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Husk at du altid kan læse LynetteNyt på klubbens 
hjemmeside.

så kørestolen kan spændes fast, og 
båden kan styres elektronisk fra 
kørestolen med munden.

- Jeg besluttede ret tidligt, at alle 
uanset handikap skal kunne sejle 
min båd, så længe de kan styre en 
kørestol, fortæller Anders Lehmann.

 
En mindeværdig sommer
Siden båden blev færdig i 2008, har 
den været på mange ture.

Men sommeren 2016 overgår dem 

Han er lam fra nakken og ned – 
alligevel sejler Anders Lehmann

 

En sejler fra barnsben
Anders Lehmann har altid været 
glad for at sejle. Lige siden han som 
barn gik til optimistjolle, og hans 
forældre købte en sejlbåd, har han 
elsket at være på vandet.

Men som trediveårig fik hans 
sejlerdrømme pludselig meget svære 
kår.

På en sommerdag i 1999 trådte 
Anders Lehmann ved siden af, mens 
han var ved at skifte til badebukser. 
Han snublede ud over en badebro.

- Der var langt ned og lavt vand, 
så mit hoved ramte bunden og 
knækkede til siden, fortæller Anders 
Lehmann.

Fra den dag, har Anders Lehmann 
været lam fra halsen og ned.

Og det med at sejle var ikke 
længere så lige til.

Den eneste i verden
Han søgte i lang tid efter brugbare 
både, men fandt ingen. I stedet 
besluttede han sig for, selv at 
designe de nødvendige ændringer, i 
en kapsejladsbåd han fandt i Italien. 
Den havde plads til, at hans kørestol 
kan komme ind bagfra.

Derefter fik han installeret udstyr, 

Når jeg er ombord på båden, og den krænger og vipper fra side til 
side, så føler jeg noget vildskab i kroppen, som jeg ikke får til dagligt, 
fortæller Anders Lehmann.
Men det var en lang kamp, før Anders Lehmann kom til at mærke 
vinden i håret og høre bølgernes brusen.

Nyt fra havnechefen
 
Der bliver i løbet af efteråret 
monteret betalingsstander i 
skurrækkerne, det vil sige at alt 
andet strøm bliver afbrudt, og alle 
bi-målere skal afleveres på kontoret.
 
Vi er ved at færdiggøre 
udskiftningen af stander på land, i 
den forbindelse bliver der monteret 
betalingsstander på land.
 
Der er til stadighed problemer med, 
at det er de færreste der vender 
deres skilte til grøn, når man tager 
ud og sejle, eller når båden bliver 
taget op, det giver gæstesejlerne 
problem at finde en ledig plads.
Jeg synes det er ærgerligt, at 
gæstesejlerne må sejle igen når de nu 
gerne vil besøge vores havn.
 
Ved bådhåndtering skal man huske 
at betale inden optagning, det er 
for dyrt at sende opkrævninger ud 
på 195 kr. Ved manglende betaling 
risikerer man at blive afvist ved 
kranen.
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Rundt om Forterne er en kapsejlads, 
som kan glæde sig over pæn 
fremgang i deltagerantallet i år. 
Med sidste års 25 startende både 
mod dette års 35 er der nemlig 
grund til smil hos arrangørerne fra 
Langelinie Lystbådehavn og S/K 
Lynetten.

Tilmed var mange besætninger 
med familie og børn – og enkelte 
endda med tre generationer ombord.  
De kunne glæde sig over en hyggelig 
dag, hvor også vejret viste sig fra sin 
gode side:

- Vejret var perfekt med vind på 
cirka 5 m/s fra sydvestlige retninger. 
Det betød, at de hurtigste både var 
rundt på under 2,5 time, fortæller 
stævnelederne Hans Rysgård og 
Rahlf Nielsen i en mail til minbaad.
dk.

Kapsejladsen går rundt om 
Middelgrundsfortet, Flakfortet, syd 
om Middelgrundens møller, bag om 
Middelgrundsfortet og endelig med 
målgang ud for Trekronerfortet. I alt 
sejles cirka 14 sømil. 
 
Hygge og præmier
Efter sejladsen var der aftersailing 
med hygge, fadøl samt præmie-
overrækkelse for vinderne af de tre 
løb:

 

Her Scankap 99’eren Mary med Lars 
Frandsen ved roret, som vandt 2. løb i 
Rundt om Forterne. Foto: Privatfoto

Anders Dylov i Matcher 31’eren var 
første både i mål og samtidig vinder af 1. 
løb. Foto: Lars Frandsen

God deltagelse i Rundt om Forternealle. Anders Lehmann 
har sammen med gode 
venner sejlet turen rundt 
om Sjælland.

- Jeg havde virkelig 
brug for at komme på 
tur, komme ud og se 
noget andet, være en del 
af det campingliv, som 
sejlads jo også er, slår 
han fast.

På en uge sejlede han 
rundt om Sjælland og 
tilbagelagde 332 sømil 
med fire venner om 
bord. 
 
Artiklen sakset fra tveast.
dk. Se interviewet med 
Anders Lehmann her: 
http://www.tveast.dk/
artikel/sjaelland-rundt-til-
havs- 

1. løb: Matcher 31, Chroma.dk med Anders Dylov som skipper 
2. løb: Scancap 99, Mary med Lars Frandsen som skipper 
3. løb: L29, Loa med Kurt Petersen som skipper.

Sakset fra ‘Min Båd’
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Lørdag 10. september blev der
afviklet den årlige Christianshavner-
dag i området ved Ovengaden Oven 
Vandet og de omkringliggende 
gader.

Det er en stor, festlig aktivitet 
med mange gæster og mange 
aktive stande, politiske partier, 
loppemarked, legeområde og 
levende musik på Christianshavns 
Torv.

godt anbefale 
medlemmerne at 
holde sig orienteret, 
så man kan gå med 
til denne festlige 
dag, som nok 
kommer igen næste 
år på samme tid.

 
Med venlig hilsen 

Georg Niemann 

Lynetten med til 
Christianshavner-
dagen

De forrige år, har vores havnechef 
Ole Nissen været ankermand i at 
repræsentere SK Lynetten og holde 
kontakten med det, som er en god 
del af vores nærområde.

I år 2016 havde Ole imidlertid 
ferie og derfor fik jeg opgaven med 
at forberede vores deltagelse, ikke 
noget, som jeg havde fået så lang tid 
til. Da der samtidig var krebsegilde 
på Flakfortet var der ikke så mange, 
der kunne hjælpe, men heldigvis 
meldte Søren Mikkelsen sig.

Søren har 2 drenge som sejler i 
juniorafdelingen og han er selv en 
storartet hjælp for afdelingen.

Planen var at tage en af vores 
optimistjoller med som blikfang 
og jeg havde taget trailer med til 
transporten, men Søren fik den fine 
ide at tage optimisten med på slæb 
efter klubbens gummibåd ”Daisy”, 
så vi sejlede helt ind i kanalen med 
optimisten og fik løftet den op på 
kanten, ingen parkeringsproblemer 
her!

I løbet af dagen (det var jo 
supergodt vejr) var der mange 
mennesker forbi og ville enten 
høre mere om Lynetten og Junior-
afdelingen eller selv fortælle om 
deres oplevelser med jollesejlads for 
mere eller mindre tid side. Det viser 
nok noget om vigtigheden af junior-
arbejdet, at så mange har fået deres 
start på sejlerlivet netop i en optimist 
eller i en anden jolletype.

Vi var jo meget glade for den 
støtte, som Christianshavns Lokalråd 
gav os til Havnens Dag og det var 
dejligt, at kunne give lidt tilbage 
på denne måde. Man kan bestemt 

Lynettens Bådservice
- mest for pengene

Refshalevej 200
Tlf 3257-6106

www.baadservice.dk

PRIS 269,-
SPAR 130,-   

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

BATTERIER
I år får vi endnu flere 
batterier hjem og mange 
flere varianter. Nu både 
almindelige, AGM, GEL og 
”USB”
 

JABSCO TWIST & 
LOCK PUMPELED Spot 

på 400 
lumen med 
genoplade-
ligt batteri 
og 230V og 
12V lader. 

USB BATTERI 
KUN 495,-

AGM 75A Batteri 
KUN 995,-

80A
ALMINDELIG DEEPCYCLE 

KUN 599,-

SEAFLO 750GPH
LÆNSEPUMPE
MED AUTO
SWITCH

MOTOROLIE - 5 LTR
15W-40
 

 KUN 

 199,-

Opfylder Volvos høje 
standard VDS-3

PRIS KUN 
  315,-

ANTI DIESEL 
PEST
 

PRIS 99,-
SPAR 50,-   

Passer til 
alle manu-
elle Jabsco 
toiletter fra 
1986 og 
frem

PRIS 679,-
SPAR 170,-   
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Båddåb, Klubbens nye 
J70 sportsbåd

Vores nye J70 sportsbåd, købt og 
hentet i Tyskland, skal naturligvis 
også have et navn. 
Vi valgte lørdag den 20. august 
som dagen for båddåben – i 
forbindelse med stævnet Rundt om 
Forterne. 
Vi havde fået en af vores flittige 
juniorer, Alfred, til at foretage 
navngivningen. Det skete med 
ordene ”jeg døber dig Rio. Jeg 
ønsker dig og dine besætninger 
held og lykke i fremtiden”. 
Tak til Alfred og hans far Anders, 
der bistod.

Kapsejladsudvalget

Vi har mange elever, men er ved at blive for få til at undervise.  
Har du sejlerfaring, og kan sejle en folkebåd ud og ind af havn for 
sejl, og vil du i samarbejde med vore andre instruktører, planlægge 
og undervise i blandt andet at foretage mand over bord manøvre 
med eleverne, instruere i sætning og trimning af sejl, under de 
forekommende situationer ved både aften og dags sejlads. Er du 
udstyret med  minimum duelighedsbevis, godt humør og gå på mod, 
glæder vi os til at høre fra dig.

Vi underviser efter Dansk Sejlunions anbefalinger.  Alle elever får ved 
sæsonens begyndelse Gastebogen fra Dansk Sejlunion.

Alle vore instruktører sejler med deres hold en gang hver uge i 
maj og juni samt august og september. Vi holder ferie i  juli måned. 
Sommerens praktiske sejlads slutter med prøver for en censor udpeget 
af Søfartsstyrelsen.  
Efter eksamensdagen holder vi vor årlige sejlerskolefest. 

Vi har altid en endagstur for alle elever i begyndelsen af foråret og 
en stor sommertur over en forlænget weekend i august til en fremmed 
havn. Som instruktør er du med ved alle sociale arrangementer uden 
udgift for dig. Vi lægger stor vægt på et godt kammeratskab og socialt 
samvær.

Vi arbejder alle frivilligt, men vi påtager os også en pligt til at gøre 
vort bedste for, at de elever vi har får en undervisning og instruktion, 
så de bliver gode sejlere og forstår begrebet ”Godt Sømandskab”.

Har du ikke selv båd, kan du altid, men under ansvar, låne en 
skolebåd til tursejlads, når bådene ikke anvendes til undervisning.

Vil du vide mere, så er du meget velkommen til at kontakte os på 
telefon 51 86 07 24 eller mail poldsejl@gmail.com

Preben Pold, Sejlerskolen

Vi har brug for flere
frivillige sejlerinstruktører
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Dykkerture hver onsdag 
og gode vragudflugter har 
sammen med indretningen 
af den nye container 
være hovedbestandelene i 
Dykkerklubbens sæson 2016.

Sommeren dybdepunkt har 
uden tvivl været vragsafari på 
Langeland.

 I august var vi 16 dykkere 
og to både af sted i Bagenkop. 
Det blev til fire virkelig gode 
vragdyk med god sigt og svag 
strøm med RIB-båden og 
dykkerbåden NJORD.

 
På vores fyraftensdyk om 
onsdagen har vi indtil nu glædet 
flere af havnens brugere med 
hente tabte ting op fra bunden. 
Det spreder god stemning i 
havnen at hjælpe. Men der har 
også været gode vragdyk på 
Sinne Nordfisk, Middelgrund, 
Flakfortet og Kanonbåden.

Med efterårssæsonen ved 
kajen skal vi til at dykke i 

svømmehal om onsdagen. Vi 
har fået booket Sundbybadet 
onsdag kl. 20-21:30, hvor 
dykkerklubben og sejlklubbens 
medlemmer er velkomne til 
svømning.

Vores nye grønne container 
er kommet godt på plads. Vi 
arbejder i øjeblikket intenst 
med at få svejset reoler 
op til containeren, så hvert 
medlem kan have sit grej i 
en murerbalje. Når det er på 
plads, kan vi indrette den hvide 
container med kompressorrum 
og flaskestativ. Når det er på 
plads engang i det nye år, skal 
vi arbejde med at beklæde 
containerne med træ, så de 
passer bedre ind.

Alt i alt er første sæson efter 
fusionen af Dykkerklubben 
Lynetten og Dykkerklubben 
Goplerne gået rigtig godt. 
Medlemmerne er blevet og 
aktiviteten er steget.
 

Nyt fra dykkerklubben:

Fornøjelser på bunden
Den nyfusionerede dykkerklub er kommet 
godt fra start i sin første sæson
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HAVNENS DAG satte fokus 
på vores optimistjoller og de 
muligheder, der er for børn og 
unge – at sejle på havet; midt i 
byen!

Det har været en overvældende 
succes – og vi har haft kontakt 
med 17 børn. De fleste er kommet 
næsten hver gang – hvilken har 
givet en udfordring, da vi ikke 
har så mange optimistjoller. Vi 
har suppleret med et par ekstra i 
sæsonen.

Det har været en fantastisk 
sæson præget at stor interesse og 
gå-på-mod, og ud over de gode 
instruktører (Thea og Kit) har 
rigtig mange gode voksne været 

involveret, og det er der grund til 
at sætte pris på.

Det siges, at det for mange 
børn er et dejligt frirum her, hvor 
skolereformen stiller mange krav. 
Vi sætter pris på, at det sjovt 
og at man oven i det kan lære 
sejladsens gåder og finesser.

Sidste trænings-/sejlaften var 
tirsdag den 27. september.

Vi slutter sejlsæsonen af med 
”klubmesterskab” søndag den 9. 
oktober kl. 12.00. 

Mange børn kræver flere voksne
Vi kan p.t. ikke rumme flere børn, 
og vi har nogle på venteliste. 
”Køb flere både”, vil nogle sige, 

men flere børn på vandet kræver 
flere voksne.

Vi ville gerne kunne tilbyde 
sejlads 2 aftener til næste år, og 
derfor ville det være dejligt, hvis 
der er nogle, der kunne tænke 
sig at gå ind i arbejdet med 
instruktion og træning. 

Det er dejligt givende med 
søde og positive børn og voksne, 
det er dejligt at kunne bringe 
sejlglæden i arv, vi har købt en 
rigtig sportsbåd i klubben, som 
appellerer til at rekruttere unge 
konkurrencesejlere, og det er en 
fremtidssikring af havn og klub.

Det kan også være du kender 
en tidligere sejlere, der gerne 

vil have lidt frivilligt arbejde på 
CVet, så tøv ikke med at få dem 
til at henvende sig. 
Vi vil i løbet af vinteren have en 
række fælles aktiviteter en gang 
om måneden.

Vi kan allerede nu oplyse, at 
lørdag den 29. april 2017 skal vi 
have bådene klargjort. Sæt kryds 
i kalenderen, så alle bidrager til 
at få bådene rengjort, ordnet og 
poleret, og så slutter vi af med 
grill-arrangement.

Er du interesseret i at høre 
mere, så send en mail til junior@
lynetten.dk 

Juniorsejlads i Lynetten
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På forslag af Michael Toppenberg, 
blev det på årets generalforsamling 
vedtaget, at der skulle iværksættes 
et forsøg med at have en kiosk 
med salg af diverse dagligvarer på 
havnen.

Det har været en forventning, 
at man kunne hente hjælp hos 
sundhedsmyndighederne til at 
evaluere, om de lokaler vi kan få 
adgang til kan godkendes eller skal 
ændres meget.

Arbejdet har ligget hos hhv. vores 
havnechef og restauratør Kasper 
Nielsen og ud over egen travlhed 
har de også haft svært ved at komme 
igennem hos myndigheder.

Skuffende nok viste det sig, at da 
myndighederne endelig havde tid 
til at svare, så ville de ikke hjælpe os 

Kioskforsøg trækker ud

alligevel.
Bestyrelsen har besluttet at entrere 

med en professionel konsulent for at 
få undersøgt mulighederne. 

Som de fleste nok kan regne ud,
er det for sent at starte noget op 
i 2016, men hensigten er, at vi vil 
kunne give generalforsamlingen et 
realistisk estimat over diverse
omkostninger, så generalforsam-
lingen kan vurdere, om man fortsat 
vil støtte et forsøg, der i givet fald vil 
blive i den planlagte periode, blot i 
2017 i stedet. 

Med venlig hilsen 
Klubformand 

Georg Niemann

Søndag den 11. 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 25. november. Det gælder 
antal voksne såvel som børn. Der er kun gaver til børn til og med 15 år.  Te-
lefonnummeret 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” prin-
cippet. Vi modtager ingen tilmeldinger efter 25. 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 11. december klokken 14
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Kalender:
Spændende rundvisning på B&W ”Dengang og nu”
Lørdag d. 5. november kl. 13.30-15.30. 
Vi mødes ved Vestersøhus kl. 13.15. Tilmelding til Merete Papapetros på 
merepap@gmail.com (det bliver efter princippet ”først til mølle”)

Stander Ned,  sæsonen er slut, lørdag den 12. november kl. 15.00.
Standerhejsning den 8. april 2017

Julebanko ved kaptajn og MF Jan Erik Messmann den 27. november kl. 15.00

Julemanden kommer søndag den 11. december 2016 kl. 14.00. Se annonce 
side 14.

Juniorerne slutter sæsonen med ”klubmesterskab” søndag den 9. oktober 
2016 kl. 12.00. Ny sæson starter lørdag den 29. april 2017.

Svømning med dykkerne i vintersæsonen hver onsdag kl. 20.00-21.30 i 
Sundbybadet - medlemmer af Sejlklubben Lynetten er velkomne.

Standerhejsning den 8. april 2017 kl. 15.

ALLE VORES BÅDSTØTTER 
LEVERES KOMPLET MED TOP 
OG PLADE

De gummibeklædte støtteplader 
vipper fint på plads til båden for 
maksimal støtteflade 

BÅDSTØTTER 
Gode solide bådstøtter 

der er nemme at håndtere.

MOTORBÅDSTØTTER
Max 2500 Kg. pr støtte

Højde 50-80 cm 
Pris 799 Kr. 
Best. nr. 152310 

Højde 75-105 cm 
Pris 1.099 Kr. 
Best. nr. 152311 

SEJLBÅDSTØTTER
Max 1250 Kg. pr støtte

Højde 80-125 cm 
Pris 895 Kr. 
Best. nr. 152316

Højde 110-155 cm 
Pris 995 Kr. 
Best. nr. 152313

AMAGER BÅDTRANSPORT 
MEGET MERE END BÅDLØFT 

Alle løfteopgaver udføres 
- også for erhvervskunder. 

RING 20231978

Højde 150-195 cm 
Pris 1.195 Kr. 
Best. nr. 152314 

Højde 190-230 cm 
Pris 1.695 Kr. 
Best. nr. 152315

Højde 90-120 cm 
Pris 1.199 Kr. 
Best. nr. 152312

Kvailtet.
Fremstillet i 
galvaniseret for 
maksimal 
holdbarhed

Nem at indstille. Højden 
justeres let ved hjælp af 
spindlerne.  

79900

KOMPLET 

BÅDSTØTTE

FRA

PRISERNE BLÆSER HELT I BUND

7. - 8. OKTOBER
STORMVARSEL - UDSALG 
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DCC Energi leverer Shell brændsto�er 
              til Sejlklubben Lynetten

  - vi kan også levere Shell fyringsolie eller naturgas til din bolig!
 

        
Køb fyringsolie med rabat

Billig naturgas

Velkomstrabat på 750 kr. inkl. moms pr. 1.000 liter på første levering. Fast rabat på 
250 kr. inkl. moms pr. 1.000 liter på efterfølgende leveringer.

 

Ring og hør mere om dine muligheder på telefon 7010 2010 eller besøg www.dccenergi.dk

Har du endnu ikke tru�et valg om din naturgasleverandør, har du muligheden nu! 
DCC Energi tilbyder naturgas til en af markedets laveste variable priser. 
Vi opkræver ikke abonnement og en leveringsaftale med os er helt uden bindinger.

 

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

Nødraketter skal på 
genbrugspladsen –

ikke i vores containere

Gamle nødraketter og andet 
fyrværkeri må ikke smides i 
vores affaldscontainere. De 
skal afleveres på en af byens 
genbrugspladser f.eks. den i 

Vermlandgade.
 

Havnechef Ole Nissen
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PP - B
ID-nr. 47471

Yacht Service

FORSIKRINGSSKADER
GLASFIBERARBEJDE
GELCOATSKADER
TRÆARBEJDE
MOTORSERVICE
INDENDØRS OPBEVARING

Alle Sejlklubben Lynettens klubmedlemmer 
tilbydes 5% rabat på alt service

og opbevaring i 2016.

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


