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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: Fra sejladsen Rolex Fastnet Rock Race

LynetteNyt nr. 5 2015 udkommer den 31. august.
Sidste frist for indlæg og annoncer til nr. 5 er man-
dag den 17. august.

Husk at du altid kan læse LynetteNyt på klubbens 
hjemmeside.

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

 
Kom og Oplev FunHouseAll Stars spille  

Midsommeren ind 

DU KAN BESTILLE GRILLPAKKER OG EVENTUELT 3 RETTERS MENU PÅ TELEFON     60 17 48 32    

SK/LYNETTEN  
SANKT HANS MED BÅL OG DANS 
PÅ KAJEN 
KOM OG OPLEV VOR NYE OVERDÆKKEDE GRILL OG FESTOMRÅDE 

23. JUNI 2015 
KL. 18-22.30 
BÅLTALE VED GEORG NIEMANN KL. 21.00 
REFSHALEVEJ 200,  MARGRETHEHOLM HAVN    55° 41.294`N- 12° 37.221´E 
1432 KØBENHAVN K 

Velkommen til Sank Hans aften ved kajen. En aften med Bål og Musik 
leveret af FunHouse All Stars.  

 Lynette Restauranten   tilbyder Grill pakker til henholdsvis 65 og 85 
Kr., salatpakke til 30 Kr. samt Øl 25 Kr., Vin 75 Kr. Kaffe 15 Kr. og Irish Coffee 
25 Kr. Du kan også starte med at nyde en 3 retter menu i Restauranten til 
249 Kr. 

Du kan også selv medbringe dit mad og drikke. Der er 4 store grill til 
rådighed.  Grill optændes kl 17.00 
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af Mattias Bodlund, medl.nr. 5142

Jeg har gennem mange år sejlet 
med det svenske sejlerteam Blur 
(www.blur.se). Først i en J109 og nu 
under de seneste år i en J111. Vi har 
sejlet mange forskellige race - alt 
fra Spi Quest i Frankrig til Big Boat 
i Kerteminde, desuden Færder i 
Norge samt flere race på vestkysten 
i Sverige.

I år har vi besluttet at prøve 
kræfterne af med det legendariske 
Rolex Fastnet Race (http://fastnet.rorc.
org).

Dette er et race der går fra Cowes 
i England, rundt om Fastnet Rock 
søder om Ireland og tilbage til 
Plymouth - en tur på ca 600 sømil.  
Interessen var stor i år og alle 300 
pladser blev revet væk på nogle få 
minutter. Det er meget imponerende 
når man tænker på de høje krav der 
stilles til mandskabet.

For at deltage skal: 
- Mindst 50% af mandskabet have 
sejlet kapsejlads mindst 300 sømil 
sammen inden for de seneste 12 

Vejen	til	
Rolex	
Fastnet	Rock	
Race
Mattias Bodlund har tilmeldt sig Rolex Fastnet Rock Race som løber af stablen 
den 16. august. Der sejles fra Cowes i England til Fastnet syd for Irland med 
mållinjen i Plymouth; i alt 608 nautiske mil. 
Mattias har skrevet denne personlige beretning, om hvordan han har 
kvalificeret sig til at deltage i den ikoniske kapsejlads

måneder.  
- 30% af mandskabet skal have 
træning efter Section 6 af ISAF 
Offshore Special Regulation. 
- Mindst en i mandskabet skal have 
passende førstehjælp træning eller 
have et medicinsk arbejde.

Det første krav løser vi ved at sejle 
HH Skagen Race, fra Horten i Norge 
til Skagen, samt Sjælland rundt, 
sammen. Det næste krav er klaret 
ved, at kurset “Offshore Personal 
Survival Course” er gennemført af 
flere i besætningen og det sidste 
krav ved at deltage i et ISAF 
godkendt “Medical training course”. 
Det sidstnævnte gennemførte jeg i 
Stockholm den 2. maj i år.

Begge kurser kan man finde 
både i Norge og i Sverige - stedet 
der udbød “Medical training 
course” som jeg deltog i, hedder 
Scandinavian Safety Training Center 
/ SeaSafety.

Kurset “Medical training course” 
varede en dag og indeholdt en 
gennemgang af de situationer man 
kan forestille sig at komme ud for.

Til stor glæde var det 
en af mine barndoms 
idoler, Roger Nilsson, 
der forelæste denne 
gang. Roger er en af 
Sveriges mest kendte 
sejlere, der på 7 forsøg 
har gennemført 5 
Whitbread Round the 
World Race/Volvo Ocean 
Race, desuden er han 
læge. Han har også lavet 
en jordomsejling med 
katamaranen Orange II, 
som satte verdensrekord 
i hastighedssejlads rundt om jorden: 
50 dage 16 timer 20 minutter og 4 
sekunder. I alt har han sejlet over 
400.000 sømil i kapsejlads. Dvs. en 
mand med en del erfaring.

Dagen bestod af at Roger 
gennemgik en række forskellige 
svære situationer, som han har mødt 
under sin karriere, samt hvordan 
han løste dem.

Da Roger er manden bag de 
særlige “Medical kit” som Volvo 
Ocean Race bådene sejler med i dag, 
gik en del af dagen også med at 
gennemgå, hvad man bør have med 
under længere sejladser og race ude 

Artiklens forfatter Mattias Bodlund var 
så heldig at han mødte en af Sveriges 
absolutte topsejlere Roger Nilson på 
et kursus i førstehjælp til søs. Her ses 
de to i en situation, hvor Mattias (tv) 
undervises af Roger Nilson i, hvordan 
man syr et sår.

Rolex Fastnet Rock Race skydes i gang 
den 16. august 2015. Sejladsen er på 
608 nautiske mil fra start til slut. Der er 
tilmeldt  375 både til sejladsen i år. 

til havs. Desuden hade vi en praktisk 
øvelse, at suturere. Alle lærte at sy 
sår sammen.

I team Blur har vi nu al uddannelse 
og alle certifikater i hus. HH Skagen 
race er gennemført, hvor vi faktisk 
vandt vores klasse, for nærmere 
info http://www.blur.se/2015/05/15/hh-
skagen-race-2015/ .

Nu er næste og sidste skridt 
inden Fastnet, Sjælland Rundt i juni 
måned.  
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Tekst og foto af turudvalgsformand 
Navita Jain
 
Nogle tog af sted mod Lomma 
allerede fredag den 22. og nogle 
den 23. formiddag. Alt i alt var 
vi 14 Lynettebåde som gæstede 
Lommabuktens Seglarklubb, som vi 
havde været så heldige at dele med 
Dragør Sejlklub i år.

Turen skulle have været gået til 
Råå, men med et uheldigt afbud fra 
Råå blev turen reddet i sidste øjeblik 
af Lommas Havnefoged Lasse Jävri 
og turudvalgsformand for Dragør 
Sejlklub John. Derfor en stort tak til 
dem.

Med en nordvesten vind og 
delvist skyet vejr tog det et sted 
mellem 2:30 timer og 4:30 timer at 
nå Lomma havn. Den sidst nævnte 
tid var nok kun de to piger (inklusiv 
undertegnede) på deres jomfrutur 
over Øresund, som kunne præstere 
den tid. Sent men sikkert i land kom 
også de dog.

Det skiftende vejr lagde op til et
skippermøde med bobler i solen 
udenfor kl. 15, hvor de mange 
garvede tursejlere blev budt 
velkommen og sat i gang i de 
nødvendige aktiviteter til aftenens 
grillfest, mens turudvalgsformanden 
stadig rodede rundt ude på Øresund 
på jomfruturen.  

Pinsetur	til	Lommabuktens	Seglarklubb
 

Sejlsæsonens først tur gik til Lomma i Sverige i pinsen fra 
den 23-24 maj. 35 fantastiske, glade og utrolig hjælpsomme 
Lynettemedlemmer og deres gæster deltog. 

 
Oplæg til sjov og lidt ballade
Festopdækningen blev arrangeret 
indenfor og kl. 18 var alt klar til 
en skøn grillaften. Ole Nielsens 
datter Charlotte havde sørget for 
de flotteste store håndplukkede 
buketter blomster til alle borde. 
Stemningen var høj, og der var lagt 
op til sjov, og da også lidt ballade, 
som til enhver god fest.

Aftenen blev skudt i gang af en
kort velkomst af turudvalgsformanden
som endelig var nået sikkert i havn.

Inden turens påbegyndelse havde 
turudvalgsmedlemmerne Catherina 
Sebbelov og Preben Sabinsky 
udsendt instrukser til en ”hvem vil 
være millionær” sejler-quiz. Der ville 
være præmier til vinderen med ”flest 
rigtige spørgsmål” og ”det bedste 
spørgsmål”.

Quizzen gik kort og godt ud på, 
at hver båd på vej til Lomma skulle 
finde på et sejler-spørgsmål med 
4 svarmuligheder. Det rigtige svar 
skulle markeres.

Alle spørgsmål blev ved 
ankomst i Lomma indsamlet. Efter 
grillmiddagen indtog Catherina 
Sebbelov scenen, hvor alle 
spørgsmål blev læst højt og hver båd 
gik i gang med at svare på de i alt 8 
spørgsmål.

Hele tre både havde 5 rigtige og 

kom ud i en afsluttende finalerunde. 
Charlotte Nielsen tog førstepræmien 
med sig, bestående af en flaske vin og 
æske Merci-chokolade. Samme præmie 
gik til Bo Sperling fra havnekontoret 
for ”det bedste spørgsmål”. 
(Se spørgsmålene her i bladet på næste side 
og deltag i legen. Redaktøren udlodder en 
flaske bitter til den der har flest rigtige svar 
på spørgsmålene.)
 
God musik og fællessang
Herefter indtog Arne og Karl-Erik 
fra Dragør scenen med god musik 
og fællessange. Aftenen bød også på 
en overraskelse i form af et indslag 
på saxofon af Roland Pedersens 
barnebarn Emma på 9 år. Meget flot 
og meget modigt synes vi alle. Derfor 
skulle hun selvfølgelig også have en 
æske chokolade med hjem.

Slik, Baileys og cognac fik humøret 
op hos alle og rigtig sat gang i festen, 
som fortsatte ud på nattens sene timer.

Morgenen derpå ved 9:00-tiden fik 
de fleste deltagere luntet sig hen til 
klubhuset til morgenmad og en lille 
bitter. Alle hjalp efterfølgende til med 
oprydningen, så vi kunne efterlade 
klubhuset i samme stand som ved 
ankomst. Både John fra Dragør og 
Lasse fra Lomma fik en flaske Gammel 
Dansk foræret for deres hjælpsomhed, 
venlighed og gæstfrihed.

Med en fornøjelig sydvestlig vind og 
høj sol gik turen tilbage til Lynetten. 
Nogle valgte at blive og nyde Lomma 
til mandagen.

De to piger på deres jomfrutur satte 
selvfølgelig kurs mod Lynetten om 
søndagen, og hvis nogen skulle være 
nysgerrig, nåede de godt hjem med en 
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Gæt	med	og	vind
en	flaske	bitter

 
 
På pinseturen til Lomma udarbejdede 
de deltagende både 8 spørgsmål til en 
maritim quizz. 
Her er spørgsmålene og LynetteNyt 
stiller en flaske bitter på højkant til den 
der besvarer flest spørgsmål korrekt. 
Vi lægger også spørgsmålene på klubbens medlemsside. 
Send svarene til LynetteNyt inden den 1. juli enten via postvæsnet til 
Sejlklubben Lynetten, Refshalevej 200, 1432 København K
eller via mail til nb@lynetten.dk
Vi takker de deltagende både for spørgsmålene, og som søens gentlemen 
og -kvinder forventer redaktionen, at skippere og gaster på pinseturen 
afholder sig fra at deltage – for de kender jo alle de rigtige svar.

Niels Bjørn Pedersen 

1. På de gamle orlogskibe var der lemmergatter. Var de:
a. Huller, hvor skibskokken lempede madrester ud (levningshuller) 
b. Små huller i skottene, så skibskatten kunne komme igennem og fange  
    rotterne (kattelemmer)
c. Huller i bundstokkene til bundvandet (lænsepumpehuller)
d. Afløbsrender fra skibslas (sølerender)

Tak til alle de glade deltagende 
medlemmer for jeres hjælp og gode 
humør. Jeg håber vi ses igen på 
næste tur.

Jeg håber også at nye medlemmer 
eller deltagere får mod på at komme 
med næste gang. Der vil sidst i juni/ 
start juli komme et opslag vedr. 
næste tur – så hold øje!

Hvis nogen skulle have lyst til at 
være med i turudvalget eller have 
ideer til en tur så skriv endelig en 
mail til mig på navitachiquita@
yahoo.com.

2. Hvad betyder en blå lanterne i toppen af masten på et oplagt statsskib?
a. Vagten er beruset og vil ikke vækkes 
b. Skibet skal sejle i nat 
c. Fremmednetsforsyning og oliefyr ok 
d. Mandskab ombord

3. Er en klabavtermand (sønisse) på svensk
a. Sjötomt 
b. Sjörå 
c. Båattgubba 
d. Skebstomt

4. Hvad er en Nymburk?
a. Tjetensk øl 
b. Azerbajdansk øl 
c. Polsk øl 
d. Czech (Tjekkisk) øl

5. Langs kysten står med jævne mellemrum nogle høje tårne med 
rødgrønne lamper. Hvad kaldes disse:
a. Fyrværkeri 
b. Fyrkat 
c. Bivogn 
d. Fyrtårn

6. Hvornår blev Flakfortet bygget?
a. 1890-1896 
b. 1900-1906 
c. 1910-1916 
d. 1920-1926

7. Både bygget efter år 2000 med fast toilet skal have holdingtank. Er der 
ikke anlæg i havnen til at tømme holdingtanken kan du:
a. Tømme ud i havnen 
b. Få en slamsuger for egen regning 
c. Få en slamsuger for havnens regning 
d. Du er nød til at vente til næste havn

8. I 1966/67 sejlede Sir Francis Chichester som den første singlemand jorden 
rundt. Hvad var navnet på hans skib:
a. Gipsy Dancer 
b. Flying Gypsy 
c. Gypsy Moth 
d. Gypsy Spirit 
 

gennemsnitsfart på 6 knob og 3:30 
timer. De var meget stolte og fejrede 
ankomsten i Lynetten med en kold 
øl!

Meget fik de lært om sejlads og 
sejlture. 
 
Lomma er dejlig
Alt i alt, en rigtig god turoplevelse 
med rigtigt godt sejlervejr.

Lomma kan varmt anbefales. 
Det er en flot havn med flere gode 
spisemuligheder. Der er godt med 
plads og en meget flot strand i 
nærheden også. Meget luksus!
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Tekst og foto: Preben Pold
 
Sejlerskolen vokser fortsat og derfor 
er vi meget interesseret i kontakter 
til alle sejlere fra nær og fjern som 
kunne tænke sig at blive en del af 
vort team.

Årets nye og enkelte tidligere 
elever mødte op første gang 
den sidste weekend i april for 
klargøring af skolebådene. I det 

Sejlerskolen	har	fuldt	op	med	elever		
-	og	så	har	skolen	fået	en	Spækhugger
Sommerens aktiviteter er nu godt i gang for de 27 nye elever, vi har haft 
mulighed for at optage på dette års program. Vi er meget kede af, at vi 
ikke kunne optage alle som henvendte sig. Begrænsningen ligger i det 
antal instruktører, som har stillet sig til rådighed. Derfor er vi særdeles 
glade for vore 2 nye instruktører fra andre klubber i nærheden.

dejlige forårsvejr gik alle i gang 
med opgaverne under vejledning 
af instruktørerne. Det var meget 
opløftende at se den iver og 
interesse som blev vist. I løbet af 
de kommende weekends blev 3 
både klar, så skolesejladsen kunne 
begynde i første uge af maj. En 
af Folkebådene var blevet lidt 
forsinket fordi den skulle forsynes 
med nye fenderlister. Hertil er 

brugt et nyt materiale hvor der var 
nogen leveringstid på, men nu er 
det færdigt og vi har fået en hel 
del erfaring i at arbejde med dette 
kunststofmateriale som ser meget 
holdbart ud.
 
Sejlbåd skænket til sejlerskolen
I disse forårsmåneder fik vi en 
henvendelse fra et klubmedlem som 
ønskede at donere sin sejlbåd til 
sejlerskolen. Medlemmets ønske var 
at sejlerskolen kunne formidle at så 
mange som muligt fra sejlerskolen 
og klubmedlemmer med denne 
båd fik mulighed for at nyde alle 
sejladsens glæder.

Vi har naturligvis sagt mange tak 
for denne flotte gave, og vi vil gøre 
alt hvad vi kan for at  opfylde disse 
gode tanker.

Der er tale om en Spækhugger, 

som er en meget velsejlende båd. 
Den vil muligvis indgå også som 
skolebåd fra næste sæson, hvis vi 
kan finde en god instruktør. Båden 
er i almindelig god stand, men har 
ikke været brugt i nogle år.

Først går vi i gang med en grundig 
gennemgang og efterfølgende 
upshining, så den vil fremstå i sin 
bedste stand og med sikkerhed til 
glæde for brugerne.
 
Supplerende kursus giver adgang 
til lån
Sejlerskolen vil gerne have, at 
skolebådene, og naturligvis også 
den nye Spækhugger, skal være 
til glæde for nye og unge sejlere 
som endnu ikke selv har en båd. 
Derfor planlægger vi oprettelse af et 
kortvarigt supplerende kursus som 
skibsfører, eller hvad vi nu vil kalde 
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På sit møde den 11. maj behandlede 
bestyrelsen bl.a. disse spørgsmål:
 
Bompenge ved brug af slæbestedet
Bestyrelsen godkendte følgende 
principper og priser for brug af 
slæbestedet i forbindelse med 
montering af kortlås på bommen:
Gæster som ikke er klubmedlemmer  
køber 1-dags kort. Pris 150 kr. for en 
”retur” billet op/ned (prisen er sat til 
150 kr. for at undgå at det bliver et 
yndet sted for trailerfolket at sætte 
en båd i vandet, pris i nabohavnene 
ligger mellem 80-90 kr.). Kortet er 
gyldigt i 24 timer. Rabatkort: Køber 
man 10 ture (op/ned) betales der for 
8 ture – i alt 1.200 kr.

Medlemmer med jolle på biltrailer: 
Fri adgang til slæbestedet 
(medlemmet betaler pt. 5.070 kr. pr. 
år for medlemskab og bådplads) 
Medlem med joller på håndtrailer.  
Fri adgang (medlemmet betaler pt. 
3.180 kr. pr. år.) 
Medlemmer der ikke er omfattet af 
pkt. 3 eller 4: Køber éndagsbillet eller 
rabatkort.  
 
Korrespondance om godkendelse af 
havnens brug af jernbanesveller i 
forbindelse med vedligeholdelse af 
landfæstet
Havnechef Ole Nissen har, efter
korrespondance med Miljøstyrelsen
om havnens brug af creosot-
behandlede jernbanesveller ved 
renovering af landfæstet, fået 
godkendt dette.

Bestyrelsen godkendte endvidere 

Nyt	fra	bestyrelsesmødet	den	11.	maj	2015
en ekstraordinær bevilling fra 
Renoveringsfonden på 150.000 kr. til  
landfæsteprojektet - bl.a. indkøb af 
jernbanesveller og træ til beklædning 
af disse, samt bortskaffelse af de 
gamle jernbanesveller.

I forbindelse med renoveringen er 
der konstateret rotter på havnen, og 
bekæmpelse er iværksat. 
 
Forslag om overtagelse af Båd-
agentens bygninger fra Preben Pold
Der er endnu ikke udpeget en 
bobestyrer, så det er ikke på 
nuværende tidspunkt aktuelt at rette 
henvendelse fra Klubbens side. Det 
giver derimod tid til nøje at overveje 
evt. nye muligheder.

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.

 

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

det, for de som har duelighedsbevis 
og som gerne vil låne en båd til 
lystsejlads. På den måde kan det 
sikres at bådene benyttes forsvarligt 
af kompetente brugere. Lignende 
arrangementer findes i andre 
klubber.
 
Sommertur 
Til august går det løs igen, og her 
kommer vi frem til årets store 
sommertur i dagene 21. til 23. 
august. Vi tager til Nivå, hvor vi har 
lånt Tursejlernes dejlige hus. Der er 
planlagt samlet afgang fra havnen 
fredag kl. 16.00 og hjemkomst 
søndag eftermiddag. Husk at 
reservere disse dage. Det plejer at 
være en rigtig hyggelig begivenhed. 
For sejlerskole medlemmer er hele 
turen omkostningsfri. Orientering 

om turen kommer senere til alle.
Klubmedlemmer i øvrigt er som 

tidligere velkommen til at deltage i 
egne både. Gæster kan  komme efter 
behag og må selv afholde udgifter 
til gæsteplads. Sejlerskolen tilbyder 
bespisning og deltagelse i den 
sociale sammenkomst lørdag aften. 
Herfor opkræves et rimeligt gebyr, 
så alle kan være med.

Juli måned er for mange den 
traditionelle sommerferietid med 
rejser og ferieophold. Det vil det 
også være for sejlerskolen, hvilket 
betyder at de ugentlige elevsejladser 
suspenderes, men dog ikke mere 
end at elever og instruktører frit kan 
aftale sejlads helt efter ønske.

Sejlerskoleudvalget ønsker alle en 
rigtig god sommer. 
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Fra FLID og Dansk Sejlunion
 
Der er lagt an til en af de mest 
ambitiøse fornyelsesprojekter 
nogensinde i de danske 
lystbådehavne, når projektet ”Vil 
med Vand – Velkommen på havnen” 
skydes i gang fra efteråret.

På baggrund af en fælles 
ansøgning fra Dansk Sejlunion og 
FLID (Foreningen af Lystbådehavne 
I Danmark) har Nordea-fonden 
besluttet at uddele otte millioner 
kroner til Vild med Vand-projektet 
over en periode på tre et halvt år.

Målet med projektet er at åbne 
lystbådehavnene op, så langt flere 
danskere får let adgang til de 
mange oplevelser og aktiviteter, 
som havnene indbyder til – men 
som i dag slet ikke indfrier deres 
potentiale. 
 
Opgør med lukkede miljøer
”Vi ved fra en Gallup-undersøgelse, 
at danskerne over en bred front er 
vilde med vand – og at rigtigt mange 
gerne vil dyrke en fritidsinteresse 
knyttet til vandet, hvis de fik 
muligheden.

I dag er udfordringen, at mange 
oplever havnene som lukkede 
miljøer forbeholdt sejlere. Opgaven 
for Vild med Vand bliver at ændre 
dette fastlåste billede,” siger Mads 

En årlig Havnens Dag
Konkret handler Vild med Vand 
både om at skabe nye aktiviteter i 
de enkelte havne og samtidig gøre 
eksisterende tilbud mere synlige og 
tilgængelige. Målet er, at 100 havne 
gradvist tilslutter sig projektet som 
Vild med Vand-havne – og sætte 
skub i en udvikling med fokus på 
mere åbenhed og flere aktiviteter.

”Det er vores ambition at nå ud 
til et bredt udsnit af befolkningen. 
Blandt andet ved at lancere en årlig 
”Havnens Dag” og andre tiltag, der 
skal understøtte den enkelte havns 
udvikling,” siger Jesper Højenvang, 
FLID. 
 
Bliv Vild med Vand-havn
Alle FLID-havne og sejlklubber i 
Dansk Sejlunion bliver inviteret til 
at deltage i Vild med Vand. Den 
vigtigste forudsætning for at komme 
med er, at havneadministration og 
sejlklub etablerer et Vild med Vand-
udvalg og samarbejder med havnens 
øvrige interessenter om at løfte 
projektet.

”Vi opfordrer allerede nu 
interesserede havne og sejlklubber 
til at samle de lokale kræfter, der 
brænder for at være med til at gøre 
havnen mere attraktiv og levende, 
i et Vild med Vand-udvalg,” siger 
Jesper Højenvang.

Inden sommerferien vil alle havne 
og klubber modtage en invitation 
og et ansøgningsskema om at blive 
Vild med Vand-havn. I løbet af 
september-oktober ventes de første 
Vild med Vand-havne at blive 
udpeget.

De varme sommerdage sidste år beviste 
at det er populært at tage sig en dukkert 
fra jollebroen, så jo! Danskerne er Vilde 
med Vand.
foto: Niels Bjørn Pedersen

Vild	med	vand
Millionuddeling fra Nordea-fonden skal over de næste tre et halvt 
år skabe nyt liv og flere aktiviteter i lystbådehavnene. Projektet 
hedder ”Vild med Vand – Velkommen på havnen”.

Kolte-Olsen, generalsekretær i 
Dansk Sejlunion.

Uddelingen fra Nordea-fonden vil 
give lystbådehavnene et samlet løft, 
siger Jesper Højenvang, direktør i 
FLID:

”Vi er utroligt glade for og stolte 
over Nordea-fondens interesse for 
Vild med Vand-projektet. Det åbner 
mulighed for en koordineret indsats, 
som vil hjælpe havnene til at indfri 
deres potentiale som byens åndehul, 
fristed og rekreative samlingspunkt, 
hvor alle med lyst til vandet føler 
sig velkomne. Mange havne står 
allerede på spring for at komme i 
gang,” siger Jesper Højenvang.

Nordea-fondens direktør, Henrik 
Lehmann Andersen, lægger vægt 
på danskernes nære tilknytning til 
vandet:

”Danmark har mere end 7000 km 
kyststrækning, og ingen danskere 
har mere end 50 km til kysten. Havet 
er således en del af danskernes 
DNA. Derfor er det glædeligt, 
at Vild med Vand vil byde alle 
danskere velkommen på havne over 
hele landet og give mulighed for at 
deltage i sjove aktiviteter. Dermed 
bliver Nordea-fondens fokus på 
det gode liv afspejlet i et aktivt og 
engageret friluftliv,” siger Henrik 
Lehmann Andersen. 
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sejladsen - bliver styrket betydeligt.
Svendborg er et optimalt valg 

som værtsby, fordi byen ligger godt 
placeret som destination for danske 
og tyske sejlere, der i år udgør 
hovedparten af de tilmeldte. 
Samtidig er Svendborgsund et 
beskyttet farvand, der med 99% 
sikkerhed forsikrer sejladsen mod 
aflysning.

Silverrudder Challenge skydes 
i gang 18. september, og der er 
allerede alt udsolgt. 339 både har 
tilmeldt sig årets Silverrudder 
sejlads.

Du kan læse mere på hjemmesiden 
http://silverrudder.com

nbp med kilde: DR Fyn

Det er en realitet, efter at bl.a. 
Svendborg Amatørsejlklub, 
Svendborg Kommune og BådNyt
har indgået en ny treårig 
samarbejdsaftale om afholdelsen 
Silverrudder Challenge, som dermed 
er i Svendborg frem til minimum 
2018.

Det betyder, at sejladsen efter de 
første tre år i Svendborg, hvor den 
er vokset fra 15 til 330 tilmeldte, nu 
kan fortsætte sin udvikling med den 
bedst tænkelige base i det sydfynske 
øhav.

Den nye aftale betyder, at 
mulighederne for at fortsætte 
væksten og udvikle sejladsen - og 
ikke mindst eventen uden om 

Silverrudder	Challenge	i	Svendborg
 

134 sømil rundt om Fyn - helt alene mod vind, vand og konkurrenter. 
Svendborg er fortsat hjemby for verdens største singlehand sejlads, 
Silverrudder Challenge.

29900
Nauru 

Hellers Pris

49500
Floater AC

Hellers Pris

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

www.Hellers.dk

!PRIS 
PLASKER

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

DANMARKS BEDSTE PRISER 

AMAGER 
BÅDTRANSPORT 
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

JUSTÉRBAR 
PARASOLHOLDER 

TIL SPIL
Best. nr. 150305

NYHED
2015

39900
Parasol holder

Hellers Pris

2.99500
Round Tail 180

Hellers IntroPris

89500
Foldbar stol

Hellers IntroPris

NYHED
2015

GUMMIBÅD
180 ROUNDTAIL DINGHY
Handy og 
kompakt 
gummibåd.

SOLBRILLER
POLARISEREDE
Stort udalg i solbriller, 
perfekt til sejllads

KLAPSTOL
I ABSOLUT SÆRKLASSE

Best. nr. 152459

FOKUSDAG 
26/6 KL 14.00-17.00

Demonstrationer af spændende 
produkter og nyheder.  

TILMELD DIG VORES NYHEDS-
BREV FOR MERE INFORMATION. 

LAGUN
BORDBESLAG 
Best. nr. 84003

1.29500
Bordstativ

Hellers Pris

FLYDER

Den populære 
“watski” brille
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Cobb seat
Sort foldesæde 
med 6 indstillinger
B: 43 L: 98cm
1 stk koster kr. 
249,-

2 STK KUN 399,-

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

2 SÆT 
KUN 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,-

Grand Ocean 
Regnsæt
Farven er navy.
Vandtæthed: 8000
Åndbarhed: 5000
Str. S - 5XL

Rurer er standhaftige, og når de først har bidt sig fast og tørret ind på bunden, er det 
hårdt arbejde at få den væk. Foto: Lars Vestergaard

Begivenheder	i	klubben	i	løbet	af	2015		
	
23/6-2015		
Sankt	Hans	med	bål	og	grill,	tag	selv	mad	med	eller	køb	en	
grillpakke	i	restauranen.	
	
11/7-2015		
Fælles	grillaften.	Der	tændes	op	i	grillerne	(Kun	på	grillpladsen	
ved	Klubhus	Øst)	start	kl.	18.00	
	
24/7-2015		
Fælles	grillaften	og	danseaften	ved	Klubhus	Øst	start	kl.	18.00	
	
8/8-2015		
Fælles	grillaften		(Kun	på	grillpladsen	v.	Klubhus	Øst)	start	kl.	
18.00	
	
22/8-2015		
Fælles	grillaften	(Kun	på	grillpladsen	ved	Klubhus	Øst)	start	kl.	
18.00	
	
14/11-2015		
Standerhal	og	afriggerfest	start	kl.	18.00	(mere	kommer	og	
hvad	der	foregår	på	dagen).	
	
29/11-2015		
Bingo	banko	(mere	kommer	og	hvad	der	foregår	på	dagen).	
	
6/12-2015		
Juletræsfest	(mere	kommer	og	hvad	der	foregår	på	dagen).
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PP - B
ID-nr. 47471

Nyt i 
restauranten!
 
Så er sommeren ved at 
være over os, og det er fra 
den 15. juni muligt at købe 
grillpakker i restauranten - 
her får du kød og pølser af 
højeste kvalitet. 
 
Pakke 1:  
200 gr australsk oksefilet 
samt 1 stk grillpølse - 
hertil kryddersmør og 
grillkrydderi - Pris pr 
person: 79,- 
 
Pakke 2: 
250 gr Ribeye samt 1 
stk frankfurter - hertil 
bearnaisemayo og 
grillkrydderi - Pris pr 
person: 119,- 
 
Såfremt I skulle ønske 
salat eller lign. kan dette 
også ordnes. 
Vi glæder os til at nyde 
sommeren sammen med 
jer. 
 
Mvh Restaurant Lynetten


