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LynetteNyt nr. 7 2015 udkommer den 7. december.

Sidste frist for indlæg og annoncer til nr. 7 er man-
dag den 23. november.

Husk at du altid kan læse LynetteNyt på klubbens 
hjemmeside.

Yacht Service

•	 FORSIKRINGSSKADER
•	 GLASFIBERARBEJDE
•	 GELCOATSKADER
•	 TRÆARBEJDE
•	 MOTORSERVICE
•	 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

Normalt kalder man det lidt hånligt 
for småsnak, hvis man snakker om 
vejret, men når man sejler, er det lidt 
legalt at snakke om vejret, det er jo 
da en vigtig sag at holde sig ajour, 
inden man drager ud på havet. 

Men på mange måder må man sige 
at i årets første måneder var vejret 
ikke noget særligt at snakke om, det 
var på de fleste måder en trist affære. 
Men vi fik da alle bådene i vandet så 
der kunne blive plads til en masse 
biler. Klubben fik også gennemført 
en fin pinsetur, så mere skidt var det 
trods alt ikke.

Den tomme plads på land skulle 
så gerne forsynes med de nye 
strømstandere som blev vedtaget på 
årets generalforsamling.

Det blev dog først efter selve 
sommeren, at vi kunne tage hul på 
opgaven. Og hvis nogen har tvivlet 
på, at landpladserne var bygget på 
en noget skrækkeligt byggeaffald.

Jeg tror at de fleste parcelhusejere 
ville være rendt skrigende bort, 
hvis man opdagede, at der hvor 
man skulle grave ud til terrassen 
eller hvad det nu var, så ud som 
det virvar af beton, mursten og 
lignende der var på Lynetten. Og 
det var vores gode faste personale 
næsten også ved, den nyindkøbte 
minigraver kunne næsten ikke få 
hul, så vi kunne lave render til el og 
vand.

I første omgang blev graveren 
udbygget med et ekstra redskab 
og det hjalp da noget, men det så 
alligevel sort ud. Men så fik vi ekstra 
hjælp i form af Jørgen der ellers lige 
gik og savnede noget at rive i. Vi 
har fået en aftale om at Jørgen kan 
arbejde på projektet i 3 måneder 
og så begynder det at lysne. Jørgen 
havde 2 store fordele frem for de 
andre ansatte, dels skal han jo ikke 
beskæftige sig med alle mulige andre 
opgaver og sidst, men ikke mindst så 
havde han bare prøvet det før.

Arbejdet skrider nu pænt fremad 

Sommeren	går	på	hæld
God udvikling og gode 
tal for klubben
 
I modsætning til mange andre 
lysthavne i Danmark har vores 
klub haft en god sæson og et godt 
år.

Vi har haft besøg af 1856 
gæstesejlere plus 1283 gæster på 
frihavnsbasis. Det betyder, at i vi 
i alt har haft 3.139 overnatninger.

Det er en stigning på godt 
800 overnatninger fra forrige 
budgetår, hvilket svarer til en 
stigning i besøget på 26%.

Samtidig har vi i budgetåret 2014-
2015 haft en medlemstilgang på 
75 medlemmer.

nbp

Parkering
Tænk på bådhåndteringen og 
parker hensynsfuldt.

Tænk på, at der sættes både på 
land med store køretøjer, når 
du parkerer din bil.

Efterlad telefonnummer i 
forruden, så du kan kontaktes 
af medarbejderne, hvis du 
alligevel holder i vejen.

Af Georg Niemann
Formand for S/K Lynetten
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og vi er ved at hente ind på de 
ambitiøse planer. Om der når 
at komme strøm, vand og lys til 
samtlige havnens områder er endnu 
ikke sikkert, men vi burde blive 
klar til at kunne tage både op på 
alle områder til nogenlunde normal 
tid. Så der er rigtigt gode grunde til 
at sige tak for indsatsen til Jørgen 
og ønske ham det bedste når han 
stopper før vinteren.

Og i forhold til det med vejret, så 
har eftersommeren og det første af 
efteråret vist meget bedre takter og 
der har været mange gode dage også 
til sejlads med og uden sejl.

Det sidste år har jo også bragt en 
masse trafik i restauranten, der er 
ofte fuldt hus og det er nu en gang 
hyggeligere når man ikke sidder der 
mutters alene. Men selv om Kasper 
har masser af gå-på-mod så kan 
han og hans medarbejdere godt se, 
at der kommer en del færre gæster 
når sejl-sæsonen er på vej mod 
slutningen.

I skrivende stund kan jeg ikke sige 
hvornår der bliver skåret ned på 
åbningstiderne, men der er jo ikke 
nogen god forretning i at have flere 
udgifter end indtægter.

Men har du lyst til et måltid, stort 
eller lille, så udnyt at vi har så god 
en forpagter og restaurant og kom 
op forbi Klubhus øst og gå på første 
sal.

Med de bedste efterårshilsner
Georg Niemann

Jeg har i mange år sejlet med det 
svenske sejler team Blur - i december 
2014 mødtes vi for at planlægge 
sejlsæsonen 2015, valget stod mellem 
J/111 Worlds in Newport og Rolex 
Fastnet. Da ingen af os havde gjort 
Fastnet før, var valget ikke svært.

For at sejle Fastnet skal man først 
nå at tilmelde sig - denne gang 
var alle pladser bookede efter kun 
30 min fra at tilmeldingen var 
åbnet. Derefter skal man sørge 
for at kvalifikations sejladserne er 
gennemførte - 300 nm samlet, over 

nat. For os blev dette HH Saken Race 
fra Horten til Skagen samt Sjælland 
Rundt.

Blur blev så i slutningen af juli 
sejlet fra Göteborg via Scheveningen 
i Holland, til Cowes i syd England, 
hvor den lå klar en uge før start. I 
denne uge blev Cowes week afholdt, 
hvilket er et stort kapsejlads event 
der afholdes hvert år. Det betød at 
der var gang i den og topsejlere fra 
hele verden overalt.

Vi brugte det meste af ugen til 
at få styr udstyr samt at testsejle 

Rolex	Fastnet	Race	2015	-	J/111	Blur³
Af Mattias Bodlund
Foto: Peter Gustafsson

· 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
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startstrækningen fra Cowes til the 
Needles. Da vi kunne forudse at 
starten ville gå i stærk medstrøm, 
grundet tidevandet, lå der i vores 
forberedelser at føle os frem over 
banen, for at finde den bedste strøm 
i forhold til dybde og bundprofil.

Startdagen, søndag den 16 august 
- morgenen var naturligvis hektisk 
og hændelsesrig med over 300 både 
i alle størrelser på startlinjen; Check-
in med de orange stormsejl oppe, se 
de gigantiske Spindrift og Comache 
blæse forbi, at vinke på andre både 
og råbe held og lykke til nye og 
gamle venner.

På grund af den svage vind og 
stærke medstrøm på næsten 3 knob, 
blev starten en omvendt oplevelse 
end det vi er vant til. For ikke at 
pådrage sig en tyvstart i den stærke 
medstrøm sejlede alle væk fra 
startlinjen indtil et minut før start, 
hvor vi så kunne vende tilbage og 
komme afsted over start med de tre 
knobs medstrøm. Der var dog et par 
uheldige både som fik en tyvstart, 
blandt andet en svensk båd, der 
efterfølgende brugte næsten to timer 
med spilere på at komme tilbage

for at krydse startlinjen igen. 
Tidevand tilføjer en extra dimension 
til sejladsen. I øvrigt en helt 
fantastisk oplevelse at sejle afsted 
med over 300 andre både ud af the 
Solent.

Den første nat bød på let luft 
og modstrøm, hvor en del andre 
både ankrede, men vi arbejdede os 
mod vest. Efter at haft føringen i 
vores klasse ved the Needles, hade 
vi rykket tilbage til 26 plads, efter 

den første nat. Sejladsen gik videre 
med let luft langs den Engelske 
syd kyst mod Lizard Point, hvilken 
vi passerede den anden nat. Her 
lykkedes det os at arbejde os op 
genom feltet og så vi var med helt 
fremme igen. En i øvrigt otrolig nat 
med morild, delfiner, flat vand og 
tæt på en masse andre både.

I gryningen tirsdag morgen, var vi 
lige nord om Scilly Isles og på vej op 
mod Fastnet Rock. Her indfandt sig 
en særlig følelse i kroppen, at sejle 
ud fra kysten mod vest og vide at 
der er 150 nm til næste mærke.

Sejladsen var stille og rolig til 
at starte med. Vi fik følge af flere 
grupper delfiner og et fantastiskt 
møde med 4 vågehvaler. I løbet af 
eftermiddagen kom der dog mere 
vind og vejret bar mere og mere 
præg af at være engelsk - dvs. dålig 
sigt, regn og blæst.

Den følgende og tredje nat blev 
hård, med meget dårligt sigt og 
besværlig sø - men som altid, når 
lyset kom om morgenen så steg 
humøret igen - især når the Rock 
kom frem af tågen. Vinden lå nu i 
sydvest, så ved rundingen om det 
kendte irske fyr, var det bare at hejse 
gennakern og rejsen tilbage mod 
England kunne begynde. Her kom 
den lette og smalle J111 virkelig til 
sin ret. Vi havde en sjov og fartfyldt 
sejlads tilbage - også her fulgt af 
stimer af delfiner som vist syntes vi 
var sjovere at lege med nu, hvor vi 
sejlede med mere fart.

Frem mod den fjerde nat, natten 
til torsdag, var vi tilbage ved Scilly 
Isles som vi denne gang skulle runde 

uden om, dvs fra sydvest. Vinden 
var aftagende så stemningen ombord 
var stille og rolig. Vi kunne bevare 
koncentrationen og blive ved med 
at arbejde hårt med trim og fart hele 
natten. Frem ad morgenen nærmede 
vi os målet udenfor Plymouth - lidt 
tåge men ellers intet. Vi krydsede 
målstregen efter 3 døgn, 23 timer, 11 

Blur Sailing Team (left to right): Peter Gustafsson (helm + skipper), Pelle Pedersen 
(helm), Mattias Bodlund (trim + mast), Andreas Turesson (trim + bow), Patrik 
Måneskiöld (navigator + trim), Mats Björk (keyboard), Simon Kindt (bow) and 
Magnus Hansson (helm).

minutter og 58 sekunder - det gav en 
6 plads i IRC 1 -

Hvilken følelse….!

Efter to dages hygge i Plymouth med 
fest og prisuddeling gik rejsen hjem 
igen, 700 nm til Svendborg hvor Blur 
deltog i Silverrudder Challange 2015.
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På et 
bestyrelsesmøde 
stillede 
klubkassererer 
Poul Borchum mig 
et spørgsmål: 

- Hvornår ser jeg et barberet budget 
for bladet fra dig? Der er jo alligevel 
ingen der læser LynetteNyt, så der må 
kunne hentes nogle besparelser der, 
ved at lægge LynetteNyt på internettet, 
mente han.

Og ved første  øjekast er der da 
ganske rigtigt besparelser at hente, 
men det vender vi tilbage til.

Det grundlæggende spørgsmål er, 
hvordan klubben sikrer medlemmerne 
optimale muligheder for at få 
information om livet i sejlklubben 
i bredeste forstand, til den billigste 
penge? 
 
Det koster bladet
I det budgetår som netop er afsluttet 
var budgettet på bladet 182.000 og 
forbruget blev i alt på 148.301 kr. når 
indtægterne fra annoncer og tilskud 
fra statens bladpulje var trukket fra.

 Det er posterne for layout, trykning 
og postomdeling som er de dyre. De 
koster ca. 200.000 kr. pr. budgetår.

Der er udgivet syv blade som pr 
udgivelse har kostet ca. 21.000 kr. i 

gennemsnit.
Budgettet for nuværende budgetår 

2015-2016 er på186.000 kr. Når de 
forventede indtægter er trukket fra, 
lander vi nok på et reelt forbrug på 
omkring 160.000 kr.

Bladet baseres på en blanding af 
frivillig- og  professionel arbejdskraft. 
Alt hvad der hedder artikler, foto osv. 
leveres af bestyrelsen, klubmedlemmer 
og redaktør.

Indholdet bliver derefter layoutet 
og trykt ude i byen og sendt til 
medlemmer via postvæsnet.

De numre, som er vigtigst for 
klublivet, er nummeret med 
indkaldelse til generalforsamling 
og nummeret med regnskab 
og budgetforslag og øvrige 
indkomne forslag til afgørelse på 
generalforsamlingen.  
 
Mulighederne er der – vil vi bruge 
dem
I dag har langt de fleste 
klubmedlemmer adgang til internet 
med utallige muligheder for 
kommunikation vis mail, nyheder og 
baggrundsviden i uanede mængder. 
Spørgsmålet er, hvordan vi ønsker at 
udnytte mulighederne – og hvad vi 
synes det må koste?

Man kan forestille sig mange 

forskellige modeller, lige fra 
nedlæggelse af den trykte udgave 
af LynetteNyt og at artikler og 
information udsendes i et nyhedsbrev 
f.eks. dagligt eller ugentligt.

Det vil kræve vedtægtsændringer 
f.eks. om indkaldelse til general-
forsamling, udsendelse af regnskab og 
forslag til generalforsamlingen.

Eller en mellemting, hvor vi af 
hensyn til de medlemmer, som 
ikke har internet udkommer med 
f.eks. ét eller to trykte numre pr. år, 
nemlig de som har betydning for 
generalforsamlingen.

Uanset hvad vi vælger, er det dog 
min erfaring, et der ikke bliver mange 
besparelser ved en omlægning. Og slet 
ikke på den korte bane. 
 
Forudsætninger
Forudsætningen for at gennemføre en 
omlægning, hvor alt, eller væsentlige 
dele af stoffet i bladet udkommer 
elektronisk via internettet betyder 
muligvis, at vi skal ændre det 
nuværende system, som vi bruger på 
klubbens hjemmeside til et system, 
som er lettere at arbejde med.

Samtidig skal vi have indført et 
mailsystem som kan differentiere 
medlemmerne i modtagegrupper efter 
interesse. Dette arbejdes der allerede på.

Skal vi fastholde en høj grad af 
medlemsaktivisme, bliver det en 
bunden opgave for bl.a. de forskellige 
udvalgsformænd at varetage 
kommunikationen om, hvad der sker 
på deres område til interesserede 
medlemmer.

Der skal med andre ord være langt 
flere som på frivillig medlemsbasis 

tager opgaven med information og 
kommunikation alvorligt.

Kan dette ikke føres ud i virkelig-
heden skal arbejdet professionaliseres i 
det fornødne omfang. Og det koster.

Vælger vi en fuldfed internetløsning 
og stopper den trykte udgave af bladet 
er jeg sikker på, at udgifterne til en 
sådan omlægning, samt drift af et nyt 
system ikke vil blive billigere end de 
nuværende udgifter til bladet, men vi 
vil få bedre muligheder for at komme 
ud til det enkelte medlem med netop 
de informationer, som vedkommende 
gerne vil have.

Er vi dygtige og er vi flere hænder, 
kan vi måske holde udgiftsniveauet på 
ca. samme niveau, som vi har i dag.

Men kræver vi mere information, 
indrettet efter hvad det enkelte 
medlem ønsker sig, og er der ikke 
frivillige hænder til arbejdet, så vil det 
koste yderligere udgifter. 
 
Fra debat til forslag
Nu er jeg vældig spændt på om 
nogen læser dette, og ikke mindst om 
nogle har holdninger til de omtalte 
problemer og udfordringer?

Der er selvfølgelig adskillige 
uafklarede punkter, der skal belyses og 
ikke mindst skal der laves et realistisk 
budget for etablering og drift af – lad 
os som arbejdstitel på godt dansk 
kalde det ’Lynettens Communications- 
and Newssystem’. :o)

Men lad os få en debat, som 
måske kan munde ud i et forslag om 
omlægning fra trykt blad til internet-
formidlet kommunikation til næste 
generalforsamling i februar 2016.  
 
 

Ingen	læser	alligevel	LynetteNyt!
Har et medlemsblad værdi i sig selv – eller skal vi overgå til en ny
medlemsservice med internetbårne nyheder, udmeldiger og 
kommunikation? Mulighederne er der, men hvad tjener medlemmerne 
bedst og hvad vil de have og ikke mindst – hvad vil vi betale for det?

af Niels Bjørn Pedersen, Redaktør
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tekst og foto: Jesper Andersen, 6114 
 
Der var dog en del overvejelser og 
praktiske ting jeg skulle have på 
plads. Hvem passer firmaet, kan 
kæresten være alene med junior 
så længe, økonomi, søsikkerhed, 
flygtningesituationen i Middelhavet 
osv.

Turen blev delt i to ben. San Remo 
(Italien) - Catania (Sicilien) - Split 
(Kroatien). Jeg fik det hele til at 
passe sammen, så jeg kunne deltage 
på det andet ben og tog afsked 
med familien for at komme på 
den længste sejltur jeg nogensinde 
har været på. 485 sømil var turen 

planlagt til - næsten dobbelt af hvad 
vi har haft tid til at sejle i vores lille 
Vega i denne sæson!
 
Båden
En dejlig stor Dofour 485 GL med 
masser af plads og dejligt udstyr - 
rent luksus! 
Længde: 14,7 m 
Bredde: 4,7 m 
Dybde: 2,0 m 
Motor: VP 110HK 
Fra Catania på Sicilien mod Italiens 
hæl (246 sømil)
 
I Kastrup mødte jeg de andre gaster 
Henning og Jesper og en halv dag 

Da min gode ven Peter skrev til mig for en måned siden, at han havde købt en 
sejlbåd i San Remo (Italien), og manglede gaster for at sejle båden “hjem” til 
Split (Kroatien) tænkte jeg med det samme, at der var et tilbud jeg ikke måtte 
sige nej til!

Fra	San	Remo	
til	Split

senere påmønstrede vi det gode 
skib ”Happily” i Catania, hvor vi 
mødte Hans den 4. gast. Skipper 
havde besluttet at vi først skulle sejle 
onsdag morgen så der var tid til at 
udforske Catanias vinbarer!

Onsdag morgen stævnede vi 
ud, mod Italiens hæl mange sømil 
nordpå. Det var første gang jeg 
skulle sejle natsejlads og min længste 
tur i Danmark indtil nu har været 45 
sømil, så jeg var noget spændt ved 
afgang.

Bølgernes størrelse, en ny båd med 
nye bevægelser og den gode vinbar 
aftenen før gav dog en del søsyge på 
det første ben. Efter 7-8 timer fik jeg 
det heldigvis bedre, og vi stoppede 
kort for at tanke diesel inden natten.

Vores nathold blev fordelt 
således: Hold A sejler fra omkring 
kl 21 - 02 og Hold B sejler fra 02 - 06, 
hvor Hold A igen tager over indtil 
Hold B står op.

Italian Coastguard
Allerede på den første nattevagt 
blev det lidt spændende. Vi blev 
indhentet af et skib i høj fart, der 
ikke ville give sig til kende på 
VHF’en. De blev ved med at følge 
os meget tæt, og tankerne omkring 
pirater og andet skræmmende var 
nærliggende. Endelig gav de sig til 
kende på kanal 16, og det viste sig 
at være et militærfartøj på kontrol. 
Deres projektør på os var så kraftig 
at vi slet ikke kunne se dem - ikke 
så sjovt. Efter et kvarter med 
kommunikation på en arbejdskanal 
fik vi endelig lov at sejle videre! 
Om morgenen var der høj sø agten 
for tværs og Happily rullede godt 
og grundigt - jeg var stadig ikke 
frisk oven på nattevagten og den 
manglende søvn, men en hurtig 
ofring til havguderne hjalp dog, og 
det var heldigvis slutningen på min 
søsyge på hele turen.
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Med Sicilien til bagbord og den evigt rygende vulkan Etna som tårner sig majestætisk op over den italienske ø.
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Da vi krydsede den sidste store 
bugt inden vi kom til “hælen” 
passerede en koldfront os, og vi 
havde torden, omkring 2-3 meter 
bølger og 30 knob vind. Regnen var så 
kraftig at bølgerne næsten lagde sig!

Det var rigtigt spændende at sejle 
rundt om “støvlen” på Italien - et 
billede vi nok alle har fra landkortet, 
geografitimerne osv. Det var også 
dejligt at komme i land i Otronto 
torsdag aften.

 
Over Adriaterhavet (180 sømil)
Dagen efter stævnede vi ud fra 
Otronto (Italien) med kurs mod 
Korcula (Kroatien). Der var ikke 
så meget vind, og da vi havde en 
bagkant mht hjemrejse blev de 
110HK i Volvo’en brugt flittigt.

Det var en meget smuk sejllads 
med måneskin og en helt tydelig 
Venus på himlen. Jeg kan nu forstå, 

hvorfor mange sejlere taler så 
positivt om det at sejle om natten.

Om morgenen var der vind til at 
sejle og vi fik en meget smuk sejlads, 
ind mod øerne.

 
Øerne i den “kroatiske skærgård”
Med tre dage til vores planmæssige 
flyafgang og kun små 50 sømil 
igen havde vi endelig tid til at 
slappe lidt af og få sejlet rundt 
mellem de smukke øer. Det blev 
til både badning, shoppeture, 
restaurantbesøg, en nat for svaj og 
mange dejlige oplevelser.

Jeg kan på det varmeste anbefale 
andre sejlere at tage til Kroatien og 
sejle hvis muligheden byder sig. 
Vejret kan drille lidt med kraftig 
vind og lidt mere sø end i Danmark, 
men naturen er fantastisk, solen 
skinner og vandet er varmt - jeg skal 
helt sikkert derned igen! 



16 Lynettenyt/6 . oktober 2015 17Lynettenyt/6 . oktober 2015

Når man ved hvor fantastisk det 
er at sejle, kan det være svært at 
forstå at sejlklubberne i Danmark 
har problemer med at tiltrække nye 
medlemmer. Og selv om Sejlklubben 
Lynetten er en af landets største 
klubber, skal vi stadig bidrage til 
at endnu flere danskere opdager 
kvaliteten ved livet på havet og 
på havnen og bliver aktive sejlere. 
Vi skal derfor være gode til at 
tiltrække endnu flere københavnere 
til vores havn, så de kan opleve de 
muligheder området rummer og 
de gode oplevelser en sejlklub kan 
danne ramme for.

Og det gjorde vi alvor af søndag 
den 6. september, hvor havnechefen 
og Juniorafdelingen deltog i 
Christianshavnerdagen 
og var med til at 
skabe liv og glæde på 
Christianshavns Torv. 
Torvet var i dagens 
anledning spærret af, 
så både børn og voksne 
kunne gå trygt rundt 
mellem de opstillede 
boder.

På en dag hvor 
naturens elementer i 
form af lidt blæsevejr 
blot gjorde vores 
tilstedeværelse endnu 
mere autentisk, var 

arrangementet stadig 
godt besøgt. Der var live musik, 
brandbiler, debatter samt spil og 
aktiviteter. Og så var Sejlklubben 
Lynetten på plads med en velbesøgt 
stand.

Vi havde medtaget flotte surf-flag 
og heliumballoner med logo der 
sammen med vores telt skabte god 
synlighed. Og der blev flittigt delt 
balloner ud til glade børn mens vi 
delte foldere ud til de voksne og 
fortalte om havnens og klubbens 
muligheder. 
 
August og far til juniortræning
Juniorafdelingen  havde taget 2 
optimistjoller med – den ene stod på 
torvet til inspektion for nysgerrige 

Vi	viste	flaget	på	
Christianshavnerdagen
Tekst og foto: David Brandenhoff

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.

 

forbipasserende og 
den anden lå i kanalen, 
i sit rette element. 
Vi havde yderligere 
medbragt en følgebåd 
og tilbød eksklusive 
kanalrundfarter til 
forbipasserende. Det 
var en stor succes og vi 
havde både begejstrede 
børn og voksne med på 
små ture i kanalen. En 
fantastisk anledning til 
at fortælle om det gode 
budskab.

Og vores tilstedeværelse gav 
pote. Allerede dagen efter dukkede 
August og hans far interesserede 
op ved Juniorafdelingens træning. 
Og August er stadig en del af 

juniorafdelingens begejstrede 
nybegyndere og forhåbentlig 
et kommende aktivt medlem i 
sejlklubben der kan være med til 
fastholde og udvikle sejlsporten i 
Danmark.
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Med indgangen i oktober måned 
går vi ind i et halvår hvor de fleste 
sejleraktiviteter stopper. Vi har 
heldigvis en rimelig god sommer at 
se tilbage på.

I april kunne vi sige velkommen til 
27 elever til praktisk sejlads,de fleste 
var helt nye og enkelte var anden års 
deltagere.

I juli suspenderede vi de faste 
øvedage, således at alle kunne bruge 
tiden til planlagte aktiviteter. Det 
betød dog ikke at alle både lå stille. 
Flere hold tog på vandet når familie 
og venner ikke krævede deres 
tilstedeværelse.

I august kom vi frem til det 
vi plejer at se på som den store  

begivenhed, nemlig sommerturen. 
Til vor forundring gik det lidt 
langsomt med tilmeldingen, men til 
slut blev der dog mandskab til alle 4 
skolebåde. Vi havde som sædvanligt 
også åbnet for at klub medlemmer 
kunne deltage. Det var der også 
nogen der benyttede sig af.

Denne tur er normalt planlagt til at 
gå over en forlænget weekend, men 
i år blev den afkortet til kun lørdag 
og søndag. Vejret var med os med 
høj sol, men da bådene nåede op 
omkring Vedbæk svigtede vinden og 
motorerne blev sat på arbejde.

Det lykkedes for alle at nå frem til 
vort bestemmelses sted Nivå hvor 
vi havde Tursejlernes nyistandsatte 

Sejlerskolen	sommeren	2015
 
Tekst og foto: Sejlerskolechef Preben Pold

klubhus til vor rådighed. Med 
stor velvillighed fra havnefogeden 
blev alle de deltagende både 
fortøjet sammen i bassinet bag ved 
klubhuset.

Da alle havde fået sig organiseret 
blev grillen tændt og de medbragte 
ingredienser til det store måltid 
båret frem. For at intet skulle mangle 
var det hele indkøbt hos ”Guldberg 
Slagteren” lige fra den mindste 
grønsag til de lækreste bøffer.

Det var et fortræffeligt måltid 
som alle kunne tilberede efter egen 
fantasi og ønske. Vi kom vist hen på 
de små timer inden sidste mand kom 
til køjs.

Søndag formiddag kom der liv i de 
fleste, og da det friske morgenbrød 
var hentet hos bageren i Nivå kom 
alle til live under måltidet.

Det blev efterhånden tid hvor 
vi skulle tænke på hjemturen til 
Margretheholm Havn. Vi skulle 
rydde op og rengøre klubhuset. Det 
med effektiv rengøring var nok ikke 
vor stærke side. Klubhusformanden 
var ikke helt tilfreds. En anden gang 
må vi have nogen eksperter til at 
bedømme standarden, vi skulle 
gerne have mulighed for at komme 
tilbage.

Sammen med det kommende 
efterår kommer også tiden for 
sejlerskolens elever at vise hvad de 
har lært i løbet af sommeren.

Lørdag d. 26. september var afsat 
til at de kunne vise deres kunnen. 
Kandidaterne blev begunstiget 
med rigtigt godt vejr. Tilpas lunt 
med blå himmel og en let vind. Alle 
bestod og censor var godt tilfreds 

med den standard der blev vist. For 
nogen var det den afsluttende prøve 
og Duelighedsbeviset var dermed 
erhvervet. Tillykke med det.

Sejlerskolen har en prøve mere 
den 10. oktober for de elever som 
var forhindrede ved første prøve. Vi 
regner med at de klarer sig lige så 
godt.

Dette bringer os frem til 
afslutningen, hvor alle skolebådene 
skal afrigges og sættes på land for 
vinteren. Det er en obligatorisk del 
af undervisningen hvor vi forventer 
at årets elever deltager  ligesom de 
gjorde ved tilrigningen i foråret. 
Dette foregår i weekenden d. 3. og 4. 
oktober.

Sejlerskolen går ikke helt i dvale 
af den grund. Den teoretiske del 
af Duelighedsbeviset omfattende 
navigation og søfartsregler starter i 
uge 41, hvor undervisningen foregår 
en gang om ugen i Bestikket. Efter 60 
lektioner skal eleverne op til prøve 
som finder sted i begyndelsen af 
april 2016.

Endelig har vi planer om et 
udvidet tovværkskursus, hvor der 
undervises i bl.a. splejsning i alle 
former for tovværk og i flere nyttige 
måder i at anvende tovværk på den 
rette måde. Nærmere orientering om 
dette kursus vil komme på klubbens 
hjemmeside.

Nu ser vi frem til foråret 2016 
hvor vi skal tage vor gave, en dejlig 
Spækhugger i brug som skolebåd og 
som turbåd.
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Søndag den 6. december klokken 14 skal alle børnene i S/K Lynetten være 
klar til at byde julemanden velkommen. Han kommer sejlende helt fra Grøn-
land – og han har hele skibet fuldt af gaver til børnene.

Vi beder alle børn om at lave et stykke julepynt, som hænges på træet af
kunstneren selv.

Børn og voksne skal sammen med julemanden danse rundt om det store, flot 
pyntede juletræ til musik fra julemandens orkester. Og så skal vi lege, inden 
julemanden deler gaver og store, flotte godteposer ud.

Senere på eftermiddagen kommer den verdensberømte tryllekunstner, Hen-
rik, fra Aarhus for at trylle for børnene. Al erfaring viser, at forældre og bed-
steforældre nyder showet mindst lige så meget som børnene.

Vi skal have god tid til at finde de rigtige julegaver, så derfor er vi nødt til at 
have Jeres tilmeldinger til kontoret senest den 23. november. Det gælder an-
tal voksne såvel som børn. Der er kun gaver til børn til og med 15 år.  Telefon-
nummeret til kontoret er 32 57 57 78.  Julemanden vil gerne  have, at I oplyser 
børnenes navn, alder og køn. Husk, at brandvæsenet har fastsat en øvre 
grænse for, hvor mange vi må være. Derfor gælder ”først til mølle” princip-
pet. Vi modtager ingen tilmeldinger efter 23. november.

Pris pr. barn er 100,00 kr.

Restauranten tilbyder en julebuffet til 150,00 kr. Børn u/12 
år 50,00 kr. fra klokken 12.30. Af hensyn til restauratøren 

bedes I ved tilmeldingen oplyse hvor mange, der ønsker 
at spise.   

Juleudvalget glæder sig til at 
byde velkommen til årets 

glade begivenhed i sejlklub-
bens dejlige klubhus. 

Vi håber på et rigtig stort 
fremmøde.

Julemanden kommer!

På gensyn søndag den 6. december klokken 14

Jeg kommer fra Portugal, hvor jeg 
som ung begyndte at sejle. For otte 
år siden flyttede jeg så til Danmark, 
hvor det heldigvis var nemt at 
fortsætte med min interesse for 
sejlsport.

Under en sejltur på Øresund fik 
jeg idéen om at lave en ny slags 
telt til både. Min idé var at lave et 
telt, der hurtigt kunne sættes op og 
tages ned igen og være helt uden 
metalliske dele. Det var startskudet 
til boatTENT.

Med en passion for sejlads og 
en god idé, har jeg startet en lille 
produktion af telte i min hjemby 
i Portugal, mens jeg selv arbejder 
med at udvikle forretningen her 
fra København.  Sammen med 

holdet i Portugal har jeg udviklet et 
oppusteliget telt helt uden metalliske 
dele. Det tager kun et par minutter at 
puste det op og pakke det sammen 
igen. Teltet leveres i en taske, så det 
er nemt at opbevare, når man ikke 
bruger det.

Hvert telt bliver specialdesignet 
efter dimensionerne på den enkelte 
båd, som det skal bruges til. Prisen 
varierer fra  3.650 kr til 10.000 kr., 
alt efter hvor stor en båd det skal 
bruges til.

I løbet af sommeren har vi 
produceret og leveret de første 
10 telte til både Sverige, Norge, 
Tyskland, Holland og Finland. Jeg 
håber også en dag at se et boatTENT 
på Øresund, hvor jeg først fik idéen.

Klubmedlem	udvikler	oppusteligt	telt	
 
Tekst og foto: Anibal Damiao, medlemsnummer 5946
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Tekst og foto:
Donald McArthur, medlem 801 
 
Donald fortæller, at billedet er taget 
på en privat rundtur i USA i maj med 
start i New York, “whale watching” 
ved Cape Cod, køretur til Boston med 
besøg på Harvard University, i vrigt på 
“graduation day”.

– Vi tog over grænsen til Canada 
for at se Niagara Falls.

Om formiddagen overfløj vi 

Turfærge	i	Niagara	Falls	malstrøm
vandfaldene, 6 personer plus pilot i 
en lille helicopter. Jeg sad klemt op 
ad døren fastspændt i selen og med 
høretelefon på. Jeg åbnede en lille 
lem i vinduet og stak kameraet ud, 
og heldigvis var der en tur-færge på 
vej ind i malstrømmen.

Om eftermiddagen var vi selv 
med om bord på færgen, og så det 
hele fra dækshøjde. Det var som 
at stå under en bruser i en stiv 
kuling, og en spændende start til 
sejlsæsonen  2015

PALBYfLex Presenninger

SPAR

20%
PÅ  ALLE  

PALBY FLEX 
PRESSENNINGER

F.eks 6x10 meter 

KUN 959,-

Lynettens Bådservice
- mest for pengene

Refshalevej 200
Tlf 3257-6106

www.baadservice.dk

Solid og 
næsten 
lydløs 
bådvarme 
på enten 
diesel eller 
petroleum

VINTER ÅBENT: Hverdage ml. 10-17 - lørdage   10-15

En times råd og vejledning ombord på din båd. Har 
du nogle spørgsmål omkring din eksisterende instal-
lationer, som du vil have afklaret, kan en fagmand 
måske være løsningen.

PRIS 395  / time  
ex. moms

Vi kan naturligvis også hjælpe dig med vinter-
konservering af din motor eller bådens øvrige 
udstyr, så den er klar til foråret. 

F.eks 10 meter, 3. pos. - KUN 9.599,-

GØR BÅDEN EFTERÅRSKLAR NU!

SPAR

20%
PÅ  ALLE  NOA 

STATIVER

DÆKSTATIVER

Priser fra

6.495,-

 BOVPROPELLER
F.eks 60 composit/mono - KUN 9.999,-

SPAR

20%
PÅ  ALLE  

MAX POWER 
BOVPROPELLER

OLIESUGE PUMPE 
6 ltr. incl. slange 

Vores pris

349,-
Spar 180,-

A

B
C

FACONSYET BÅDPRESENNING - Leveres med opbevaringstaske og 15 ankerstropper

.dk

En presenning beskytter mod vind og vejr. 
Anvendes til overdækning af både, huse osv.
 
Palby Flex presenninger er en slidstærk presenning af 240 g/m2 armeret klar plast med forstærkede kanter og polykarbonat øjer med 50 cm mellemrum. 

• Ultraviolet beskyttelse mod sollys.

• Nem at arbejde med – let, blødt og fleksibelt materiale

• Miljøvenlig og økonomisk – kan genbruges og forurener ikke ved forbrænding

PALBYfLex Presenninger

Size: 4 x 8 m

3 m

Varenr. : 04.1695

1,5 m

4 m

5 m

Palbyflex presenning A4.indd   1
04/06/10   10.33
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Julefrokost 2015
Book jeres julefrokost allerede nu og få en fantastisk pris

• Velkomstdrink
• Stor julebuffet (sammensat af jeres ønsker)
• 5 timers fri bar (øl, vin og sodavand)
• Kaffe/the samt avec
• Mulighed for eget lokale

1/1 snaps til kun 350 kr.
Pris pr. person fra 448 kr.

Hvorfor holde julefrokosten hjemme, når du kan slippe for alt besværet 
og samtidig nyde udsigten over havn og Øresund.

For tilbud skriv til Kasper@restaurantlynetten.dk eller ring 3179 7394

Vi ønsker at se jer til årets julefrokost på Lynetten

//Lynetten

Restaurant Lynetten// Refshalevej 200// 6017 4832// www.restaurantlynetten.dk


