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Gode nyheder

Efter at den har været savnet i hele for-
året, er det glædeligt at kunne fortælle,
at restauranten nu er tilbage i Lynetten.
Der skal ikke være nogen tvivl om, at
det vil blive fejret på behørig vis, herom
kommer der mere information senere i
bladet.

Restauranten er hele omdrejnings-
punktet i det hyggelige liv, der er om-
kring Klubhus Øst. Når der er folk i re-
stauranten, kan man åbne også de andre
lokaler på 1. sal af klubhuset. Restau-
ranten er også med-aktør i de fleste akti-
viteter foreningen afholder i havnen, og
sådan bliver det også i fremtiden. Det er
den nye restauratør og bestyrelsen helt
enige om.

Det var lige i ”sidste øjeblik” at kaba-
len gik op, nu er sommeren så småt ved
at gå i gang og vi kan se frem til, at der nu

kommer nye
gæster til Ly-
netten fra nær
og fjern.

Det er både
sjovt og spæn-
dende, når der
kommer gæ-
ster til havnen.
Gør både gæ-
sterne og dig selv en tjeneste ved at vise
dem godt på vej til alle Lynettens facili-
teter, toiletter og bad, butik, kontor, re-
staurant, bycykler og meget mere.

Lynettens egne medlemmer skal i vid
udstrækning også selv ud og være gæ-
ster både i Danmark og i udlandet, og
der sætter vi jo også pris på at få en
venlig modtagelse af de ”indfødte”.

God sommerferie.
Georg Niemann,

Redaktør
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Årets
pinsetur

Bestyrelsen har besluttet at medlemmer,
som skylder pligtarbejde, midlertidigt,
kan afvikle deres pligtarbejde meget mere
fleksibelt end normalt. Du kan nu afvikle
dit pligtarbejde på områder, som normalt
ikke er omfattet af ordningen.

Det betyder at såfremt du har en god
ide til at afvikle dit pligtarbejde, kon-
takter du den udvalgsformand indenfor
hvis område du mener at arbejdet hører.
Såfremt udvalgsformanden synes om
ideen og har budget til eventuelle om-
kostninger, aftaler I blot hvornår det skal
udføres og hvor mange timer det tager.
Vil du f.eks. gerne afvikle dit pligtarbejde
som instruktør i juniorafdelingen, kon-
takter du blot Lena.

Vil du f.eks. afvikle dit pligtarbejde,
som instruktør i Sejlerskolen kontakter
du blot Preben.

Du kan også aflevere en beskrivelse af
dine forslag på kontoret, så lægger de
dem til bestyrelsen.

Her er nogle ideer:
Klippe beplantning, lægge kørebane-
kantfliser, opkræve havnepenge morgen
eller aften, registrere både på broer og
plads eller gøre rent efter klubfester.
Find selv på flere forslag.

Der er ingen grænser for hvad du kan
bruge dine pligttimer til, blot en ud-
valgsformand godkender det (og det gør
han/ hun selvfølgelig kun hvis det gavner
klubben).

Det er stadig kontoret, ved havne-
mester Søren, som har ansvaret for af-
regning af pligtarbejde og alle pligttimer,

Pligtarbejde, nye spændende
muligheder
Ny fleksibel ordning for afvikling af pligtarbejde. Du har udspillet,
såfremt du vil benytte muligheden for, næsten, selv at bestemme
hvad du vil afvikle dit pligtarbejde med.

som afvikles efter den normale ordning,
skal aftales med Søren.

Læs også Michaels meddelelse om
”Jobbørsen”, som er opslag om pligt-
arbejde på tavlen ved toiletterne i Klub-
hus Øst.

Bestyrelsen kan ikke deltage i ordnin-
gen indenfor eget ressourceområde. Ord-
ningen er midlertidig og gælder indtil 1.
februar 2010, hvor vi gør status på ord-
ningen.

Husk du har udspillet, såfremt du vil
benytte muligheden.

 Med sejlerhilsen
 Kaare V. Thomsen, Formand, Bestyrelsen kan med stor glæde og begej-

string meddele, at vi har indgået aftale med
restauratør Rasmus Svensson om forpagt-
ning af Restaurant Lynetten.

Rasmus Svensson er 34 år, uddannet kok,
og har arbejdet i en bred vifte af restauran-
ter og herunder andre sejlklubber, så det er
med spænding og forventning, at vi nu ser
frem til at kunne genåbne restauranten og
bringe livet tilbage i klubhuset. Det er en del
praktiske detaljer, der skal på plads inden
restauranten kan åbne – men vi kan meddele,
at vi har forhandlet en god kontrakt på plads
med et godt perspektiv for begge parter, som
vi alle er meget tilfredse med.

Rasmus og hans kæreste Tanja Hansen
vil tilbyde en række fordelagtige medlem-
stilbud og har mange interessante visioner
for restaurantens drift.

Med venlig hilsen
Klubhusformand Michael Toppenberg

Gang i restauranten igen

PS! Vi håber, at alt er klar, når du
læser dette i Lynette Nyt, men
der er stadig en risiko for at der
kan mangle en vigtig tilladelse
også til den tid.

Udsigterne så ikke for godt ud, sent i
tilmeldingsforløbet var der kun kom-
met en enkelt tilmelding til pinse-
turen.

Turen havde ikke været sat på det
årsprogram, som havde stået Lynette
Nyt siden nytår og udgivelsen af bla-
det kom ikke til at passe med til-
meldingsfristen, så der var kun kom-
met information ud på hjemmesiden og
på opslag i klubben.

Men så vendte heldet pludselig, der

kom gang i tilmeldingen og hele 13 både
med i alt 27 personer tog med på en
vellykket tur til Råå.
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Karin
Jacobsen,
sekretær

Referat af bestyrelsesmøde
den 11. maj 2009

Deltagere: Alle undtagen afbud fra Niels
Bjørn Pedersen

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde den 21. april 2009 og man-
dag den 4. maj:
Begge referater blev godkendt.

Meddelelser
Restauranten – status: Der har været
samtale med en ny ansøger onsdag den
6. maj og der arbejdes på at finde en
løsning hurtigst muligt. Michael
Toppenberg sørger for at opslag vedrø-
rende restaurantens åbningstider ned-
tages.

Medlemsklager: Kaare Thomsen ori-
enterede om 4 medlemsklager og svarer
klagerne, når sagerne er nærmere op-
lyst.

Indkøb af PC til forhallen: På sidste
bestyrelsesmøde stillede Jacob Lefevre
forslag om, at der igen bliver opstillet en
offentlig PC i forhallen. Bestyrelsen
kunne ikke tilslutte sig forslaget.

Trådløst netværk i havnen: Det har
tidligere været drøftet i bestyrelsen, om
der skulle stilles et trådløst netværk til
rådighed i havnen og det blev på davæ-
rende tidspunkt besluttet at undersøge
det nærmere – herunder de lovgivnings-
mæssige problemer vedr. logning af op-
lysninger. Dette er der imidlertid ikke
fulgt op på.

Bestyrelsen drøftede generelt hvorvidt
den teknologiske udvikling har overha-
let behovet for at stille trådløst netværk
til rådighed. NoPayNet har rettet hen-
vendelse med tilbud om en løsning. Sø-

ren Amtorp læser henvendelsen igen-
nem og vender tilbage på næste besty-
relsesmøde med en vurdering af sagen.

Kommende møder og arrangemen-
ter
I tilknytning til planlægning af med-
lemsmødet den 14. maj efterlyste Mi-
chael Toppenberg en bedre informations-
kultur fra bestyrelsens side generelt.
Følgende emner planlægges til mødet:
– Orientering om aktiviteterne på

havnen – anvendelse af midlerne fra
renoveringspuljen.

– Frafald i bestyrelsen
– Restauranten
– Bådhåndtering
– Adgangskort
Kaare Thomsen, Michael Toppenberg og
Bjarne Carlsen har forberedt indlæg til
mødet. Georg Niemann varetager diri-
gentfunktion. Søren Amtorp og Preben
Pold stiller borde op.

Økonomi og regnskab
Saldoopgørelse pr. 5. maj 2009 blev gen-
nemgået. Der opfordres til fortsat nøje
økonomiopfølgning.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren
Turudvalget – Søren Amtorp:
Der er foreløbig ingen tilmeldinger til
Pinseturen – fristen er den 23. maj.
Klubhusudvalget – Michael Toppenberg
I går har der været overdragelsesforret-
ning med Erling Andreassen. I morgen
tirsdag den 12. maj er der møde med

klubhusudvalget. Der har været møde
med personalet med positiv dialog om
brugen af huset.
Lena Skov Andersen - Juniorafdelingen
Juniorafdelingen er kommet på vandet.
2 både skal have renoveret kølen i løbet
af næste vinter. Ansøgningen til Køben-
havns Kommune om tilskud afleveres
snarest. Pinsearrangement med Sundby
Sejlklub er aftalt på plads. Der er taget
kontakt til Dansk Sejlunion med hen-
blik på inspiration og materiale til un-
dervisning i en klub, der ikke satser på
elite.
Georg Niemann – redaktør Beklager den
lidt ujævne udgivelseskadence på det
seneste og savner generelt materiale til
at fylde bladet.

KT opfordrer til at diverse arrange-
menter annonceres i LynetteNyt – ek-
sempelvis kapsejlads, navigation, skole-
sejlads m.v.
Preben Pold – Sejlerskolen 16 elever til-
meldt. Elever og instruktører mødes den
18. maj og sæsonen starter dermed.
806eren skal klargøres og det foreslås at
den udlånes til en skipper som kan sejle
kapsejlads i den til aftenmatch, idet der
i år ikke har været tilmeldinger til trim.
Evt. kunne de store juniorer være inte-
resserede. Der overvejes en fælles som-
mertur for Sejlerskolen og Turudvalget.
Bjarne Carlsen - Havneudvalget Der er
udarbejdet en status og plan for opga-
verne, som er udsendt til bestyrelsen.
Brændstofstanderen har udfald med
jævne mellemrum – Søren Schlichter ret-
ter henvendelse til leverandøren. Dykke-
ren har videofilmet broerne og det fore-
slås at tage den med til medlemsmødet,
hvis det teknisk kan lade sig gøre. Det
mest akutte problem er at få anskaffet
en flydebro/arbejdsbro til brug for arbej-
det med østmolen og der skal indhentes
tilbud på de forskellige projekter.

Kapsejladsudvalget – Rahlf Nielsen

Opstart på sæson var den 28. april. Der
er travlt med forberedelse af Amager-
Cup, hvor Lynetten er hjemhavn.

Medlemskort/Adgangskort: Søren Am-
torp, Michael Toppenberg og Kaare Thom-
sen udarbejder et beslutningsgrundlag
for iværksættelse til bestyrelsesmødet i
juni.

Aktivitetsplan
a. Vedtægtsændringer
b. Omdisponering af havnens landarealer
c. Følgegruppe – havnens lokalplan

Eventuelt
Webmasteren har tilbudt kursus i hånd-
tering af hjemmesiden for bestyrelsens
medlemmer. Michael Toppenberg arran-
gerer videre.

Næste møde er aftalt til mandag den 8.
juni 2009.
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”Jævn til hård vind fra nordvest, skyer
og sol” var de vejmæssige rammer om
året første Amagercup 13. juni i Lynet-
ten.

 22 både tilmeldt, med klassebåde
Scancap 99, Spækhugger og IF’er samt
et blandet DH felt.

 Klassebådenes op/ned bane lå mellem
Trekroner og Middelgrunden mens DH
bådene sejlede en 18 SM distance bane i
området Trekroner, Middelgrund, Salt-
holm Flak og Flakfortet.

Fine baner udlagt af baneleder
Gunner Juul Nyholm og den trofa-
ste besætning på dommer- og
gummibåd. Som vejrmeldingen
antyder, fik vi en frisk tur med

Pligtarbejde

Som det vil være de fleste bekendt, har
Lynetten en større mængde pligt-ar-
bejdstimer til gode. Michael Toppenberg,
klubhusudvalgsformand har på klubbens

Amager juni cup 2009 
skumsprøjt og sus i kludene.

 Efter sejladserne hyggede vi os med
moleøl og præmieoverrækkelse – igen
med fine præmier fra vores sponsorer:
Østersøkredsen, Hempel, Tempo Både
A/S, Quantum sails, Munch’s Auto, Aug.
Olsen eftf. A/S og vores lokale Lynettens
Bådservice.

 Der er resultater og flere billeder på
www.amagercup.dk

  Med venlig hilsen
Kapsejladsudvalget

••••• BådkalecheBådkalecheBådkalecheBådkalecheBådkaleche
••••• HynderHynderHynderHynderHynder
••••• SprayhoodSprayhoodSprayhoodSprayhoodSprayhood
••••• BompresenningBompresenningBompresenningBompresenningBompresenning
••••• Bøjler + beslagBøjler + beslagBøjler + beslagBøjler + beslagBøjler + beslag

Erik MortensenErik MortensenErik MortensenErik MortensenErik Mortensen
Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

TLFTLFTLFTLFTLF.: 32 58 47 47 .: 32 58 47 47 .: 32 58 47 47 .: 32 58 47 47 .: 32 58 47 47 . . . . . FFFFFAX: 32 58 47 35AX: 32 58 47 35AX: 32 58 47 35AX: 32 58 47 35AX: 32 58 47 35

vegne sat i gang i et projekt, der
gerne skulle gøre det lidt lettere
for alle parter, at finde ud af hvad
der skal laves.

Den ene tavle ved dametoilettet
i Klubhus Øst reserveres, forelø-
bigt forsøgsvist, til at opsætte li-
ster over hvad der skal udføres og
hvem man skal kontakte. Afreg-
ning for de ti-
mer, der er af-
viklet skal fort-
sat foretages
med kontoret.
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Trods lang tids ”stilhed” er der fuld gang
i juniorafdelingen. Vinterundervisningen
er afsluttet. Tre af juniorerne har fulgt
navigationen sammen med skolebåds-
eleverne og bestået den teoretiske del af
duelighedsprøven. Den praktiske prøve
sker 17.juni og går med stor sandsynlig-
hed godt. Vi ved jo de kan sejle.

Vi har, traditionen tro, startet sæso-
nen sammen med ungdommen fra SSF
med en tur i svømmehallen. Som vanligt
blev de 200m fri svømning klaret af alle,
og alle udførte kæntringsøvelse med en
opti’ mindst én gang. De to timers vand-
pjaskeri gik rigtigt hurtigt.

Tilrigningen er i år gået lidt trægt, og
pt. mangler der stadig et par småting.
Men begge ynglinge og alle joller på nær
tre er sejlklare og bruges af de frem-
mødte til træning og andre arrangemen-
ter. Tak til alle som deltog i klargørin-
gen.

Følgebådene har  endnu en gang sat
spændingen i vejret. Trods skift af repa-
ratør og god tid til udførelsen af eftersyn
og reparation har bådene ikke været klar
eller optimale ved sæsonens start. Vores
ene påhængsmotor er med stor sandsyn-

lighed ikke til at
redde. En reparation
vil blive rigtig dyr og
uden garanti for for-
bedring af brugbar-
heden. Så for sikker-
heden for vore børn og
unge samt førerne af båden synes vi at
tiden er kommet til en udskiftning af
motoren. Vi er ved at hente tilbud ind og
afventer resultatet. Hvis der et eller an-
det sted i klubben sidder et medlem
med ideer og tid til søgning af sponsora-
ter til denne ekstra udgift, vil junior-
afdelingen og budgettet rigtig gerne høre
fra dig/ Jer.

Derudover gemte forhavnen på en eks-
tra overraskelse. Et gammelt og uaf-
mærket net fandt vej til Daisys propel.
En ca.25 kg tung betonklods blev hevet
med op og smadrede samtlige af propel-
lens tre blade. Desværre er det ikke lyk-
kedes for hverken os eller havnens perso-
nale at fjerne alt tov mm., men stedet er
nu markeret med et par fendere. Hel-
digvis kunne en ny propel påsættes in-
den pinse.

Årets arrangement ”Sejl noget andet”
i pinsen har endnu engang været en stor
succes med ca. 70 deltagere fra SSF, Ka-
strup, Tejn, Hellerup og Lynetten. Vi bi-
drog i år med 20. Vejret viste sig fra sin
bedste side med solskin, varme og 4-6
m/s. Endnu engang brillerede Lynettens
juniorer med deres gode humør, sejl-
kundskaber og hjælpsomhed. Vi bør alle
være rigtig stolte af vores juniorer. En
stor tak til dem alle samt til Søren, Helge,
Pia, Bjarne og Karin for jeres deltagelse
og indsats, uden jer ville arrangementet
ikke være blevet så godt, som det blev.

Onsdagsvejret har indtil nu vist sig
med frisk vind til mange joller, til tider

til flere end vi kan frembringe. Vores nye
har derfor haft en hård start på deres
sejlerkarriere, men de møder op, tager
med på vandet og griner meget især un-
der afrigningen, hvor der konkurreres om
at kunne fremkomme med dagens bed-
ste eller vildeste sejleroplevelse, så det
går faktisk rigtig godt med sejladsen. Vi
(trænere og forældre) venter stadig
spændt med klargjorte kameraer på un-
derholdningen fra den første kæntring.

Sommeren står for døren og afhængigt
af deltagertilmelding sejles alle onsdage

Lidt lyd fra juniorafdelingen

Lad Havnen Leve
I dette forår har der været god gang i
aktiviteterne, for at få politikerne til at
overveje det rimelige i at lade havnen
være fri for unødvendige broer, som vil
blokere for de fleste typer sejlads.

Arbejdet har foruden havnedemon-

strationen omfattet en lang række fri-
ske aktiviteter og en masse slidsomt
møde- og lobbyarbejde.

Klik ind på nogle af disse sider, for at
følge med i hvor du kan få mere informa-
tion og hvad du kan gøre selv:
http://www.christianshavnslokalraad.dk
http://www.eln.dk/ladhavnenleve/files

undtaget i ugerne 29, 30 og 31. Uge 31
er reserveret til sommerturen. Destina-
tionen er stadig stemplet som top hem-
melig og afsløres først senere på sæso-
nen.

Årets klubmesterskab for juniorer er
planlagt til lørdag d.26.september, hvor
vi håber, at se rigtig mange deltagende
juniorer til nogle gode dyster på vandet
og hyggeligt samvær på land. Sæt alle-
rede nu kryds i kalenderen, også selvom
du bare vil se på. Jo flere jo sjovere.

Lena Skov Andersen (Juniorleder)
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EGENTLIG skulle jeg have været en uge
i Tyrkiet. Ned til sol og sommer, pools og
kølige drinks. I sidste øjeblik blev dette
imidlertid aflyst og jeg stod med en hel
ny og ubrugt uges ferie. Hvad skulle jeg
dog bruge den til?

Jeg tænkte på den uges sejlerferie
min far og jeg havde haft i sommers,
som mildest talt, af forskellige årsager,
ikke var særlig vellykket. Måske jeg
skulle invitere ham med ud på en uges
sæson-afslutnings-sejlads. Jeg forelagde
ham idéen, som han straks var med på.
Han er pensioneret overlærer og har al
den tid som vi andre ind i mellem ikke
har.

Men hvorfor tager vi ikke turen i min
båd? Der er mere plads og komfort i min
Maxi 87’er end der er i din Maxi77’er.
Han var straks med på ideen, blot det
kunne blive i hans båd. Det med komfor-

og søkort, og besluttede os for at sove på
hvor vi skulle sejle hen.

Søndag den 14. september
Jeg havde passet rigtig godt på min for-
kølelse, og da jeg stod op havde jeg den
da også endnu.

Vi fik morgenkaffe og fik pakket det
sidste inden vi tog ned på det gode skib
Striib II af Rødvig. Vi sejlede ud og havde
besluttet os for at det var Bøgestrømmen
den stod på. Vi havde vinden ind ret
bagfra, og der var lidt rigelig af den, så
for at slippe for al bøvlet med en genua
der ikke kan finde ud af hvilken side den
skal stå til, satte vi kun storen alene.
Men vi sejlede nu alligevel 5-6 K og nå-
ede indsejlingen til Bøgestrømmen på
ganske kort tid.

Vi sejlede ind i indsejlingen. Nu bug-
ter Bøgestrømmen sig lidt af og til, så
det blev til et par kontrollerede bom-
ninger, når vinden efter et sving ikke
rigtig fulgte med.

Vi nåede til Dronning Louises bro og
sejlede videre til Farøe-broerne, og be-
sluttede os for at lægge os ind i Small-
Water-Harbour – også kaldet Vording-
borg.

Her havde vi ligget før (og kyssede som
regel bunden når vi lagde til eller fra –
deraf navnet) Det havde vist sig at hav-
nen havde fået No-Pay-Net. Det er vi
store tilhængere af – faktisk burde alle
havne have internet.

Men vi lagde til – langskibs lige foran
havnekontoret og fik os noget tiltrængt
kaffe. Det havde været en meget kold
tur. Solen havde ikke vist sig, men store
tunge og grå skyer havde fulgt os hele
vejen, og vi var lidt gennemkolde. Men
netop som vi sejlede ind i havneindløbet
kom solen frem og skinnede ned på os.
Kaffen gjorde os nu alligevel godt. Vi fik
betalt havnepenge, og gasten gik i gang
med at koge kartoflerne til aftensma-

den. Efter denne og opvasken, kiggede vi
på internettet – Farvandsvæsenet, som
har den absolut bedste vejmelding for os
sejlere. Vi så at vores videre færd i mor-
gen ville blive gjort i fin vind og retning.
Det stod så åbent hvortil denne videre
færd skulle gå. Det ville vi finde ud af til
morgenkaffen i morgen.

Vi lod solen gå ned, og sad i cockpittet
– lidt grovere påklædt end ellers – og
nød et par små glas.

Mandag den 15. september
Åh, at vågne op med sin forkølelse i be-
hold og inden skipper er vågnet, og med
højlydte aktiviteter får vækket hele ski-
bet. For en gang skyld var jeg vågnet før
skipper og det var med en helt speciel
fryd at kunne sætte kaffe over og koge
æg, med så meget larm som muligt. Jo,
skipper blev vækket… Hvilket han se-
nere benægtede i svære vendinger. Han
var sørme vågen – lå bare lige og ventede

ten må jeg give ham ret i. Men der er
noget helt særlige i at sejle i sin egen
båd, og jeg mener jo naturligvis at min
77’er er mere hyggelig. Men hvorom al-
ting er, endte det med at det blev i den
store, og jeg måtte se mig degraderet til
gast…(!!!)

Måske var der derfor at min krop i ren
protest lagde sig en kraftig forkølelse til.
Jeg skal ikke kunne sige det, men i hvert
fald måtte jeg to dage før se i øjnene at
selv om jeg havde fyldt mig med C-vita-
miner og hvidløg og te med honning og
anseelige mængder rom (Det sidste var
nu mest for sjov), stod en forkølelse ikke
til at undgå.

Dagen før vi havde aftalt at sejle pak-
kede jeg min køjesæk med tandbørste
sokker og mængder af papirlomme-
tørklæder og drog ad Rødvig til.

Sammen kiggede vi på vejrmeldinger

Efterårstogt 2008
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Vestersøhus

på at stå op…
Havnefogeden havde været ombord og

havde lagt en pose franskbrød og basser i
cockpittet, så det var bare at sætte sig og
skære lidt ost og ellers spise en dejlig
morgenmad. Og solen var kommet frem
og det var så skønt så skønt.

Vi havde jo set på internettet, at det
ville blive lidt stormy først på dagen. Så
vi gav os god tid inden vi gjorde klar til at
lægge fra.

Vi sejlede ud og vi satte sejlet med en
enkelt reb, og begav os over under Stor-
strømsbroen. Vi havde agtenvind hele
vejen, og vi holdt lidt til styrbord dels for
at undgå uheldige bomninger, og dels for
at få en bedre vind når vi begav os vest-
over imod Lolland.

Vinden gav og tog lidt her og der, så vi
beholdt rebet i sejlet, og havde af og til
forsejlet oppe, men måtte også af og til
rulle det ind igen, fordi storen tog al
vinden og det blot hang og blafrede.

Men da vi rundede Femø var vinden
taget lidt af, og vi rystede rebet ud af
storsejlet og sejlede for det hele, og prø-
vede også forsejlet igen.

Vi blev overhalet af alle de færger der
nu engang sejler i det område og der er
lige så ubehøvlede som de plejer. Lader
som om de ikke kan manøvrere og sejler
lige imod én, så man må bomme og starte
motor og andet for at komme af vejen…

Nå, men vi nåede Kragenæs, og havde
nok den værste tillægning af alle vi har
gjort. Vi fandt langt om længe en grøn
plads hvor der var plads nok (I husker jo
nok at skipper ville sejle i den store båd.
I en Maxi 77, havde vi ikke haft proble-
mer). Men denne grønne plads lå så vi
havde vinden ind fra siden. Vi sejlede
ind mod pladsen og vi fik en trosse om-
kring pælen i luv side, men så tog vinden
over og tvang båden på tværs på ydersi-
den af pælene, vi havde næsten næsen i
stik modsatte retning, da skipper fik

tvunget roret rundt og sat bak, således
at næsen igen stak ind på pladsen; men i
skyndingen fik jeg ikke nået at sætte
trossen om den anden pæl inden vi var
forbi den, og endnu en gang lå langskibs
på tværs at pælenes yderside. Det lykke-
des os til sidst at få næsen så langt ind at
jeg kunne kaste en trosse ind til en ven-
lig tysker der stod og tog imod. Med en
trosse i land og en omkring en pæl, fik vi
en anden trosse om den anden pæl og jeg
gik i land med den anden fortrosse og vi
kunne lægge til og kigge på hinanden og
tænke ”tak skæbne, for en landgang”. Vi
sad og fik en øl imens vi analyserede
hvad der gik galt og lærte af det til en
anden gang.

Jeg kunne huske fra en anden gang vi
lå i Kragenæs, at de havde internet her –
ganske vist betalingsnet, men det er
bedre end ingenting. Så jeg gik op for at
betale havnepenge, og samtidig få koden
til internettet, så vi kunne gå på

farvandsvæsenet, og se morgendagens
vejrudsigt. Havnepenge kunne jeg sag-
tens få lov til at betale, men hun havde
kun ugekort tilbage og to-timers-kort –
til kr. 90.- stykket…!!! Forget it… Vi
havde glimrende kontakter til hjemme,
hvorfra der blev gået på internettet og
via telefonen blev dikteret morgenda-
gens vejr. Samtidig havde vi sat radioen
til at optage DMI’s vejrudsigt, selv om
den altså ikke er helt så udspecificeret.
Slet ikke som Farvandsvæsenet.

Nå, men jeg gik bagefter i gang med at
lave pulverfrikadeller, og koge kartofler
og lave min sædvanlige rædsomme sovs,
som dog blev helt god.

Efter maden og opvasken, sad vi og
slappede af og inden længe gik vi i seng
efter en lang dag til søs.

Tirsdag den 16. september
Jeg listede op til købmanden og købte et
franskbrød. Og pludselig tittede solen
frem, og resten af dagen kunne vi lade os
skinne på ind i mellem.

Da jeg kom tilbage havde skipper la-
vet kaffe og vi indtog i stilhed vores mor-
genkaffe.

Vi gjorde hurtigt klar skib og var klar
til at sejle. Der var en klapren og hylen
fra båden et par pladser længere henne,
og sådan en lyd har altid en foruroli-
gende virkning. Men vi havde hjemme-
fra fået en vejrudsigt og på DR’s DMI-
vejrudsigt havde de begge steder lovet 4-
8 m/sek. Så vi sejlede ud og blev enige
om at vi derude ville beslutte os for om
det var med et reb eller ej.

Vi sejlede ud af sejlrenden og kunne se
at vi kunne sætte sejl i renden, for vin-
den var os ret imod. Vi satte et reb i
sejlet og sejlede forbi Femø og da vi run-
dede Vejrø (som vi vidste var blevet ren-
overet totalt, og som på forlydende skulle
koste 400 (FIREHUNDREDE) kr. i døg-
net at lægge til i) kiggede vi på hinanden

og tænkte at det sandelig var godt at vi
havde vind nok til at sejle videre, og ikke
blev nødt til at lægge til på Vejrø. Efter
et par sømil rystede vi rebet i sejlet ud
og satte resten af genuaen, for vinden var
lidt på retræte og vi kunne føre fuld
sejlsætning. Der var kun lidt af vinden,
men der var dog nok til at vi kunne holde
den hele vejen til Omø, som vi lagde til i
som den eneste gæstesejler. Vi lagde til
på ydersiden at to pæle og lå der og holdt
rådsmøde om hvordan vi skulle lægge
til, for vinden var ligesom i går – ret ind
fra siden. Vi fandt ud af, at hvis vi fortø-
jede fra siden midt på skibet og ud til en
pæl, ville vinde presse os ind, så jeg fra
fordækket kunne springe i land med en
trosse, og holde igen, imedens skipper
lod skibet drive over til den anden pæl
og lægge en trosse til der, hvorefter jeg
hev ind og fortøjede skibet fortil så vi lå
perfekt og uden skrammer. Det er
skæbnens ironi at vi på en perfekt havne-
manøvre ikke engang havde en enkelt
måge til at beundre os.

Men som vi lå der kom først den ene så
den anden og til sidst 5 andre både, som
vi kunne kigge på lægge til. Vi hjalp de
to første med at tage imod fra land, men
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de andre havde både 4 og 5, ja, og en
enkelt havde helt op til 7 besætnings-
medlemmer, så de klarede alle sammen
det selv; dog var vi klar til at springe til
såfremt de måtte have behov for en hånd
fra land. Det var med både større og min-
dre underholdningsværdi, som det jo al-
tid er når andre skal lægge til.

Oppe ved havnekontoret fandt jeg et
opslag fra den lokale købmand som kunne
fortælle deres åbningstider ikke var tirs-
dag og torsdag efter kl. 12:00. Så vi måtte
undvære. Men vi havde jo proviant nok
ombord, så det skulle kun være til fråds.

Vi var godt trætte, efter en dejlig og
rolig da til søs, og efter aftensmåltidet
sad vi blot for os selv og enten læste eller
lagde kabale, og ganske kort tid efter gik
vi i seng.

Onsdag den 17. september
Her til morgen var det skipper der stod

først op. Imedens han lavede kaffe, lå jeg
og gassede mig under dynen. Jeg kunne
mærke at min forkølelse endnu ikke var
væk, så hvis jeg lå lidt længe kunne jeg
sige at det var fordi at jeg var for syg til at
stå op før nu…

Men op om jeg, og da der ikke var
nogen bager eller købmand i nærheden
stod morgenmaden på rugbrød med ost.
Det er nu også en dejlig spise, og så smurte
jeg samtidig en madpakke til frokosten
samtidig med at morgenkaffen blev druk-
ket.

Vi havde hørt i vejrudsigten at det ville
blive dejlig sejlvejr og vi skyndte os ud af
havnen for at få så meget af vinden inden
den over middag skulle løje af.

Skipper var dog i et kort øjeblik lidt
forvirret og kom til at slå fuld skrue
frem i stedet for fuld skrue bak. Nu må
han ud og købe sig en ny forlanterne, for
broen flyttede sig ikke, selv om vi skub-
bede lidt til den.

Vi kunne sejle på en pragtfuld
biddevinde hele vejen forbi Vejrø og vi-
dere til Femø.

Vi lagde til lige hvor vi ville, for der
var kun 2 både foruden os og en katama-
ran, som var på vej ud. Vi fik fortøjet og
klarede skibet op, og netop da kom solen
frem, som ellers havde ligget under et
højt skydække. Men nu skinnede den
helt fra en skyfri himmel, og vinden lagde
sig totalt. Vi vidste fra vejrudsigterne at
det ville ske, og vi var også indstillet på
at de næste dage skulle foregå for motor,
for der ville ingen vind være. Men vi
ville vente og se. Meteorologerne har jo
før vist sig at tage gruelig fejl.

Inden jeg skulle i gang med aftensma-
den gik jeg en tur op til den ene af de to
byer der ligger på Femø. Det var en hyg-
gelig lille by, og selvom der var langt var
det en hyggelig tur i højt solskin og med
bonden som var i gang med at harve sine
marker, og jeg mener at jeg vist nok kunne

høre en lærke et sted højt oppe. Her var
tale om idel sensommeridyl.

Jeg vendte tilbage til skibet, og gik i
gang med at lave aftensmad. Den bestod
af simpel Makaroni-gryde. Efter indta-
gelsen af denne og opvasken, fik vi en
lille en, og selv om skipper frøs og gik
ned om læ, sad jeg og godtede mig over
at mine nyligt indkøbte lange underbuk-
ser som havde den ønskede virkning: at
kunne lune min bag og jeg i varme kunne
sidde i cockpittet og nyde den sagte brum-
men fra Femøfærgen og den næsten sky-
fri himmel med en let aftagende måne
foroven.

Torsdag den 18. september
I dag bestod morgenmaden af rugbrød,
for der er ingen bager på Femø. Men det
gør nu heller ikke noget, rugbrød er
sundt og nærende… Lige noget som kan
jage en forkølelse på flugt.

Efter morgenmaden gjorde vi klart skib
til at sejle. Vi undlod at gøre faldet fast i
storsejlet, for intet tydede på at der var
vind nok til at kunne sejle for vind. Så vi
sejlede ud af havnehullet og fortsatte for
motor. Selvstyren som bruger så meget
strøm at den kun bliver brugt for motor-
sejlads blev sat til, og så gik den derudaf
med motorstøj.

Vi havde besluttet os for at sejle til
Vordingborg, på vejen hjem. Det var smad-
der koldt at sidde stille og kigge på bøl-
gerne men da vi så en hval livede vi lidt
op. Et marsvin var lige oppe at hilse på
og var så væk igen.

Efter nogle timer anløb vi Vording-
borg og lagde os langskibs hvor vi plejer
at ligge – lige foran havnekontoret.

Efter frokosten gik jeg op i byen for at
købe ind. Der var nogle ting vi manglede
og så trængte jeg til at gå en tur efter at
have siddet stille så længe. Normalt er

Efterlysning!
Vi er en blandet flok superfriske juniorer, som mangler et par glade, dygtige
og lidt skrappe trænerer og/eller hjælpere. Vi vil nemlig gerne blive endnu
bedre og måske også kunne sejle lidt mere. Vi er ikke til at stå for! Når I
kommer forbi, vil I ikke kunne undgå at opdage vores charme. Kom frisk i
gang og kontakt vores juniorleder Lena med det samme, så vi kan komme
ud på vandet sammen.

Sejlerhilsner fra Juniorerne
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der et skøde man kan hive i eller en sejl
der skal trimmes, men ved motorsejlads
bliver man lidt inaktiv.

Da jeg kom tilbage sad skipper hos et
par andre Rødvig-sejlere, og vi sad og fik
os en lille en, inden vi gik tilbage til
båden for at lave mad. Hakkedrenge med
masser af bløde løg.

Efter maden og opvasken var det af-
slapning med tæpper og dyner og bøger
og aviser, inden vi gik til køjs og sluk-
kede for denne dag.

Fredag den 19. september
Da vi stod op kunne vi se langt ude i
horisonten at der var lidt blå himmel,
men inde over Vordingborg var der grå
himmel. Jeg var ikke så snottet mere, til
gengæld var skipper gået en og blevet
lidt rødrandet under øjnene.

Vordingborgs internet havde vist os at
der stadig ingen vind ville være, og også

lidt gråvejr, med lidt sol af og til, så vi
lagde fra og for motor sejlede vi mod
Kalvehave. Men inden vi nåede den havde
vi besluttet os for at vi lige så godt kunne
tage helt hjem til Rødvig, for der ville
ikke komme vind i morgen heller.

Vi sejlede videre ind igennem Bøge-
strømmen. Solen ude i horisonten blev
bare liggende der, alt i mens den sorte
sky fulgte med os hele vejen hjem.

Halvvejs inde i Bøgestrømmen så jeg
en stor sten lang væk, som bevægede sig.
Jeg måtte have fat i kikkerten og så hvor-
dan den gjorde det. Det viste sig at på
den store sten lå to sæler og dasede. (Der
var ingen sol, så det kan ikke have været
for at sole sig at de lå der) På en anden
sten lidt længere henne lå en tredje sæl,
og imellem disse sten svømmede der en
frem og tilbage. Det gav lidt afveksling
på en lidt triviel tur i Bøgestrømmen,
som jo ellers plejer at give smuk og dejlig
sejlads.

Vi nåede anduvningsbøjen ud fra ind-
sejlingen til Bøgestrømmen, og kunne
lægge kursen over Fakse Bugt mod Rød-
vig. Det var helt vindstille, men allige-
vel var der gang i søen. Det må have
været nogle gamle bølger over fra Øster-
søen, som nu var nået Fakse Bugt, og gav
en temmelig urolig sejltur. Men ikke
værre end at det blot gav følelsen af at
sejle.

Vi nåede Rødvig og nu kom solen frem,
og i let sensommervejr klarede vi skibet
op, og kunne på denne måde afslutte
årets sidste sejltogt.

Min forkølelse havde skipper overta-
get. Men sådan går det når man partout
skal sejle i en Maxi 87’er. Det var aldrig
sket i en 77’er.

CHRISTIAN STICH
Medlem nummer 4853

Udover at vi nu kan glæde os over at
have en restauratør i Lynetten igen, kan
man nu også benytte sig af muligheden
for at skaffe nogle lækkerier fra Frank-
rig.

Kvinden bag hedder Corinne Chaig-
neau  og hun har specialiseret sig i gode
sager fra sin hjemegn Vendee. Man kan
enten bestille via hjemmesiden www.
madfrafrankrig.dk  eller besøge den ny-
åbnede butik i Nordre Frihavnsgade 84,
Kbh. Ø. Et af de gode tilbud er, at man
kan bestille lækker færdig mad, som er
pakket ned, så man kan tage den med sig
i båden og gøre den klar, gerne sammen
med nogle franske druer på destinatio-
nen. Det er lige opskriften på en hygge-
lig fredag aften.

Med venlig hilsen
Redaktøren

Flere muligheder for mad til sejleren

madfrafrankrig.dk

Ta’ noget let og
lækkert med på

båden!

Kvalitetskonserves og
god vin, importeret
direkte fra små, franske
producenter.

Bestil på nettet og hent i
butikken. Som medlem
af SK Lynetten får du
10% rabat.

Ndr. Frihavnsgade 84
2100 Kbh Ø

Åbningstider:
torsdag & fredag:
kl. 14.00-18.00
lørdag: kl. 10.00-14.00
eller efter aftale.

Tlf. 2366 8378
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Aktivitetskalenderen
2009

23/6 Sct. Hans aften med fællesgrill
5/9 Amagercup (Kastrup)
20/10 Medlemsmøde i Bestikket
14/11 Stander ned.
5/12 Juletræsfest

Aftenkapsejlads: Hver tirsdag kl. 19:00  28/4-12/8
Klubmesterskab: Tirsdagene 18/8-8/9

Der er der adgang for samtlige medlemmer til samt-
lige aktiviteter. Der kommer næsten sikkert flere
aktiviteter på kalenderen i løbet af 2009, men dette
skulle udgøre rammerne for et godt år.

Både Lynette Nyt og hjemmesiden kommer med
flere detaljer i løbet af året.


