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LynetteNyt nr. 4 2016 udkommer den 13. juni 2016.

Sidste frist for indlæg og annoncer til nr. 4 er man-
dag den 30. maj.

Husk at du altid kan læse LynetteNyt på klubbens 
hjemmeside.

Efter en fin sæson i 2015 var det 
et stort problem, at der ikke blev 
valgt nogen ny juniorformand på 
generalforsamlingen 2016.

David Brandenhoff havde gjort en 
stor indsats, men havde også mange 
opgaver med eget firma og fuld 
gang i familien, så kan kunne ikke 
fortsætte som Juniorformand.

Bestyrelsen tog den beslutning, at 
vi ville understøtte junior-arbejdet 
maksimalt alligevel. Så gode kræfter 
har slået sig sammen med de 
medlemmer af juniorudvalget, som 
kunne og ville fortsætte arbejdet 
også i 2016.

Bodil Vestergård påtog sig en 
koordinerende rolle og en af vores 
friske bådsmænd, Kai Gøtche, har 
også lovet at give en hånd. Endnu 
flere er nu i gang og der ser ud til at 
være en basis for at få skabt en god 
gruppe trods alt. David Brandenhoff 
bistår i høj grad også både som 
inspirator og med praktisk hjælp. 
 
Kæntringsøvelse 
Første aktivitet i år, blev en 
fantastisk oplevelse, især nok for 
os, som ikke før har mærket den 
iver og entusiasme, som de helt 
unge lægger for dagen. Vi var taget 
til Emdrup Bad, for sammen med 
2 andre junior-afdelinger at holde 
kæntringsøvelser og svømmeprøver. 
Det var helt festligt at høre en af 
juniorerne diskret spørge lige efter 

Gang i juniorerne 
igen

en vellykket kæntringsøvelse, ”hvor 
mange gange må man prøve?” Vi ser 
frem til at bådene bliver gjort klar 
8/5 og at vi kan starte med første 
normale træningsdag tirsdag 10/5 
2016.

Hjælp søges
Men vi kan bestemt godt bruge 
flere, dels flere juniorer, men 
bestemt også flere hjælpere, som 
kan bidrage med at gøre de mange 
kommende tirsdage både sikre og 
sjove. Derfor har vi også indrykket 
et par små ”Hverve-annoncer” både 
her i bladet og på hjemmesiden og 
Facebook. Følg også gerne med på 
Facebook-grupperne https://www.
facebook.com/groups/lynettenjunior 
og https://www.facebook.com/
LynettenJunior/ og giv Jer endelig til 

kende hvis I har mod på at bidrage 
til en god fremadrettet aktivitet.

Med venlig hilsen 
Georg Niemann & hele juniorholdet.
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1. april – 30. september
Mandag  08.30 – 11.00 
Tirsdag  08.30 – 11.00 
Onsdag  08.30 – 11.00 
Torsdag 08.30 – 11.00  
Torsdag 15.00 – 18.00  
Fredag  08.30 – 11.00 
Lørdag  10.00 – 12.00

Kontorets åbningstider
Årsmærker
Husk: 
Årsmærker 
SKAL afhentes 
på kontoret i 
åbningstiden.

For dem der 
ikke har afhentet årsmærker inden 
1. juni, vil havnens personale sætte 
mærkerne på - det vil medføre en 
afgift på 200 kr.

HUSK AT MEDBRINGE GYLDIG 
ANSVARSFORSIKRING.
 
Både i vandet
Det var 1. april, at de både der ligger 
i vandet hele vinteren, skulle flyttes 
til deres faste plads.

Det giver problemer for de 
bådejere, der har pladsen, hvis du 
ikke har flyttet din båd. Har du ikke 
flyttet din båd, så gør det straks. 
 
Søsætning
Søsætning foregår på hverdage 
mandag til torsdag mellem 08:30-
15:30, fredage mellem 08:30-14:30, 
husk at bestille tid til søsætning 
i god tid, betaling skal ske inden 
søsætning.

Medlemmer med eget stativ skal
sikre sig, at båden er klar til afhent-
ning med bådvognen, det vil sige at 
dit eget stativ skal være afmonteret 
og erstattet med klubbens bukke 
- de kan afhentes på Østmolen 
ved kranen og skal sættes tilbage 
umiddelbart efter brug.

Husk at klappe stativerne sammen 

og sæt dem ud på Sydmolen.
Venligst sørg for at rydde op efter 

dig. Der bliver smidt utroligt mange 
tomme øldåser, affaldsposer og 
andet affald, ryd også op under din 
båd.

Master må først klargøres 
umiddelbart før du skal sætte den 
på, da der skal være plads til alle, 
der skal have klargjort masten.

Betaling for søsætning skal ske 
senest dagen før aftalt tid. 
 
Parkering
Tænk dig godt om hvor du parkerer 
i bådhåndteringssæsonen. Læg en 
seddel med dit tlf. nr. i forruden, 
så vi kan kontakte dig, hvis vi får 
behov. 

Pligtarbejde
Det er stadig muligt at afvikle 
pligtarbejde. Der arbejdes i følgende 
weekender: 
Kr. Himmelfart  5. til 8. maj, Pinsen 
14. til 16. maj, weekenden 28. og 29. 
maj. Der er altid mulighed for at 
afvikle timer i hverdagene mellem 
kl. 08 og 16.

Alle der skylder pligttimer 
er forpligtet til at møde op. De 
medlemmer, der skylder timer, der 
er over 1 år gamle, vil automatisk 
få tilsendt en faktura på de skyldige 
timer.
Aktuelle arbejdsopgaver:
Reparation af landfæste 
Udskiftning af brodæk på bro 3  
Oprydning på havnens arealer 

Østmolen & masteplads skal 
ryddes
Mastepladsen skal være ryddet 
senest den 25. maj, da pladsen skal 
bruget til telt.

De både, der står på Østmolen, 
skal være i vandet eller fjernet  
senest den 23. maj. Der kan tidligst 
komme både den 30. maj, da 
Østmolen skal bruges til diverse 
arrangementer.

Der vil ikke være nogen 
bådhåndtering i perioden fra den 23. 
til den 30. pga.

Med venlig hilsen 
Ole Nissen, Havnechef

 

Nyt fra havnechefen

Frit lejde for skur-ejere.
Se Georg Niemanns artikel på side 17 om mulige omfordelinger af skurene.
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Det kom frem på konferencen 
’Fremtidens Øresund’ i starten 
af februar i år. Fra alle sider lød 
et stærkt ønske om at få stoppet 
råstofindvindingen i Øresund. Kun 
miljøministeren tøver. 
 
Øresund indgår i natur-pakke
Daværende miljø- og fødevare-
minister Eva Kjer Hansen (V) 
afslørede, at Øresund indgår i den 
naturpakke, regeringen fremlægger 
senere på året (Den blev præsenteret 
den 20. april i år/Red.)

Ministeren vil se på, hvilke 
konsekvenser, råstofudvinding har 
på Øresunds rige dyre- og fiskeliv, 
før hun vil komme med et bud på 
en eventuel stærkere beskyttelse. 
Undersøgelserne er bestilt af den 
tidligere regering.

Konferencen ’Fremtidens 
Øresund’, var arrangeret af 
Øresundsakvariet i Helsingør, 
WWF Verdensnaturfonden, 
Danmarks Naturfredningsforening, 
Greenpeace, Friluftsrådet, Oceana, 
Danmarks Sportsfiskerforening, 
Marinbiolog.se og 
Øresundsvandsamarbejdet.

Der var bred enighed blandt de 
flere end 200 fremmødte, at Øresund 
er så stor en naturskat, at den skal 
beskyttes bedre end tilfældet er i 
dag. Fra mange sider har der været 

Beskyttelse:

Øresund er Nordens Great Barrier Reef
Fiskere, fritidsfolk, naturelskere og forskere står samlet om at 
få Øresund beskyttet bedre. 

fremsat ønsker om at etablere et 
stærkt dansk-svensk samarbejde om 
et marint beskyttet Øresund, netop 
for at bevare det helt unikke miljø, 
der findes i dette farvand. 
 
Koldtvandskoraller og tangloppe-
samfund 
Det er årtiers forbud mod 
bundtrawling, der har været den 
medvirkende årsag til, at Øresund 
er så usædvanligt rigt på liv og fede, 
sunde fisk. Desuden skaber mødet 
mellem det salte vand fra Kattegat 
og det ferske vand fra Østersøen en 
helt særlig situation og Øresunds 
bund myldrer af liv. Der er blandt 
andet koldtvandskoraller og 
haploops-samfund.

Øresund er så unik, at man kan 
kalde det Nordens Great Barrier 
Reef, som Jens Peder Jeppesen, 
chef for Øresundsakvariet under 
Københavns Universitet, udtrykte 
det.

- Øresund er et rigt farvand 
med en helt enestående marin 
natur, og masser af brugere. Her 
efter konferencen står vi nu med 
en platform, hvor vi på tværs af 
interessentgrupper og landegrænser, 
kan se på hvordan en benyttelse af 
naturen, kan tænkes sammen med 
blandt andet turisme og erhverv på 
en bæredygtig måde. Målet er på 

sigt at få Øresund bedre beskyttet, så 
vi har en unik natur at give videre til 
de næste mange generationer, siger 
Peter Blanner, senior marinbiolog 
hos WWF Verdensnaturfonden. 
 
Stop råstofgravningen
Også Søren Jacobsen, næstformand i 
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri 
og erhvervsfisker i Helsingør gjorde 
det klart, at Øresund er noget helt 
særligt og derfor skal der passes 
bedre på sundet.

- Skånsomt kystfiskeri kan levere 
arbejdspladser og vækst, levende 
havne og miljø, turisme og dagsfrisk 
fisk, sagde Søren Jacobsen men 
understregede sin bekymring over 
den fortsatte sandsugning i Øresund.

- Vi kan se, at de bedste 
fiskebanker forsvinder, så fred 
Øresund for råstofindvinding, lød 
hans opfordring.

Nu skal de forskellige 
organisationer bag konferencen 
mødes igen for at drøfte, hvordan 
resultaterne af konferencen kan 
bruges fremadrettet. Målet er at sikre 
et rigt Øresund også for fremtiden. 

 

FAKTA: Kosterhavet 
Nationalpark

 
Kosterhavets Nationalpark 
ud for den svenske vestkyst 
er Sveriges første maritime 
nationalpark. 
98 procent af nationalparken 
er hav, de sidste to procent 
er klipper og skær langs 
kysten samt Kosterøerne midt 
i nationalparken. Rederiet 
Västtrafik sejler mellem 
Strömstad og Kosterøerne.

Kosterhavets Nationalpark er 
det mest artsrige havområde i 
Sverige. I havet kan man bl.a. 
se sæler og marsvin, og hvis 
man dykker ned til bunden 
kan man opleve koraller og 
et meget varieret dyre- og 
planteliv. Inde på land er der 
gode vandrestier langs kysten, 
mulighed for at bade fra 
klipper, og især børn og unge 
kan have glæde af flere 200 
meter lange snorkelstier – en 
slags havets vandrestier, hvor 
man snorkler langs med reb, 
der leder frem til info-tavler 
om det man ser. Den ene ligger 
på øen Sydkoster, den anden i 
Hasslebukten på Saltö.

 Kilde: SydSverige.dk

STØT WWF’S ARBEJDE FOR 
HAVNATUREN: Bliv WWF 
Havpartner nu.

Sandsugning. Foto: Naturstyrelsen
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til det frivillige arbejde. Vi skal 
bruge folk som vagter ved broerne, 
pølsemænd ved grillerne, kaffe-
koner i teltet og ja frivillige mange 
steder.

Husk også at Havnens Dag ikke 
kun er for gæster, det er også en 
god anledning til, at vi mange 
medlemmer kan mødes og hygge os 
en pragtfuld søndag, inden sæsonen 
rigtig kommer i gang

Havnens dag er også startskuddet 
til en dejlig sæson på Lynetten, 
med Skt Hans fest den 23. juni, 
Danseaften med topunderholdning 
fra Jordans Drive den 1. juli og 
ikke mindst vore 4 grillaftener 
med underholdning henholdsvis i 
Vestersøhus og ved Klubhus Øst. Vi 
slutter af i august med en aften igen 
med god underholdning og fest for 
alle medlemmer.

Programmet for havnens dag 
finder du i dette nummer af Lynette 
Nyt.

Det bliver en fantastisk dag den 
29. maj, hvor sejlklubben holder 
Havnens Dag. Allerede nu er der 
lavet et fremragende program 
med alt fra sø-redning til træskibe, 
fra kapsejlads til familiesejlads, 
Juniorsejlads til sejlerskole. Hastige 
ture med RIB og dykke kan du også.

På selve dagen starter vi ud kl. 
10 med den officielle åbning af 
arrangementet og morgenbord 
med kaffe og rundstykker. Det er 

fisk netop landet fra Øresund.
For de voksne er der pølser 

og masser af Kaffe, Vin og Øl til 
fordelagtige priser.

For de af jer der vil grille, er der 
også tændt op i de 3 griller ved 
Klubhus Øst, Vestersøhus og ved 
værkstedsbygningerne. Tag din egen 
mad med, eller køb en grillpakke i 
restauranten.

Vi mangler frivillige der vil tilbyde 
sejlads i egen båd, med gæster 
der besøger os på havnens dag. 
Gæsterne tilmelder sig om morgenen 
den 29 maj. Maks 3-4 i hver båd 
afhængig af skippers afgørelse

Skriv til vildmedvand@lynetten.dk 
så kontakter vi dig.

For alle gælder, at vi mangler 
frivillige til de mange aktiviteter. 
SMS til 40186096 eller send en mail 
til vildmedvand@lynetten.dk og 
tilmeld dig som frivillig, også gerne 
hvis du kun kan afse et par timer 

Vild med Vand - Havnens Dag gratis for medlemmer af klubben. 
Og så går det ellers løs til kl. 17:00 
med forskellige aktiviteter for 
både voksne og børn. Vi er sikre 
på, at mange af gæsterne vil få 
lyst til at besøge de af Træskibs 
sammenslutningens medlemmer, 
som holder åbent skib. Men der 
bliver en lang række aktiviteter for 
alle i alle aldre.

Tag også dine børn og børnebørn 
med - det bliver en sjov dag med 
konkurrencer, skattejagt, teater, 
snobrød, byg en burger og spis friske 

Jolle- /juniorsejlads 

Til vores sejlads og aktiviteter for børn og unge i Lynetten søger vi frivillige 
hjælpere hver tirsdag mellem kl. 17 og 20. Start 10. maj. Der er klargøring 
af både den 8. maj.

Der er brug for personer, der dels gerne vil deltage i følgebåde og dels være 
på land og kunne assistere derfra. Er der nogle (med duelighedsbevis), der 
har lyst til at deltage som instruktør, er der også muligheder for det. 

Vi ønsker at etablere et team, så vi bliver flere om opgaven, så vi kan lave 
en plan over, hvem der kan kommer hvornår.

Hvis du er bare lidt interesseret, så ret henvendelse for yderligere 
oplysninger. Send en mail til junior@lynetten.dk – så vil vi kontakte dig.
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  Foreløbigt program
10.00   Havnes dag, Teltet åbnes. Restaurant Åbnes 
10.00  Kaffe og rundstykker med ost/syltetøj 
10.00-17.00 Hoppeborg og Krabbeløbsbane åbnes
10.15  Åbning af Havnens dag i teltet.
  Velkomst ved formand Georg Niemann.
  Tale ved formanden for Christianshavns Lokalråd.
  Tale ved Borgmester XXX
10.00-21.00 Restaurant Lynetten åbner
10.00-12.00 Tilmelding sejlerskole.
10.00-12.00 Tilmelding Sejlads med Familie
10.00 -12.00 Tilmelding RIB sejlads
10.00-17.00 Træskibe ved Østmolen. Vi får besøg af træskibs-
  sammenslutningen TS. Kom og besøg et træskib.
  Rundvisning og en del af skattejagten. Musik på Molen. 
10.00 17.00 Sø redning, information om sø redning, redningsveste,
  signalys. Kun en tåbe frygter ikke havet
10.00-17.00 Yacht service. Besøg vores skibsværft, hør om bådrenovering,
  polering, bundmaling og opbevaring.
10.00-17.00 Besøg Baadservice og se det nyeste indenfor bådudstyr og
  sejlerbeklædning
10.00 17.00 Information om Juniorsejlads, udstilling af både placeret ved
  forplads Klubhus Øst. Informationsbord ved overdækningen
  på terrassen
10.30-16.00 Åben Container kik forbi og få præsenteret dykkergrej og
  uddannelsesmuligheder. Placeret ved Vestersøhus
10.30-17.00 Oplev højhastighed på vand og hvordan dykkere kommer
  hurtigt ud til skibsvrag. Afgang hver time. Biletter fås i
  dykkercontainer ved Vestersøhus fra kl 10.00.
  RIB sejlads fra molen ved Benzinstander. Max 12 per gang
10.30- 16.00 Vil du med på vandet? Kom med en af vore både på en
  times sejlads på Øresund. Max 3-6 Personer per båd.
  Tilmelding i teltet. Med forbehold for pladser

11.00-12.00 Skattejagt for børn mellem 5-7 år
11.30-12.00 Præsentation af sejlerskolen, duelighedsbevis etc. i Bestikket
12.00-12.30 Dykkerklubben. Information om dykkerklubben i
  Vestersøhus 
12-00-13.00 Skattejagt for børn mellem 7-10 år
12.00-16.00 Havnen bro 2. Sejlerskole med 2 skolebåde bemandet
  med instruktør og gast. Kom med ud at sejle.  Tilmelding
  mellem 10-12 i Juniorlokalet
12.00-12.30 Informationsmøde om Kapsejlads i bestikket
12.45-13.15 Orientering om Juniorsejlads, udstilling af et par både.
  Bestikket
13.00-14.00 Skattejagt til børn mellem 10-14 år
13.00- 17.00 Grillerne åbnes. Grillpakker kan købes i restauranten
13.00-14.00 Spis havets lækkerier. Grillplads ved Klubhus Øst
13.00-15.00 Byg din egen burger. Grillplads ved klubhus Øst
13.30   Børneteater Teatertt med forestilling Frede og Far (Hvis
  godt vejr så på Amphiteater, der bygges af sveller i en
  rundkreds ved krabbeløbsbanen) ellers i teltet eller
  Vestersøhus. Bål tændes og snobrød til børnene
14.00-15.00 Skuespilleren fra Frede og Far overrækker præmier
  for skattejagterne i teltet, eller hvis godt vejr ved
  Amphieteateret og krabbeløbsbanen. 
15.00- 17.00 Musik og Dans med Christianshavner Expressen afhængigt
  af vejret kan det overvejes at lave underholdingen på
  terrassen ved klubhuset.
16.00  Vinder af spørgeskema konkurrence udtrækkes. 
17.00  Teltet Lukkes
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Kære klubkammerater
Du har sikkert en sejlbåd, som du 
elsker og bruger megen tid og mange 
penge på. Men du synes sikkert, at 
du får sejlet alt for lidt i forhold til, 
hvor meget du gerne ville.

Da du var yngre løb du sikkert 
om kap med din mor om at komme 
først hen til døren, eller et andet mål. 
Måske konkurrerede du med dine 
søskende om at komme først. Den 
leg ligger dybt i de fleste mennesker 
og det er den leg vi kan udleve på 
kapsejladsbanerne med masser af 
læring og til fælles glæde.

Vores havn ligner ofte en parke-
ringsplads for både i stedet for den 
sejleraktive havn vi gerne vil være. 
Som medlemmer har vi i mange 
kontekster et interessefællesskab. Og 
egentlig forpligter det lidt….

Intet hovskisnovski
Når nogen siger kapsejlads til dig, 
tænker du straks indviklede regler og lidt 
hovskisnovski. Men sådan er det ikke.

Vi vil gerne bringe sejlerglæden 
lidt frem i dit perspektiv. Ved at 
sejle kapsejlads opnår du at blive 
en bedre sejler, med større tryghed 
for din familie til følge. Du opnår, 
at din investering i en sejlbåd bliver 
anvendt til det du tænkte, da du 
købte den (nemlig at sejle), du opnår 
et netværk i klubben, hvor det er 
muligt at samles om sejladsen og 
spise aftensmad sammen eller bare 
få en kop kaffe eller en øl i klubbens 
restaurant. Det er her vi bliver 
inspireret til nogle af de mange ting, 

Kapsejlads der giver vores liv masser af ekstra 
glæde.

I de tidligere sæsoner har vi 
i klubbens kapsejlads udvalg 
arrangeret op og ned baner – altså 
først et krydsben og så et spilerben, 
som er den type racesejlads man 
ofte udøver i eksempelvis de årlige 
klassebåds race, hvor mesteren 
findes.

Flere klubmedlemmer – ja tak
Der har imidlertid været stadig færre 
tilmeldte både, i år var vi ofte under 5 
deltagere på tirsdagsmatchen – og ud 
af de 700 både, vi er i en af Danmarks 
største havne, tænker vi, at vi nok 
ikke mangler folk med lyst, men at vi 
måske kunne gribe tingene an på en 
måde, som kunne tiltrække deltagelse 
fra flere af klubbens medlemmer.

Men mange har slet ikke den 
elitære ambition -  tænker vi -  men
ønsker bare at komme på vandet og 
sejle lidt race på en mere sikker
måde, hvor discipliner som båd-
håndtering og at gå højde og 
kontinuerlig investering  i  nye sejl, 
måske fylder lidt mindre.

Derfor vil vi prøve teorien af ved 
at tilbyde en ”3. start”, hvor man 
ikke skal være helt så skarp. Med 
andre ord en sejlads, hvor man stadig 
kæmper om at være bedst, men i lidt 
mere tursejlads-lignende rammer.

Hvordan kommer jeg i gang, 
tænker du – det er besværligt og 
tidskrævende og dyrt og logistikken 
slår mig ihjel, men her er et par tips: 
1. Gastebørs på facebook (så har du 
folk – eller kan melde dig sejl, for at 
få prøvet det uden selv at gøre noget.) 

2. Mulighed for at få en garvet 
kapsejladsskipper ombord, til at lære 
om det grundlæggende.  
3. Tilmeldingen foregår på Lynettens 
hjemmeside.

For de ambitiøse
Skulle du få ambitioner er her et par 
sjove sejladser, der alle har hver sin 
udfordring.

AmagerCup – en traditionsrig 
sejlads, hvor vi to gange årligt 
sejler om kap med ligesindede fra 
naboklubberne Sundby, Kastrup, 
Svanemøllen og Dragør.

Hven rundt ved nat – en efterårs-
sejlads i september, hvor solen 
hurtigt går ned, og du derfor ikke kan 
se dine konkurrenter – men ”kun” 
lanternernes røde, grønne og hvide 
lys. Der servere den dejligste chili con 

carne i Sejlklubben Kbh bagefter – 
turen varere typisk fra kl. 17 – 02 og 
er vidunderlig. Et must.

24 timers sejlads – der er tre start-
punkter, som man starter ved inden 
for et ti minutters vindue – herefter 
sejler man rundt mellem udvalgte 
bøjer og fyr og udfylder et skema 
med hvilke bøjer man har besøgt.

Der er to præmier
– længst væk og hjem til tiden
– længst udsejlet distance mellem 
mærkerne.

Der er mærker at vælge ned mod 
Tyskland i syd og Mols i vest.

Også et must.
Bemærk her kan også trænes hold, 

således at man hele tiden har nogen 
der sover og skal lave kaffe/mad, når 
der er skift hver 4. time.

Lars Frandsen
 

Lynettens Bådservice
- mest for pengene

Refshalevej 200
Tlf 3257-6106

www.baadservice.dk

MATROMARINE EL TOILET

PRIS 1.999,-
SPAR 1000,-   

ÅBENT: Hverdage ml. 10-18  | lørdag/søndag   9-15

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

ANDERSEN SKØDESPIL

28 ST KUN KR. 4.899,-
Normalpris kr 7.383,-

40 ST KUN KR. 5.999,-
Normalpris kr 9.224,-

Frit valg ml sort top eller  
helt rustfrit

Kvalitets 
toilet med 
indbygget 
macerator 
og skyl-
lepumpe 
samt hvid 
lakeret 
træsæde

USB BATTERI 
KUN 495,-

AGM 75A Batteri 
KUN 995,-

80A
ALMINDELIG DEEPCYCLE 

KUN 599,-

WAECO 15A  
BATTERILADER

PRIS KUN

1.099,-
 

SPAR 850,-

- Flex
- Faste
- Foldbare
- Sunpower celler
- Alle størrelser
- Bedste priser
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At være tæt på vandet er lykken - 
også når man er dykker. Det har 
Dykkerklubben Lynetten glædet 
sig over de seneste par år, hvor 
livet med havn og dykning tæt på 
Vestre Søhus har givet mange gode 
oplevelser. 

Den gode stemning og placering 
har gjort andre dykkere interesseret 
i os. Her i vinter blev dykkerklubben 
kontaktet af formanden for 
Dykkerklubben Goplerne, der ville 
høre, om de ca. 40 gopledykkere 
måtte melde sig ind. Efter en hurtig 
diskussion i bestyrelsen blev det til 
et varmt “velkommen”. 

For at de mange nye medlemmer 
kan føle sig hjemme, har vi besluttet 
at fusionere de to klubber i stedet 
for at optage Goplerne. Fusionen 
skal nu vedtages på ekstraordinære 
generalforsamlinger i de to klubber. 

Dykkerklubben på vej mod fusion

Når det er gjort, bliver vi nok ca. 60 
medlemmer af dykkerklubben.

Det er fortsat målet, at dykker-
klubben skal blive en afdeling i 
sejlklubben, og alle dykkerne bliver 
sejlklubsmedlemmer. Det mål er de 
nye gopler også helt med på.

Med de nye medlemmer følger 
også en ekstra kompressor, flere 
instruktører og noget elevgrej. Det 
hjælper os i vores arbejde med at 
uddanne nye dykkere. Med flere 
dykkermedlemmer er der mere 
aktivitet. Det gør, at klubben kan 
tilbyde flere ture, hvilket er hjertet i 
en dykkerklub. Derfor ser dykkerne 
ved Vestre Søhus frem til en endnu 
bedre sommer end normalt.

Forleden var vi et smut på 
orlogsfartøjet Dannebroge, der gik 
ned med 400 mand i Købe Bugt. Det 
var en stor oplevelse. Dykkergrej på kaj

Dykkere på vej på tur
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Pinsetur
14.-15. maj 2016

Pinseturen går til Raa Sejlklub, hvor vi har været mange gange.
Det er gratis for medlemmer og deres børn under 18 år. For ikke-
medlemmer koster det kr. 50,- kr. 

Bindende tilmelding til turen skal ske til kontoret i Lynetten senest 
den 9. maj sammen med eventuel betaling for ikke-medlemmer. Ved 
tilmelding skal oplyses navn, medlemsnummer, bådnavn og antal 
deltagere samt et telefonnummer.

Vi får en rød bøf, pølse og en flaske vin pr. person, tilbehør til maden 
skal I selv medbringe.

Program:

Vi mødes lørdag den 14. maj kl. 15 ved klubhuset i Raa, hvor vi drikker 
et glas vin og dækker bord.

Grillen tændes kl. 17 med forventet spisning ca. kl. 18. Herefter 
hyggeligt samvær.

Søndag morgen kl. 9.00 mødes vi til egen medbragt morgenmad. 
Klubben er vært med en lille en til halsen. Efter morgenmaden skal alle 
deltage i fælles oprydning og rengøring af klubhuset.

I tilfælde af dårligt vejr bliver turen aflyst, og vi holder i stedet for en 
fest i vores egen havn. I tilfælde af aflysning bliver alle både kontaktet 
telefonisk.

Af Georg Niemann

En hel del har nok 
fulgt debatten på 

Lynettens Medlemsgruppe på 
Facebook om skure. Et af de hotte 
emner er jo, om det er rimeligt, at 
ventelisten til skure er så lang, at 
man ofte skal vente flere år, før det 
bliver muligt at få et skur, når man 
har fået fast havneplads, selv om 
man er villig til at betale for det.

Skal sejlklubben så til at bygge 
skure igen? Og hvor skal de så ligge?

For at afsøge, om nybygning nu 
også er den eneste farbare vej, har 
bestyrelsen vedtaget at gennemføre 
et forsøg, hvor vi vil lede efter dem, 
som allerede har et skur, men som 
måske ikke har udbytte nok af det.

Og derfor tilbyder vi nu, at 
tilbagekøbe de første 25 skure til ca. 
halvdelen af nyprisen, uanset hvad 
man har betalt for det i sin tid. Dvs. 
at de 30 første, som benytter sig af 
dette frit lejde tilbud, får 1.900 kr. 
ind på kontoen, hvis man afgiver sit 
skur permanent. Hvis man afgiver 
det straks (inden 1/6) får man også 
den forudbetalte leje godtgjort for 
forårssæsonen, men hvis man først 
afgiver sit skur efter 1/6 2016 er 
denne lejeafgift tabt. Godtgørelsen 
forfalder selvfølgelig først, når 
skuret er overdraget til klubben.

Sejlklubben kan herefter tildele 
de frigivne skure til de medlemmer, 
som står på ventelisten.

Den som afgiver sit skur, skal 

Frit lejde for skur-ejere
aflevere det tømt og fejet rent. Hvis 
skuret er så misligholdt, at det ikke 
kan gå direkte videre til en ny lejer, 
vil det være op til vores personale 
at afgøre, om man som lejer er 
ansvarlig for skaderne, eller om det 
må opfattes som almindeligt slid. I 
nogle tilfælde vil der jo så gå en del 
tid, før skurene kan tildeles til nye 
lejere, men vi håber alligevel, at dette 
giver noget tiltrængt bevægelse på 
ventelisten.

Hvis nogen har lyst til alternative 
løsninger, f.eks. at dele et skur 
med et medlem fra ventelisten er 
dette også OK, men husk, at man 
i Lynetten fortsat ikke kan handle 
indbyrdes med hverken bådpladser 
eller skure. Man kan altså kun få 
et skur ved at betale indskud til 
sejlklubben, når et skur bliver ledigt.
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adskillige olympiske lege, bl.a. i 
klassen Star Boat. 

Klubhuset – se billede – er mere 
end 100 år gammelt!

Af Rahlf Nielsen og Mattias Bodlund
 
Siden generalforsamlingen har 
Kapsejladsudvalget søgt efter en
J70’er i hele Europa. Der er 
imidlertid rift om bådtypen, så i 
første omgang fandt vi ingen til salg.

Vi tog kontakt til bådværftet 
Mittelmann, der er forhandler af 
J-både i bl.a. Tyskland. Mittelmann 
henviste os til Sejlklubben Verein 
Seglerhaus am Wannsee -  VSaW, 
der som navnet siger holder til på en 
af de store søer syd for Berlin.

Vi tog kontakt til VSaW og aftalte, 
at vi kom ned og så nærmere på 
deres brugte J70 båd. 
 

Rio eller Tokyo
Tidlig morgen 3. marts kørte Mattias 
Bodlund og undertegnede til Berlin 
for at mødes med Herr Butzmann, 
formand for VSaW, og for at se 
båden. 
Det viste sig, at VSaW ikke kun 
havde én, men to J70 både til salg. 
De var ved at udskifte deres flåde 
på i alt fire J70 både til fire nye af 
slagsen!

Vi fik lov til at vælge hvilken af 
de to både, Tokyo eller Rio, vi evt. 
ville købe. Begge både stod på land 
på deres trailer. Vi gennemgik de 
to både, der begge var fra 2014 med 
sejlnummer GER 555 og GER 556.

Begge både var i fin stand, men 
vi synes dog at Rio 
var den pæneste. 
Vi gennemgik 
leveringsomfang og 
leveringstid – ikke før 
4. juli.

Papirarbejdet på plads
Vi tog hjem med en 
god mavefornemmelse 
og efter kontrakt 
med vores formand 
Georg, bad vi Herr 
Butzmann om at sende 
et kontraktforslag. 

Sportsbåd J70 på vej fra Berlin
 
Som bekendt blev det på årets generalforsamling besluttet at anskaffe
en nyere brugt J70 sportsbåd. Og det passer fint, da vores dejlige klub 
Lynetten netop er kommet med i J70 Sejlsportsligaens anden division i 
2016 – på et afbud!

For at gøre en lang historie kort: 
Alle parter har nu underskrevet 
kontrakten og udbetalingen er 
overført, så S/K Lynetten er snart ejer 
af en J-70 båd til glæde for juniorer, 
sejlerskoleelever, kapsejlere og 
alle andre, der har lyst til at prøve 
kræfter med en sikker og hurtig 
sportsbåd.

Prisen: ca. 330.000 DKK, altså pænt 
under den ramme på 350.000 DKK vi 
fik på Generalforsamlingen.

Lidt om Verein Seglerhaus am 
Wannsee: 
Klubben er grundlagt i 1867! Den 
næstældste sejlklub i Tyskland. 
Og navnene på de olympiske byer 
Tokyo og Rio er ikke tilfældige: 
Klubbens sejlere har deltaget i 

Vil du være med
på junior-holdet?

For børn og unge (fra 8 år) med 
lyst til at lære at sejle jolle, har vi 
et tilbud om sejlads hver tirsdag 

mellem kl. 17 og 20.

Der er start 10. maj. Der er 
klargøring af både den 8. maj.

Det koster 370 årligt og opkræves 
med 185 kr. pr. halvår.

Det er et krav, at man kan svømme 
100 m.
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Så kom skorstenen på plads og vi nærmer os datoen for 
fuld idriftsættelse af Amager Bakke - men inden vi brænder 
det første affald på risten, ønsker vi at invitere jer ind i den 
spektakulære bygning.
 
Kom søndag den 29. maj kl. 10.00 til 15.00 og se verdens 
mest miljø- og energirigtige forbrændingsanlæg.
 
Det er et unikt byggeri – rum med højt til loftet, fyldt op 
med store maskiner og avanceret teknologi – ovne, kraner, 
kilometervis af rør og kabler, 37 meter høje beholdere, en 
tagflade der hælder 28% og en skorsten, der er monteret på 
facaden  53 m over terræn og vejer 420 tons.
 
Dagen foregår i hold a 10-15 personer, og du vælger selv det 
tidspunkt, hvor du/I har lyst til at komme. Bemærk dog, at af 
sikkerhedsmæssige årsager, kan kun voksne og unge over 16 
år deltage.
 
Tilmelding: http://www.a-r-c.dk/amager-bakke/for-naboer
 

Amager Bakke byder på

Åbent Hus
søndag den 29. maj

 

Nu er det lige før at vor store nabo Amager Ressource Center går i 
drift. De markerer det med et åbent hus arrangement samme dag som vi 
holder Havnens Dag

nbp
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Slut med 
rygning i 
Vestersøhus
Generalforsamlingen 
i februar besluttede at 
Vestersøhus skal være 
røgfrit område (se 
forslag 61 i LynetteNyt 
nr. 1 2016).

Samtidig besluttede 
man dog, at det 
tidligere male- og 
lakværksted lige over 
for Vestersøhus skulle indrettes til et rygerum.

De beslutninger er nu gennemført, og det tidligere lakværksted er 
omdannet til et venligt og imødekommede rum for klubbens rygere.

nbp

 - alt i bådudstyr og tilbehør til skibe. 
Hellers

www.Hellers.dk

HELLERS SOLPANELER
MONOKRYSTALINSKE
FASTE PANELER 
Ny serie af kvalitets solpaneler 
med fast aluminiumsramme. 

Formonterede med 90 cm kabler 
og vandtætte MC4 stik. 
30-140 WATT. 
Priser fra 599 kr.
Se alle størrelser og priser på vores faste 
solpaneler ved at taste Søgenummeret: 161370 i søgefeltet på 

hellers.dk

59900
Hellers pris fra

Faste Paneler

MONOKRYSTALINSKE
SEMI-FLEX SOLPANELER
Semi-flexible solpaneler lamineret med 
japansk film for maksimal holdbarhed.  

Din nye ven for livet (i hvert fald op til 15 år). 
Formonteret med IP67 vandtæt 
samlingsboks og 3 meter kabel. 

Tykkelse 4,12 mm.
10-70 WATT.

 Priser fra 595 kr. 
Se alle størrelser og priser på ved 

at taste søgenr: 161380 i søgefeltet 
på hellers.dk

MONOKRYSTALINSKE
FLEXIBLE SOLPANELER 
Ultra flexible solpaneler, hvor der er 

brugt US SunPower solceller.  Panelerne kan 
monteres med en krumning på helt op til 30o 
Formonteret med IP67 vandtæt  samlingsboks 
og 90 cm kabel. Tykkelse kun 2,22 mm.
30-120 WATT. 
Priser fra 1.499 kr. 

Se alle størrelser og priser på ved at taste 
søgenummeret: 161390 i søgefeltet på 

hellers.dk

1.49900
Hellers pris fra

Flexible Paneler

59500
Hellers pris fra

Semi flexible

• FORSIKRINGSSKADER
• GLASFIBERARBEJDE
• GELCOATSKADER

Refshalevej 200  .  Tlf. 2624-3045

    
www.yase.dk . jb@yase.dk

Yacht Service

ÅBENT HUS - HAVNENS DAG
Søndag 29. maj fra kl. 10-17

Bådebyggerarbejde og fadøl . . . 

• TRÆARBEJDE
• MOTORSERVICE
• INDENDØRS OPBEVARING
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Nogen har for længst hørt om disse 
delebåde, men hvis du nu ikke 
har, så drejer det sig kort og godt 
om, at SK Lynetten har fået pt. 2 
ældre både, som det er tanken at 
medlemmer, som er nye sejlere kan 
låne, så de kan få smag for sejlerlivet. 
Det er selvfølgelig en betingelse at 
Sejlklubben medvirker og sikrer, 
at bådene bliver fuldt ud sikre, 
sødygtige og fuldt udrustede, så nye 
eller yngre medlemmer trygt kan 
låne dem.

For at kunne låne bådene skal man 
have bestået duelighedsprøven og 

Fart på delebådene
 
De nye delebåde forventes at være navngivet og søsat når du 
læser dette

Klubben sikrer sig derudover, at 
lånerne får mulighed for at prøve de 
pågældende både med lidt kyndig 
vedledning, inden de drager ud på 
egen hånd.

Desuden skal de, som vil 
deltage i projektet, også bidrage 
til vedligeholdelsesprogrammet 
og dette arbejde er allerede godt i 
gang. Der skal bruges en pæn del 
knofedt, for det er jo som nævnt 
både, som har savnet omsorg i en 
del tid. Arbejdet sker i samarbejde 
med Havneudvalget og de friske 
bådsmænd bidrager også en masse. 

Holdet omkring bådene satser 
på, at få bådene klar, så de begge 
kan komme i vandet, nogenlunde 
samtidig med alle de andre privat-
ejede både. 
På det første møde var det meget 
opløftende at høre, at ikke mindre 

end 13 unge medlemmer har meldt 
sig som interesserede på projektet. 
Forhåbentlig kan vi i løbet af 
sæsonen høre og se mere til 
delebådsprojektet her i LynetteNyt.

Med venlig hilsen 
Georg Niemann

7-TRINS 
SWITCH MODE LADER

AUTOMATIK LADERE

12V 10A
176x175x95 mm 
Pris 995 Kr.
Best. nr. 161351

12V 20A 
176x175x95 mm

Pris 1.599 Kr.
Best. nr. 161352

 - alt i bådudstyr og tilbehør til skibe. 
Hellers

www.Hellers.dk

LAD OP TIL SOMMEREN

2016NYT
H

Komplet serie af ladere med et kraftigt 
aluminiumskabinet. 

Switch mode ladere der med deres 
7-trins ladekurve sikrer dine 

dyre batterier et langt 
og effektivt liv.

99500
10A Lader

Hellers Pris

RoHS

LANDSTRØMSKABLER
Kvalitetskabler, hvor ledningerne er påsat terminalrør før 

montering af stik.
Kraftigt H07 RN-F udendørskabel med 

3 X 1,5  kvadrat ledning.
Monteret med kvalitetsstik 

CEE han og CEE hun.

Fra26900
Landstrømskabel

Hellers Pris

10 mtr 
Pris 269 Kr.

Best. nr. 161322
25 mtr 

Pris 469 Kr. 
Best. nr. 161323

40 mtr 
Pris 799 Kr. 

Best. nr. 161324
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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.

 

Lad os få Bus 9A 
til Margrethe-
holm
 
Ud over de 1200 
medlemmer i sejlklubben 
Lynetten og deres mange 
gæster er der i løbet 
af kort tid flyttet mere 
end 2.000 beboere ud i 
området, uden at der er 
sket nogen forbedring af 
den kollektive trafik i den 
anledning.
Københavns Kommunes Miljø- og Teknikudvalg har afvist forslag om at 
forlænge bus 9A til Refshaleøen. Nu går beboere mod beslutningen og samler 
stemmer for ændring af bustrafikken.
Se mere på www.skrivunder.net/9a_til_refshaleoen

nbp
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PP - B
ID-nr. 47471

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

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk


