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Sommer-fornemmelser i Lynetten

Egentlig ville jeg have skrevet  
”forårsfornemmelser i  Lynet-

ten”, men på en eller anden måde 
gik foråret rimeligt diskret udenom 
vores breddegrader og nu må vi tage 
til efterretning, at sommeren allerede 
er gået i gang. Langt de fleste både 
er nu kommet i vandet og også de, 
der kun har taget bådene op på øst-
molen for en hurtig klargøring, er 
atter på vandet.

Turudvalget, kapsejlejlerne og 
sejlerskolen har allerede været i 
fuld gang længe. Særligt opløftende 
er det, at junior-afdelingen også 
er kommet godt fra start. Den nye 
mand på posten, Lars Vestergaard 
Christiansen, var forberedt på en for-
sigtig opstart, men fra den første dag 
mødte et stort hold unge mennesker 
op, med lyst og mod på at komme 
på vandet, men detaljerne skriver 
Lars sikkert også om selv, men her-
fra skal der både lyde ”tillykke” og 
”godt gået”.

På medlemsmødet i april, var der 
en god og livlig debat om de annon-
cerede vedtægtsændringer. Da de 
fleste medlemmer havde fået luft for 
deres synspunkter, blev der nedsat 
et udvalg bestående af medlemmer 
både i og udenfor bestyrelsen.

Udvalget ser således ud: Rahlf 
Nielsen, Michael Toppenberg, Poul-
Erik Andersen, Erling Andreassen, 
Niels Pedersen, Boris Damsgaard, 
Gunner Juul-Nyholm, Lasse Jensen 
og undertegnede.

Man kunne godt gå til denne op-
gave med en vis skepsis i lyset af 
begivenhederne i januar og februar, 
men disse dystre forventninger er 
blevet gjort til skamme indtil videre. 
Alle er gået til opgaven med gode 
intentioner om at skabe et fornuftigt 
samarbejde. Alle har kigget de for-
skellige ændringsforslag igennem, 
men der er en udbredt lyst til at 
rense tavlen ren og udvalget går til 
vaflerne med en målsætning om en 
løsning, der ikke på forhånd læner 
sig op ad hverken det ene eller det 
andet hidtidige forslag.

Udvalget har aftalt ikke at rundka-
ste ”mellemresultaterne” undervejs, 
mest for ikke at skabe ny forvirring, 
men jeg kan godt stå inde for, at alle 
sten blive vendt og vi glæder os til 
at fremlægge et forhåbentligt fly-
vefærdigt oplæg på det kommende 
medlemsmøde. Det skal så lige ind-
skydes, at medlemsmødet på grund 

Sommer-fornemmelser i Lynetten

Georg Braque: Fishing boats, 
olie på lærred
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af sammenfald med efterårsferien, 
flyttes fra 21/10 til 14/10.

Entusiasmen i udvalget gik så vidt, 
at vi begyndte at boble om endnu 
mere vidtgående ændringer, ikke 
blot i vedtægterne, men også i klub-
bens hverdage. Der blev talt om at 
justere på ordningen med pligtarbej-
de, om at ændre på anvendelsen af 
indskud modtaget i forbindelse med 
anvisning af havneplads, og om at 
undersøge hvorvidt det stadig er for-
nuftigt at opretholde et regnskabsår, 
der ikke følger kalenderåret.

Konklusionen blev, at alle disse 
spændende forslag bliver stillet på 
”standby” indtil udvalget har leveret 
det sæt vedtægtsændringsforslag 

som man har fået mandat til. Men 
det kan bestemt kun anbefales at 
flest muligt møder op til det kom-
mende medlemsmøde så der kan 
blive mulighed for at få prøvet no-
gen af de gode ideer af.

Vedtægtsudvalget holder endnu 
et møde i nær fremtid (bladet er 
nok i trykken til den tid) men ellers 
går også vi i ”feriemode” og vi skal 
som de fleste andre medlemmer ud 
og sejle på den ene eller den anden 
måde. Bådene er gjort klar og før 
eller siden kommer vel den ”rigtige” 
sommer.

Med de mest sommerlige hilsner
Georg Niemann

Den 28. og 29. august planlægger Turudvalget en tur til Dragør. 
I skrivende stund (primo juni) er aftalerne med Dragør ikke på plads og der 
er således mulighed for at destinationen eventuelt ændres.

Program 
Endeligt program vil blive opslået i havnen og på lynetten.dk sidst i juli. 
Turudvalget bidrager til grill arrangementet med rød- og hvidvin, øl og soda-
vand, grillkul samt morgenbitter. Du skal selv medbringe madvarer til grill og 
morgenbrød til om søndagen.

Betaling og tilmelding 
Betaling og tilmelding foretages på havnekontoret med angivelse af: 
bådnavn, navn, medlemsnummer, antal deltagere, telefonnummer og gerne 
e-mail. 
Medlemmer: gratis. 
Gæster (ej medlemmer) kr. �0,- 
Hertil kommer havnepenge.

Information kan fås ved at maile til kaare@kaarethomsen.dk

Turudvalget, Kaare V. Thomsen, Turudvalgsformand

August tur til DragørAugust tur til Dragør
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Åbningstider: Juli-august kl. 11-22
Ring og bestil bord på telefon 3296 0055

Se vores nye hjemmeside: www.restaurantlynetten.com

Et par billeder af RC Forty Four både under træning til KDY’s RC Forty 
Four stævne ud for København i denne uge. Se evt. mere på DS hjem-
meside. 
Fotograf Margit Ålsbøl.

Sommeren er over os! Det fejrer vi med at have så meget fisk som muligt 
på kortet, da der nu er mere flow i tingene. Blandt andet har vi fået muslinger 
igen, hvilket var et stort hit sidste år, derudover kommer der forskellige som-
merlette salater, carpaccio, rødspætter osv osv.
Det er selvfølgelig stadig muligt at få vores populære 3 stykker højtbelagt 
smørrebrød i frokosten til kun 99 kr.
Vi har også fået flere lækre nye vine samt rosé og bobler til de varme dage på 
terrassen.
Der serveres dagens ret hver dag fra kl ��:00. Normal pris 89 kr. Rabat pris for 
medlemmer stadig kun �0 kr. (husk dit medlemskort).
Vi har indtil videre droppet den faste madplan, da vi ønsker et mere levende 
køkken, der bruger hvad der er af gode tilbud fra torvet, men ring endelig og 
hør, hvad vi har på menuen  samme dag.

Velkommen i restauranten 
MVH. Rasmus Svensson
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At skaffe gaster til en lørdag i juni 
kræver, at man kan konkurrere 

med firmaarrangementer, fødsels-
dage, konfirmationer og meget mere. 
Vejrforudsigelserne fornys dagligt 
og viste – med en enkelt dags und-
tagelse – at der skal kæmpes mod 
elementerne med vindstyrker på �0 
m/s og sporadisk regnvejr. Erfarin-
gerne fra de sidste år er, at der nok 
går noget i stykker. Forsejlet har mi-
stet bagkappen 2 gange, der er røget 
blokke, og en enkelt radarreflektor 
er lagt ud på den blå hylde. Der skal 
derfor også konkurreres med andre 
udgiftkrævende aktiviteter. 

Scankapperne i Øresund havde 
alle gjort heroiske anstrengelser for 
at kunne deltage i legen, men kun en 
enkelt anden var kommet igennem 
alle forhindringer. Ved tilmeldings-
fristens udløb var NYX fra Dragør og 
Mary fra Lynetten de eneste tilmeld-
te. Vi skulle altså på ”tursejlads” i 

Amager Cup juni 2010 - Set fra D-135 - Mary

stedet for et klasseløb på op og ned 
bane. Der skal også tages hensyn til 
loyaliteten. Det var overvejelserne 
mod dette års forårsudgave af AC. 

Fredag blev beslutningen om at 
gå til start vurderet endeligt. FRV 
meldte om 8-10 m/s stigende til 10-12 
m/s. Og vi vurderede at det nok var 
i overkanten, men ikke forhindrende 
for en god kamp. 

Lørdag morgen viste vejrudsigten 
en yderligere øgning af vindhastig-
heden, således at vi skal starte i �0-�2 
m/s – der øger frem mod middag til 
op mod 14 m/s. Helt klart i overkan-
ten, men nu var vi jo oppe og ude i 
havnen. Så det ville skuffe alle, ikke 
at gå til start. 

Startskuddet skydes 09:�� og vi 
kæmper for en god start. Der er 
hård vind. Sejlerne går ikke for tæt 
til hinanden. Det er nok også bedst, 
for med de hårde pust, kan kurserne 
ikke holdes så præcist som ellers. 

tør garderobe. 
Vi var sidst hele vejen, undtagen 

på et enkelt tidspunkt, hvor en an-
den båd, Maxi Phoenix, Lone, også 
havde valgt at tage forsejlet ned. De 
satte dog et mindre forsejl. Vi så dem 
igen i havnen. 

Godt 3 timer efter starten, krydser 
vi mållinjen som de sidste. 

Vi fik en kæmpe oplevelse, hvor vi 
fik bekræftet, at vi kan styre skibet i 
hårdt vejr, at vi kan krydse med stor-
sejlet alene i hårde vindstød. Natu-
ren er mægtig, når den viser tænder. 
Man skal være ydmyg og færdes i 
den med respekt. At det er lært, gi-
ver tryghed på familieturen. 

Stor var overraskelsen, da vi ved 
præmieoverrækkelsen blev kaldt op 
som vindere af vores løb. De andre 
to havde åbenbart valgt at sejle hjem. 
Folkene fra dommerbåden fortalte, 
at de målte op til 20 m/s.

Jeg skal til sejlmageren og få syet 
sejlet. Vi ses. 

Lars, skipper på Mary 

Vi får den bedste start. Vi er over 
linjen få sekunder efter startskuddet 
– og mindst 4-� bådlængder foran 
nærmeste anden båd. Men allerede 
inden første vending ryger bagkap-
pen på forsejlet og vi må tage foggen 
ned. 

Mens det foregår, kan vi se en 
gast falde i vandet på en af de andre 
både. Der kommer et pust, der får 
sallingshornene til at kysse bølgetop-
pen. Pustet overrasker gasten, der 
taber balancen og falder i vandet. 
Han bliver dog hurtigt samlet op 
igen. Og båden fortsætter mod første 
mærkerunding. Herefter hiver de 
også forsejlet ned og sejler for stor-
sejlet alene, ligesom os. 

Vi overvejer at trække os, men 
vælger en hyggetur med rebet 
storsejl på forskellige halser. Ved 2. 
mærkerunding – en grøn bøje øst for 
Sundby - har vi på intet tidspunkt 
været under � knob på loggen. Vi 
runder bøjen som den sidste båd i 
feltet. Båden med den våde gast fort-
sætter sydpå – formodentlig mod en 
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Så er maj må-
ned gået og 

den praktiske 
undervisning er 
kommet igang om 
end med nogen 
vanskelighed.

Over 3 week-
ends i april fik vi 

med en stor indstas fra nye og gamle 
elever bådene klargjort, så vi nu har 
3 skolebåde i vandet. Ved den me-
get grundige gennemgang forinden 
af alle bådene stod det klart, at der 
var behov for en række omfattende 
reparationer og fornyelser, som kræ-
vede professionel indsats. Det har 
vi fået og der arbejdes fortsat med 
vor Folkebåd ”Nette”, som skal have 
udskiftet kølboltene. 

Sejlerskolen glæder sig over, at 
vi i år har 33 elever, som desværre 
ikke alle har fået maximal sejltid. 
Vi har de fornødne instruktører, 
men på grund af sygdom og en for 
længe siden planlagt rejse måtte vi 
manipulere lidt med holdene, så der 
blev mest mulig sejltid til de fleste. 
Alle skal nok få den sejltid, man kan 

Sejlerskolen sommeren 2010
ønske sig. Det er kun et spørgsmål 
om at lave aftaler med sit hold og 
instruktør.

Vi vil mangle ”Nette” et stykke tid 
endnu, men Søværnet har været så 
venlig at låne os en af deres Folke-
både, således at vor flåde omfatter 4 
både.

I forbindelse med den praktiske 
sejlads, må jeg meget indtrængende 
opfordre jer til at holde nær kontakt 
med jeres hold og instruktør. Det er 
således af stor betydning at melde 
afbud til en planlagt sejlads til jeres 
instruktør, hvis I er forhindret i at 
møde. Ring helst afbud så tidligt 
som muligt og bedst inden kl �2.00 
samme dag. Er i blot forsinket, så 
ring til instruktøren og sig hvor me-
get I er forsinket. Er det mere end 
20-30 minutter kan holdet bare gå ud 
og lave en lille ”gå til kaj” manøvre 
på østmolen og samle den forsin-
kede op.

Sommerferietiden nærmer sig 
også. Her er det meget vigtigt, at I 
meddeler jeres instruktør, hvornår 
og hvor længe I holder ferie og der-

Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup, 32503017

Hellers
www.Hellers.dk

LAKKEN-
MED EKSTREME EGENSKABER
Vi har nu startet produktion og viderudvikling 
af Coelan og lancerer den under navnene 
XtreemCoat og XtreemPrime.

HUSK!
Den “RIGTIGE” 

PRIMER

Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup, 32503017

Hellers
www.Hellers.dk

REDNINGSFLÅDER
- SIKKERHED OG SERVICE!

Seago redningsflåder 
fremstillet i butyl gummi. Håndlimet, med ther-
mobund og IORC-nødpakke.
Vælg mellem offshore eller ISO 9650-1 flåder 
i container eller i taske .4 personers, 6 personers 
eller 8 personers.

Danmarks 
bedste priser

5.99500
4pers/taske

Offshore!

6.59500
4pers/container

Offshore!
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for ikke deltager i de planlagte sej-
ladser. I ferieperioden bliver vi nok 
nød til at ændre lidt på holdsam-
mensætningen, således at skolebå-
dene altid har mindst 2 elever og en 
instruktør.

Som tidligere nævnt i vort pro-
gram tager sejlerskolen på sommer-
tur sammen med juniorafdelingen 
og evt. andre med tilknytning hertil. 
Turen løber af stablen i weekenden 
�4.-��. august, hvor vi planlægger af-
gang fra havnen fredag eftermiddag 
eller tidlig aften og vender tilbage 
søndag aften. Så husk at reservere 
disse dage til en rigtig sejlerweek-
end.

Vi skal naturligvis besøge en frem-
med havn for overnatning, og et sær-
ligt hold planlægger helt specielle 
aktiviteter  til gennemførelse under 

turen. Vi skal naturligvis også hygge 
og have det sjovt, med grill og alt 
hvad dertil hører i en dejlig sommer-
aften. Overnatning foregår i bådene 
eller i telt på land efter bedste viking 
maner. Sejlerskolen og juniorafd. har 
budget til denne tur og står derfor 
for alle udgifter til arrangementet og 
forplejning.

Så er det kun at nyde mange gode 
aftener og dage på vandet, som for-
håbentlig for mange af jer skal slutte 
med en vellykket praktisk prøve 
til efteråret. Læs flittigt i jeres Elev-
håndbog og øv jer på knob og stik.

Sejlplanen for sommeren findes i 
depotrummet og jeres instruktør har 
dem. Vil I have en kopi, så bare bed 
om en.

Med venlig hilsen
Preben Pold, sejlerskolechef

Pinseturen 2010 Flakfortet
Pinseturen blev gennemført den 22. 
og 23. maj på Flakfortet.

Skippermøde blev afholdt den 22. 
kl. �2 i sejlklubben, hvor turen blev 
skitseret af formanden for turudval-
gets afløser Poul Borchum.

Der var 38 personer i �� både til-
meldt; men blandt andet p.g.a. del-
tagelse i minimarathon i København 
blev vi 3� medlemmer med gæster 
fordelt i �4 både.

Vi mødtes i Skippers Corner kl. ��, 
hvor vi okkuperede 2 rækker borde 
og gjorde klar til at grille. Grillen 
blev tændt kl. �� og var klar kl. �8:�� 
hvor spisningen startede.

Senere på aftenen måtte vi nød-
tvunget aflevere 2 borde til en flok 

Pinseturen 2010 Flakfortet
unge svenskere, der høfligst spurgte 
om de måtte sidde med.

Aftenen var fyldt med muntre ind-
slag, planlagte som ufrivillige. Ved 
kl. 22-23 tiden dryssede deltagerne 
ned i bådene og festen sluttede af sig 
selv, hvorefter de få seje ryddede op.

Pinsemorgen mødtes vi til mor-
genmad kl. 9 og den endelige opryd-
ning. Ved �0 tiden sejlede de første 
mod Lynetten.

Poul Borchum
 
PS! Jeg takker Poul og de andre i Turud-
valget for beredvillig assistance ved mit 
forfald til turen og jeg håber på lige så 
flot fremmøde til den næste tur i august.

Kaare V. Thomsen, Turudvalgsformand

Billeder fra en af de mere spektakulære søsætninger – er dog ikke en af vores egne 
både, men har været til rep på værftet

Hellers
www.Hellers.dk

BÅDTRANSPORT 
OPTAGNING - SØSÆTNING 

Det er Peter Heller, der kører bilen, så man kan altid 
få lidt kyndige råd og vejledning med på vejen. 

TIDSBESTILLING 20 23 19 78 
FUSION SOFTSHELL 
Super lækker softschell 
jakke. Damestr. fucsia.

VISION JAKKE TP2
Super let jakke til 

sejlads, golf, cykling 
eller blot som en smart 
hverdags jakke! Hvid.  

69500
Spar 60000

Vejl. 1.29500

Så længe lager haves!

1.30000
Spar 1.20000

Vejl. 2.50000

PRIS 
PLASKER !
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Erik Mortensen
Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

TLF.: 32 58 47 47 . FAX: 32 58 47 35

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag

Sammen med restauranten planlægger vi løbende en række ar-
rangementer, både musik, udendørs grill og almindelig under-
holdning.

24-08 Måneskinskoncert.
28+29-08 Augusttur, Turudvalget
21-10 Medlemsmøde med fællesspisning. Buffet fra restau-
 ranten til god pris.  
13-11 Standernedhaling. Buffet fra restauranten til god pris. 
04-�2 Julebanko med tilbud fra restauranten. 

Alle arrangementer bliver annonceret særskilt og i god tid.

Michael Toppenberg
Klubhusudvalgsformand

Aftenmatch hver tirsdag i perioden 27.4.-17.8.
Klubmesterskab hver tirsdag i perioden 24.8. til 14.9.
AmagerCup den 12. juni og 11. september

Aktivitetskalenderen

Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup, 32503017

Hellers
www.Hellers.dk

PÅHÆNGSMOTOR!
ELEKTRISK J & T MOTOR MT566, 

Performance & Power 
Virkelig stærk Elmotor, med et tryk 
på hele 66 Lbs. 5 hastigheder frem 

og 2 bak. MT566 har justerbart 
håndtag. 12V, vægt 9,6 kg. 

1.89500
SUPER PRIS

best. nr.108910

BENZIN

DF4S 

4hk

6.99500
SPAR 2.00000

Vejl. 8.99500

Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup, 32503017

Hellers
www.Hellers.dk

GUMMIBÅD 260 ECO

3.49500
PrisPlasker

Vejl. 4.19500

SE OGSÅ MODELLERNE
MOPPUSTELIG DØRK OG KØL 
I BUTIKKEN.

 Seago ECO 260
260 cm 

mLameldørk
Max pers. 3 / 393 kg

Max motor 7hk

Tilbuddet gælder så længe lager haves

JULI PRIS

SPAR 60000

Danmarks 
bedste priser
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