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Forside: Den mobile sauna ’Butcher Heat’ blev 
afprøvet på Havnens Dag

LynetteNyt nr. 6/2017 udkommer den 4. september 
2017. Sidste frist for indlæg og annoncer er mandag 
den 21. august 2017.

Husk at du altid kan læse LynetteNyt på klubbens 
hjemmeside.

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

Yacht Service

FORSIKRINGSSKADER
GLASFIBERARBEJDE
GELCOATSKADER
TRÆARBEJDE
MOTORSERVICE
INDENDØRS OPBEVARING

Alle Sejlklubben Lynettens klubmedlemmer 
tilbydes 5% rabat på alt service

og opbevaring i 2017

Refshalevej 200  .  Tlf. 2624-3045

    
www.yase.dk . jb@yase.dk

Tekst Niels Bjørn Pedersen 
Foto: Elsebeth Schultz, Jesper Hasseltoft 
Larsen, Niels Bjørn Pedersen

 
Der var fuld knald på en lang række 
aktiviteter da sejlklubben holdt Vild 
Med Vand lørdag den 10. juni.

Forinden var Østmolen og 
Majpladsen blevet ryddet for både 
så der var plads til cirkustelte, 
pavilloner og boder der blev brugt til 
aktiviteter på dagen.

Ved Jollebroen var der børn og 
unge som prøvede sejlads i optimist- 
og juniorjoller mens andre stod op 
og  padlede på SUP-boards (stand-

Vild Med Vand slog alle rekorder
 
De mere end 3.000 små og store gæster fik en på opleveren, 
da der var Vild Med Vand festival i Margretheholm Havn

up-paddling) og nogle voksne 
prøvede oppustelige kajakker, mens 
børn fiskede krabber fra pontonerne 
i forbassinet eller klappede fladfisk 
ved den lille pool med levende 
væsner fra havet.

Nogle hoppede i vandet og 
afprøvede bagefter den mobile sauna 
i Butchers Heat.

Der var skattejagter, rednings-
opvisning med helikopter og 
Sjöredningen, afprøvning af nødblus, 
demonstration af fiskeredskaber og 
fortællinger om, hvor man fangede 
hvilke fisk i Sundet.

Børn byggede deres egen burger 

Der blev afprøvet oppustelige kajakker
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eller ristede snobrød mens voksne 
måtte stå i kø ved de mobile 
boder.

På Yachtværftet er der aldrig 
blevet bygget så mange fartøjer 
som den dag. Ved et langt bord 
sad børn og voksne side om 
side og kreerede små skibe i alle 
tænkelige farver og facon’er og 
det var ikke altid at malingen 
ramte lige der, hvor penslens 
fører havde forestillet sig. Der 
blev simpelthen savet, banket og 
hamret så det var en fornøjelse at 
kigge på.

Der var store træskibe man 
kunne besøge og kapsejladsen 
Amager Cup på vandet for de 
rutinerede sejlere.

Der var fremvisning af klubbens 
J70’er og mulighed for at høre om, 
hvordan man kan blive dykker. Der var bål og snobrød, babyer klappede fisk, der var skattejagt og børneteater
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Der blev bygget små skibe og de blev malet i den helt store stil på Yachtværftet, hvor 
chefen selv i lyseblå skjorte tog i mod og bød velkommen (øverst side 7)
Også en polterabend havde fundet vej til havnen (side 7 underst)
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Der var træskibe med gaffelrig og træskibe lavet af klodser. Der blev også fyret 
nødraketter af
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Tekst: Niels Bjørn Pedersen 

Marsvinene er inddelt i tre grupper 
i de danske farvande. Én gruppe 
lever i Nordsøen, Skagerak og den 
nordlige del af Kattegat.

En anden gruppe lever i Kattegat, 
Bælthavet og den vestlige Østersø og 
endelig lever den tredje gruppe i den 
centrale Østersøe omkring Bornholm 
og det er denne gruppe som nu er 
nede på under 500 marsvin.

Det er første gang, man via 
overflyvninger har talt marsvinene i 
den centrale del af Østersøen. 
Den svindende bestand skyldes 
formentlig tidligere tiders overfangst 
samt PCB-forureningen af Østersøen 
i 70’erne og 80’erne.

Forskerne mener, at de tre grupper 
marsvin kun i ringe udstrækning 
blander sig med hinanden. Derfor 
forventer de ikke, at marsvin fra 

Marsvinet er kritisk truet i den centrale Østersø
 
Der er er færre end 500 marsvin tilbage af den bestand som lever 
i Østersøen omkring Bornholm. Det viser den ny rapport*, som 
er udgivet af Aarhus Universitet.

Bælthavsgruppen vil flytte til den 
centrale Østersø. 
 
Overraskende få marsvin 
Jonas Teilmann er senior-
forsker ved afdelingen for 
Havpattedyrforskning på 
Aarhus Universitet. Han er 
bekymret over de få marsvin.

- 500 marsvin er 
overraskende få, siger han, 
som håber, at marsvinene 
får flere beskyttede områder 

i Østersøen, så antallet af marsvin 
stiger.

- Svenskerne har lavet nogle 
beskyttede områder syd for Gotland 
og øst for Øland. Vi håber på nogle 
tiltag fra tysk og dansk side, så vi 
fremover kan se en stigning i den her 
bestand, siger Jonas Teilmann.

Områdebeskyttelsen kunne måske 
betyde et forbud mod fiskeri med 
nedgarn hvor marsvin jævnligt 
fanges og drukner.

Også gruppen som lever i Kattegat, 
Bælthavet og vestlige Østersø er for 
nedadgående og fra at være 30.000 
for 20 år siden er bestanden nu nede 
på at være omkring 20.000.

I den gruppe som lever i Nordsøen 
er der omkring 350.000 marsvin. 

*Rapporten Arter 2015: Novana
Andre kilder: DR

Der var 
børneteater og 
skattejagter med 
pirater og både 
man kunne få 
en prøvetur i, og 
overalt summede 
det af liv og god 
stemning.

Om aftenen 
var der tændt for 
de store grills og 
for de som ikke 
havde taget egen mad med var der 
mulighed for at købe aftensmad: 
Skipper Labskovs og Chili Con 
Carne. Og så var der bal bagefter ....

Tak til den store gruppe 
medlemmer og de medarbejdere, 
som stod for forberedelser 

til arrangementet  og sikrede 
gennemførslen af alle aktiviteterne.

Det gør én glad for at være 
medlem af Sejlklubben Lynetten 
og en del af fælleskabet i 
Margretheholm Havn.

Instruktører søges
 
Kunne du tænke dig at komme på vandet en gang om ugen? At lære 
mere om dine egne sejladsegenskaber og lære fra dig?
Så er det allerede nu du skal overveje, om du skal være instruktør på 
sejlerskolen i 2017?
Der er stor interesse for vores sejlerskole, og vi har derfor brug for flere 
erfarne sejlere, der gerne vil lære fra sig.
Som instruktør kommer du jævnligt på vandet og bliver en del af et 
dejligt fælleskab og giver din sejlglæde videre til nye sejlere. Kunne du 
tænke dig at vide mere, så send en mail til sejlerskolen.lynette@gmail.
com.
Vi ses på havnen!

/Kristine Boesgaard
Sejlerskoleformand
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kender i dag. Det kan være passivt, 
altså at det synker ned til bunden, at 
det bliver spist af nogle organismer, 
eller der er nogle organismer, som 
simpelthen knækker plastikken i 
så små stykker, at vi ikke kan finde 
det længere. Så der er en lang række 
ting, specielt omkring nedbrydning 
af plastik i havet, som vi ikke ved i 
dag.

 
Kilde: DR-detektor 

nbp

længere, end forskeren selv vil. 
 
Ingen ved nok om mikroplastic
Der er dog ingen tvivl om, at 
mængden af plastic i havene er 
stigende. Et stigene antal fotos 
viser fotos af dyr, som er i alvorlige 
problemer  på grund af plastic.

Men når det kommer til 
mikroplastik, som der er meget mere 
af i havene end store stykker plastik, 
så ved vi ikke nok om hverken 
mængden eller konsekvensen, 
fortæller professor ved DTU Aqua, 
Torkel Gissel Nielsen, til Detektor. 
Han mener, at der laves 
undersøgelser der viser, hvordan 
mikroplast påvirker fødekæden, 
og at der er store mængder plastik, 
som burde være et eller andet sted i 
havet, men som forskerne ikke kan 
finde:

- Det betyder, at der er nogle 
processer som fjerner plastik i hvert 
fald fra overfladevandet, som vi ikke 

Nogle myter er mere sejlivede end 
andre. Det gælder blandt andet 
påstanden om, at der i 2050 vil være 
mere plastic end fisk i havene, hvis 
intet ændrer sig.

Påstanden om, at der i 2050 
vil være mere plastic end fisk i 
verdenshavene, hvis intet ændrer 
sig, stammer fra tænketanken The 
Ellen MacArthur Foundation, som 
har lavet udregningen for World 
Economic Forum i januar 2016.  
Sammenligningen bygger på to 
forskellige tal: Et for mængden af 
fisk og et for mængden af plastic. 
Og for at forstå, hvor usikker 
beregningen er, skal man kigge på 
de to tal hver for sig.
 
Seneste tal fra 2015
Det seneste studie for mængden af 
fisk stammer fra 2015, hvor forskere 
regnede sig frem til, at der er mellem 

300 mio. tons og 26.100 mio. tons fisk 
i havene.

Tallet for mængden af plastic er 
ligeledes fra 2015, hvor en gruppe 
forskere har undersøgt, hvor meget 
plastik der bliver udledt til havene. 
De kom frem til, at der mellem 2010 
og 2025 vil være blevet udledt 155 
millioner ton plastik, og det er altså 
meget mindre end fiskemængden.  
Forskerne har så fremskrevet 
udledningen af plastik til 2050 ved 
at bruge den forventede økonomiske 
vækst. Men det mener forskeren 
bag de oprindelige plastik-tal, Jenna 
Jambeck fra University of Georgia, 
ikke er en retvisende metode. Hun 
mener højest, at man kan fremskrive 
til 2025, som hun netop har gjort i sin 
forskning.

Detektor skriver, at de i 
forbindelse med deres artikel har 
kontaktet The Ellen MacArthur 
Foundation. Men de er ikke vendt 
tilbage inden deadline. Derfor 
venter Detektor stadig på svar på, 
om de mener, at tallet kan bruges, 
når nu det bygger på et gammelt og 
usikkert tal, og er fremskrevet 25 år 

Tvivl om mængder 
af fisk og plastic i 
havene
Flere politiske partier har 
brugt en påstand om, at der fra 
2050 vil være mere plastic end 
fisk i havene. Men påstanden 
er en myte, som bl.a. DR’s 
Detektor har kigget efter i 
sømmene og faktatjekket, 
og ifølge Detektor holder 
påstanden ikke.
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Sommeren nærmere sig med hastige 
skridt og snart går sommerferien 
på sejlerskolen også i gang. I juli 
måned er der sommerferie, hvorfor 
både, elever og instruktører ikke vil 
komme så meget på vandet som nu! 

I midten af juni var sejlerskolen 
på en lille dagstur rundt i Øresund 
– tak for en hyggelig dag! Juni bød 
også på afsluttende eksamen i den 
teoretiske del af duelighedsprøven 
for en række elever, tillykke til jer 
allesammen.

Til august genoptages 
skolesejladsen og i weekenden den 
11.-13. august drager sejlerskolen på 

Sommer i sejlerskolen…
…sommertur, nye kurser og meget mere…

fælles sommertur!

Vinter-sæsonen 2017
Selvom det kan lyde mærkeligt på 
nogen så betyder sommerferie også 
at der tages hul på planlægningen af 
den kommende sejlerskolesæson – 
vinteren!

Igen i år vil der blive udbudt 
teoretiske kursuser i søvejsregler, 
navigation og søsikkerhed, der 
afsluttes med den teoretiske prøve af  
den samlede duelighedsprøve.

Kursuset strækker sig fra oktober 
til april, og afsluttes med en 
eksamen.

duelighedsbevis og båd i havnen! 
Kursuset strækker sig ligesom den 
teoretiske del af duelighedsprøven 
også fra oktober til april.

På opfordring af flere af klubbens 
medlemmer arbejdes der på at 
afvikle et kursus i VHF-certifikation 
i starten af den det kommende 
år. Aftalerne er ikke helt faldet 
på plads endnu – så følg med på 
hjemmesiden!

Tilmeldingen til ’vinterens’- 
kursuser vil åbne i slutningen 
af august  – så følg med på  
hjemmesiden.

God sommer!

/Kristine S. Boesgaard
Sejlerskoleformand

Som noget nyt vil der i år også 
blive udbudt kursus i ’Yachtskipper 
af 3. grad’ og i starten af oktober vil 
der blive afholdt et weekendskursus 
i ankerlægning.

Det teoretiske kursus 
’Yachtskipper af 3. grad’ er for 
dig der ønsker at føre større 
fritidsfaretøjer og sejle på de store 
verdenshave.

Et sønæringsbevis som 
yachtskipper af 3. grad giver dig 
ret til at være styrmand på et 
fritidsfartøj i fart på alle have og 
til at føre et fritidsfartøj på op til 
24 meter i begrænsede farvandene 
omkring Danmark (se mere på 
www.soefartsstyrelsen.dk). Kurset 
er altså for dig der allerede har 

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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Pinsetur med sang 
og musik
 
 
Tekst Poul Borchum
Foto Mette Kjær Andersen – Det er dog 
Poul der har fotograferet vovsen som 
hedder Pepsi, er to år og vejer 1,5 kg.

Turen til Råå blev lige pludseligt 
stor, idet der meldte sig ialt 63 
medlemmer, så kom der et par 
af- og tilmeldinger, men tallet blev 
omkring de 60.

Jens Benny og jeg købte ind 
mandagen før og fik fordelt indkøbet 
på 6 både om fredagen.

Steen og Mette gik på indkøb i 
Inco efter kød, pølser og pølsebrød, 
men pga 60 tilmeldte var de nødt 

til at købe nye kølekasser, som 
selvfølgelig kan bruges igen og igen 
på nye ture.

Turen til Råå gik for halv vind med 
5,5 til 6,9 kn hele vejen i strålende 
solskin.

Kl. 15 mødtes vi ved klubhuset 
og fordelte opgaverne med 
bordopstilling og grillforberedelse, 
og fik en velkomstdrik med snacks.

Inge og Jens Benny afviklede en 
konkurrence hvor størsteparten 
deltog, delt op i 6 hold.

Der var flere opgaver, der skulle 
afvikles i praktiske ting og flere 
der var teoretiske søfartsrelaterede 
spørgsmål. Der var ret mange der 
skulle læse på lektien for at få svar 
på spørgsmålene.

Vinderholdet blev kåret om 
aftenen.

Kl. 18 mødtes alle til grill og 
spisning i en rigtig god stemning 
som holdt turen ud.

Efter spisningen spillede Inge 
og Jens Benny op og leverede en 
bragende god gang musik og sang.

Turen bliver altid afviklet sammen 
med vores ”moderklub” Sundby, 
som spiste samtidigt med os og også 
sang med på alle numrene.

Da festen var slut ryddede et 
”nathold” op, så da vi andre kom kl. 
9 til samlet morgenmad var der kun 
lidt ekstra oprydning og gulvvask 
tilbage.

Det er dejligt at være formand med 
så mange hjælpsomme personer 
i udvalget og medlemmernes 
gåpåmod med alt.

Tak for en god tur til alle.                                            
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Det blev klaret fint, og der var ros fra 
sejlerne på begge baner.

Sejladserne afsluttedes ved 15 
tiden - herefter var der moleøl og 
præmieoverrækkelse.

På Spækhuggerbanen var Lars 
Møller Nielsen i Towanda bedst i de 
4 sejladser.

På DH banen var der 2 løb: 

I månederne maj, juni, august og 
september er der gang i Klubbens 
kapsejladser og stævner.

Hver tirsdag er der aftenmatch 
og på 6 tirsdage, 3 i juni og 3 i 
august afvikler vi sideløbende 
Klubmesterskaber.

Vi har netop afholdt vores 
traditionsrige Amagercup med 
deltagelse af 10 Spækhuggere og 9 
DH både. Vi fik igen i år hjælp af 
vores gode venner fra Sundby, som 
stod for Spækhuggerbanen.

Sejladserne blev afviklet i let vind, 
der startede i vest, men som ved 
middagstid sprang 90 grader over 
i syd, hvilket gav udfordringer for 
baneledere og de 2 RIBS, som stod 
for mærkeudlægning og flytninger. 

første løb vandt Anders Dylow i 
Matcher 31 og i andet løb vandt 
stævnets mindste båd, L23 eren 
DoDo med Niels Mogensen ved 
roret.  Tillykke til vinderne.

Mere om deltagere og resultater 
kan læses på Klubbens Hjemmeside 
under Kapsejlads.

DM for Spækhuggere
Sommerens største stævne bliver 
DM for Spækhuggere 17-19. august. 
3 dage hvor ca. 25 spækhuggere skal 
kæmpe om medaljerne i 9 sejladser 
på op/ned baner nord for Flakfortet. 
Vi vil prøve at videodække 
sejladserne, ligesom alle både bliver 
udstyret med tracking dimser, så vi 
kan følge med på land. 

Tag godt imod de mange 
spækhuggere!

Rundt om forterne
Endelig sejler vi Rundt om Forterne 
den 26. august. En familiesejlads, 
hvor alle kan være med. Man 
behøver intet målerbrev/certifikat og 
der sejles uden spiler.

Turen starter øst for Trekroner-
fortet, går nord om Middelgrunds-
fortet, videre øst om Flakfortet, 
syd om Vindmøllerne og tilbage til 
Trekroner. En tur på ca. 16 sømil.

Kapsejladsudvalget/Rahlf 

Fotos på side 18 er taget af Erik Riis

Sommerkapsejladser i S/K Lynetten
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Læserbrev

Hvad sker der i havnen?

Der sættes meget arbejde i gang, 
men det bliver ikke afsluttet.

For flere år siden lavede man 
værkstedsskurene, der kom 
ikke tagrender på, og døre til 
smedeværksted har svært ved 
at lukke, og det er det samme på 
snedkerværkstedet.

For et par år siden købte man 
opslagstavler til broerne og skilte, 
med cykling forbudt på broerne, 
hvad sker der? Landfæste er ikke 
blevet lavet færdig.

Bro 3 er man begyndt med at 
udskifte brædderne, man startede 
for 3 år siden og man er kun nået 1/3 
af broen.

Jeg synes, at man skal lave de 
gamle ting færdige, før man starter 
på nye opgaver. Jeg spurgte på 
generalforsamling, men blev afvist af 
dirigenten. Jeg håber at få et positiv 
svar på det.

Med sejlerhilsen 
Svend Fischer, Mdl. 4931

Igen i år indbyder Turudvalget til Krebsegilde 
på Flakfortet.
Det koster kr. 50 for medlemmer, ikke medlemmer betaler kr. 75, børn under 
15 år er gratis.

Beløbet skal betales kontant på Lynettens kontor.

Bindende tilmelding til Flakfortet skal ske til kontoret i Lynetten senest den 
28. august sammen med betaling for alle deltagere. Ved tilmelding skal oplyses 
navn, medlemsnummer, bådnavn og antal deltagere samt et telefonnummer.

Vi mødes på Flakfortet kl. 12, hvor vi dækker bord og får et glas vin. Grillen 
tændes ca. kl. 13, hvorefter alle griller deres krebs hvis de ønsker det.

Medbring selv tilbehør som kunne være flutes, citron, dressing og drikkevarer. 
Klubben vil være vært med en lille dram.

I tilfælde af dårligt vejr flyttes Krebsegildet til Vestersøhus, og alle vil blive 
kontaktet.

Med venlig hilsen
Festudvalget
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Kalender 2017

Aftenmatch hver tirsdag undtagen i juli måned. 
Se nærmere på hjemmesiden 
 
Lørdag den 1. juli, Grill og Danseaften for medlemmer og gæstesejlere. 

Weekend 11.-13. august, Sommertur, Sejlerskolen 
 
Torsdag 17. til lørdag 19. august.  
Dansk Sejlunion, Danmarksmesterskab for Spækhuggere 
 
Lørdag den 26. august, Kapsejlads Rundt om Fortene. 
 
Lørdag den 2. september, Krebsetur til Flakfortet, Turudvalget 
 
Lørdag 30. september, Praktisk prøve, Duelighed, Sejlerskolen 
 
Lørdag den 30. september, Afriggertur til Dragør, Turudvalget 
 
7.-8. oktober, Kursus i ankerlægning, Sejlerskolen 
 
Lørdag den 28. oktober, RaketMadsen på B&W, Turudvalget & 
Festudvalget 
 
Lørdag den 11. november kl. 14  
Vi Byggede Havnen: Guidet tur til udstillingen om dengang de seje 
medlemmer byggede vores havn. 
Udstillingen er støttet af Kulturhavn 365. 
Arrangementet afholdes inden Standerhal. 
 
Standerhal, Lørdag den 11. november kl. 15
 
Der er Grillaftener for medlemmer og gæstesejlere hver lørdag hele 
sejlersæsonen. Dette gælder for alle grillene på havnen Også svenske Sjöreddningen var med til at markere havnens dag på Margretheholm 

Havn.
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Der er kommet en ny flot vejviser og nye flotte 
skilte i sejlklubben, så nu kan mennesker, som 
ikke kender havnen finde ud af, hvordan de finder 
det rette sted.


