOLBRILLER M/SKÆRMLÆSEFELT

Kombinationen af læsebriller og stærkt sollys er ikke længere 
et problem, når du skal aflæse instrumenter, kortplotter eller 
andre digitale skærme. 
Det klare læsefelt kan fås 
med styrke 
+1,5  +2,0  og +2,5

Kun hos Hellers

NYT MEDLEM AF FAMILEN.
Vi er rigtige glade for at præsentere vores 
nye kranbil, en Volvo F12. Med den er vi 
nu klar til at håndtere alle vores gamle 
"krankunder" og med den noget større 
kran kan vi nu tage nye kunder med 
større både.

MEGET MERE END BÅDLØFT
Alle løfteopgaver udføres - også for 
erhvervskunder. 

RING 20231978

Mastegriseri. Nogle folk må virkelig have for mange penge, når de har råd til 
bare at smide deres master på jorden med skøder, sallingshorn, wirer og løse 
shakler. Det er dælme dårligt sømandskab.

nbp
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PP - B
ID-nr. 47471

Byggeriet på ”Amagerbakke” skyder hastigt i 
vejret, men der er lang vej til de 82 meter, som 
bakken skal være, når den er færdig.

Man kan følge byggeriet via videostreaming 
fra www.a-r-c-dk/amager-bakke/se-
byggepladsen-live

nbp


