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Havnechef Ole Nissen

Nyt fra havnechefen
www.lynetten.dk

Så er det ved at være tid til at få bådene 
op af vandet, og der er selvfølgelig 
visse ting, der skal være i orden! 
Her følger nogle retningslinier:                                                                                     
  
Retningslinier ved optagning og 
søsætning af både
Klubbens ansvar ved tingskade er 
begrænset til 1 mio. kr. og går fra, 
når bådens køl slipper vandet, til 
den igen står på køl eller er i vandet.

Ejerens ansvar
Enhver skade udstrækkende over 1 
mio. kr.

Anvisning af anhugningspunkter, 
under hensyntagen til udstyr som 
log, lod, drev, propel og lign.

Speciel affendering i form af tæp-
per eller andet før løft.

Godkendelse af placering af båd-
vogens bærepuder.

Opklodsning samt justering i stativ 
eller bukke.

Efterlade højtruksspuler på sin 
plads i udstyrskassen.

Efter afrensning på spulepladsen 
renses risten ved bundfældnings-
brønden, affaldet kommes i contai-
neren, kost og andet udstyr sættes på 
plads.

Overtrædelse af pkt. 2f & g kan 
medføre karantæne for brug af 
kranen.

Uddybende information kan fås 
på kontoret eller ved henvendelse til 
personalet på havnen.

Lidt praktiske oplysninger vedr. 
bådoptagning
Bestilling af optagning skal foregå 
ved henvendelse til havnekontoret. 
Ved bestilling vil tiderne blive tildelt 
på den måde, at vi starter kl. 0830 
med bådhåntering. Tiderne vil blive 
tildelt, som tilmeldingerne kommer 
på fra kl. 0830 og frem til kl. 1530. 
Det er ikke muligt at stille krav 
til tidspunktet på dagen, hvornår 
båden skal op.

Der er bådhåndtering alle dage 
på nær søndage fra og med lørdag 
den 6. oktober til og med lørdag 10. 
november fra kl. 0830 til kl. 1500.

Løftet skal være betalt inden op-
tagning.

Stævnen af båden skal vende mod 
syd
Sørg for, at der er bemanding til at 
hjælpe dig med håndtering af båden.

Vær klar ved kranen 15 minutter 
før den aftalte tid. Hvis du ikke er 
ved kranen til den aftalte tid, risike-
rer du at komme bag i køen og først 
komme op, når vi har tid. I værste 
fald kan optagningen af din båd 
blive udsat til en anden dag.

www.dialogtransport.dk

Bådtransport
Kranservice
Lagerhotel

•
•
•

Ring tlf. 2166 0269
Vognmand Poul E. Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand
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Der er afsat 15 minutter til spu-
ling af båden.

Klubben sætter højtryksspuler 
til rådighed. Den findes på spule-
pladsen. Der må kun trykspules på 
vaskepladsen (under kranen).

Der kan ikke stilles særlige krav 
til pladsering af både på land, da 
vi forsøger at få plads til så mange 
både på land som muligt. Pladserne 
anvises af personalet på havnen.

Sørg for at have bukker, klodser 
og stativer klar på det anviste sted, 
det er bådejerens ansvar, at der 
er bukke, klodser eller stativer til 
rådighed. Klubben har et begrænset 
antal bukke, klodser og stativer, der 
kan lejes. Der må ikke fjernes bukke, 
klodser eller stativer fra østmolen
uden aftale med personalet på hav-
nen. Bukke, klodser og stativer lejes 

ud efter først til mølle princippet.
Parkering skal foregå på parke-

ringspladsen ved klubhus øst på en 
sådan måde, at det ikke er til gene 
for bådhånteringen.

Master i masteskuret
Mastevogne og bukke hører til på 
mastepladsen og skal stilles på plads 
efter brug.

Masterne skal umiddelbart efter 
afrigning bæres ind i masteskuret. 

Inden masterne lægges på hylder 
i masteskuret, skal de være helt 
afrigget, sådan at masterne kan ligge 
side om side uden at blive beska-
diget. Masterne skal mærkes med 
medlemsnummer og navn, overhol-
des dette ikke, vil de enkelte master 
blive båret ud for ejerens regning og 
ansvar. 

Lynettens traktor er 
død, men vi har fået 
et nyt dyr…

Så skete det: Den gode gamle trak-
tor led en tragisk død. Gearkassen 
er slidt op, og det vil koste en her-
regård at få en i nogenlunde stand, 
så den kunne bruges igen 

Bestyrelsen besluttede, at jeg skulle 
se mig om efter et alternativ til at 
reparere den gamle traktor. Der blev 
set på flere løsninger, 
men valget faldt på en 
bobcat teleskoplæsser. 
Grunden til at valget 
faldt på den er, at den 
har flere udnyttelses-
muligheder. Den kan 
bruges til truck, den 
har en skovl, som kan 
bruges på pladsen 
til at afrette og andre 
gode formål. Der 
følger også en kost 
med til snerydning og 

sidst men ikke mindst kan den også 
bruges som kran. 

Bobcaten er en demomodel, der har 
kørt 200 timer, så den er faktisk ny.

Bestyrelsen har besluttet, at det 
kun er havnens personale, der må 
benytte bobcaten. 

TAK!
Vi var så uheldige i foråret, da 
vores båd stod på østmolen, at 
en båd væltede ind over os. Rig-
gen blev ødelagt, med mere.

Vi vil gerne udtrykke vores 
ros til havnens og kontorets 
peronale for deres hurtige, kyn-
dige, professionelle og meget 
venlige hjælp.

Desuden bliver vi altid mødt 
med venlighed og imødekom-
menhed, når vi henvender os.

 
Flemming og Ayoe Bjergbakke

3016                7530

Der er ikke tilmeldinger i godt 
omfang til de ekstraarrange-
menter, som festudvalget har 
planlagt i år - så derfor aflyses 

de fremover.

Det betyder, at vi i efteråret 
kun afholder standernedhal, 
juletræsfest og banko - dem 

gennemfører vi til gengæld med 
stor glæde.

Michael Toppenberg
Fest- og klubhusformand
Mail: mt@e-posthus.dk

Bådejere, der bruger vognmand 
til bådhåndtering, skal inden op-
tagning af båden kontakte kontoret 
og få udleveret en seddel, hvor 
pladsering vil blive anvist.

El-projektet
Der er fuld fart på el-projektet, og 
jeg forventer, at vi er færdige sidst i 
oktober på alle broerne med at sætte 
standere op, og havnens brugere 

skal til at betale for strømmen.
Vi skal til at indkøbe nye stativer 

til havnen. Skulle der være nogen 
blandt bådejerne, der ønsker at købe 
deres eget stativ, kan vedkommende 
kontakte kontoret.

Vi har stadigt hårdt brug for pligt-
arbejdere, vi arbejder hver week-
end frem til november hvis der er 
tilmeldinger nok.
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Sydmolen
(den med alle stativerne) 

Alle stativer skal mærkes med navn og medlemsnummer in-
den den 14. september 2012.

Det viser sig, at Københavns Energi skal til at grave naturgas-
rør ned på sydmolen, og derfor skal molen være helt ryddet.  

Personalet tager sig af at fjerne stativerne. Alt der ikke er mær-
ket med navn og medlemsnummer vil blive bortskaffet uden 
yderligere varsel.

Havnechef Ole Nissen
Mail: info@lynetten.dk

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!

Kære klubmedlemmer  
 
Desværre er det sådan, at nogle 
medlemmer og månedsliggere ikke 
betaler deres kontingent og andre 
skyldige beløb til sejlklubben. Ligeså 
skyldes der for ikke afviklede pligt-
timer.

Beløbet er nu af sådan en størrelse, 
mere end 500.000 kr., at bestyrelsen 
ikke ser anden udvej end at gøre 
brug af RKI, som S/K Lynetten er 
blevet tilmeldt. Med tilmeldingen til 
RKI følger der desværre også noget 
overvågning med.

Fremover bliver det sådan:  

1. påmindelse efter 14 dage.  
2. påmindelse efter yderligere 14 
dage (jf. vedtægterne).  
3. påmindelse efter yderligere 10 
dage (minimumsfrist i.f.t. lovgivnin-
gen).

3. påmindelse vil blive sendt af 
RKI, som også varsler om inkasso.  
Klubmedlemmer uden bådplads 
orienteres ved 3. påmindelse om, at 
de er udmeldt af klubben.

Fremover vil bestyrelsen hver 
måned få en debitorliste, så vi kan 
følge med på sidelinien.

Maiken Tvede, Kasserer
Mail: maiken.mt@gmail.com

Fra kassereren

Havnerundfart i Københavns Havn
og middag i restauranten

Lørdag den 29. september kl. 14:15 

Vi har lejet en overdækket havnerundfartsbåd og tager det meste af Køben-
havns havn rundt med den kendte arkitekt Bo Christiansen som guide. Bo 
vil fortælle om alt det nye og de store forandringer i Københavns havn. På 
turen, som tager ca. 2 timer, serveres sandwich og øl/vand.

Efter havnerundfarten spiser vi kl. 18 en udsøgt middag i vores restaurant, 
hvor vi nyder den lækre menu Rasmus har sammensat:

Forret: Letrøget lakseroulade i efterårssalat med æbler og valnødder.
Buffet: Øl braiseret nakkekam med honningglaserede efterårsurter.
Bouillon kartofler med persille og hvidløg samt groft hjemmebagt brød 
med smør. Dessert: Kagebuffet med kaffe/the ad libitum.

Tur 1: Havnerundfart og middag. Havnerundfart inkl. øl/vand og sandwich 
samt middag i restauranten. Pris medlemmer kr. 275, gæster kr. 305. 
Vi stiger på båden ved Refshalevej 141A kl. 14:15. Afsejling kl. 14:30.

Tur 2: Middag alene kl. 18. Pris medlemmer og gæster kr. 225.

Tur 3: Havnerundfart alene incl. øl/vand og sandwich. Pris medlemmer kr. 
90, gæster kr. 120.

Tilmelding og betaling på kontoret senest fredag den 21. september.

Kaare V. Thomsen, Turformand
Mail: kaare@kaarethomsen.dk
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Af sejlerskolechef 
Preben Pold
Mail: pold@adr.dk

Sejlerskolen 
startede sit sommerprogram som 
sædvanligt med klargøring af 
skolebådene i april måned. Denne 
klargøring blev lidt kaotisk, fordi 
bådene var blevet flyttet fra de 
sædvanlige pladser for at give 
plads til et mindre antal af medlem-
mernes både, som skulle have kølen 
sandblæst. Ved ihærdig indsats fra 
instruktører og elever lykkedes det 
dog med kun lidt forsinkelse, så 
bådene kom i vandet til maj og den 
praktiske sejlads kunne begynde.

Sejlerskolen har denne sommer 
haft en pæn tilgang af betalende 
elever, i alt 27. Heraf 4 elever som fik 
deres duelighedsbevis i 2011, men 
som ønskede yderligere træning. Det 
har glædet sejlerskolens udvalg, 

at tidligere elever tager en sådan 
beslutning.

Alle skolebådene er nu forsynet 
med VHF radio for at øge sikker-
heden. Nogle instruktører har gyl-
dige radiocertifikater, men ikke alle. 
Derfor bliver instruktørerne i det 
kommende efterår sendt på kursus 
for opgradering efter lovens krav for 
brug af radioudstyr. Alle instruk-
tører deltog også i Dansk Sejlunions 
kursus for instruktører, en praksis 
som vi følger op i de kommende år.

Instruktørstaben er i år blevet 
forøget med 2 nye instruktører, Ro-
bert og Henrik, som begge er erfarne 
sejlere, samt Ole og Michael der er 
tidligere sejlerskoleelever, og som i 
sommeren 2011 deltog som instruk-
tøraspiranter og nu er fuldgyldige 
instruktører.

Det er sejlerskoleudvalgets hen-
sigt at søge certificering hos Dansk 
Sejlunion som sejlerskole. Vi er nu i 
stand til at opfylde de stillede krav 
og arbejder derfor for sagen. En cer-

Sejlerskolens aktiviteter

Solnedgang over Margretheholm havn

Sejlerskoleaktivitet

døren. Denne tur er ikke kun et 
fornøjeligt samvær, hvor vi besøger 
en fremmed havn. Den er også til-
rettelagt således, at de færdigheder, 
der indøves på sejlerskolen, kan 
blive afprøvet under mere realistiske 
forhold.

tificering er ikke påkrævet, men vi 
vil gerne stå som den bedst mulige 
skole for de medlemmer, der gerne 
vil lære at sejle.

Klubbens skolebåde har alle en 
del år på bagen og kræver en del 
vedligehold. De er alle over 30 år 
gamle og bliver flittigt brugt med 
deraf følgende slid. Der må tages 
hensyn til, at mange uerfarne eller 
med kun lidt praktisk kendskab 
bemander bådene, hvilket naturlig-
vis stiller krav til instruktørerne. Alle 
har gjort deres bedste, hvilket helst 
skulle resultere i, at vi igen i år kan 
bringe en del elever op til den prak-
tiske prøve, og som hen ad vejen får 
egne både og forbliver medlemmer 
af vor sejlklub.

Sejlerskolens sommertur står for En glad sejler

ÙÙ
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Vinterens aktiviteter er også under 
forberedelse, og her er det naturlig-
vis i første række kursus i naviga-
tion, det drejer sig om. Dette kursus 
begynder til oktober med prøver i 
april måned 2013. Herom kommer 
nærmere orientering på Lynettens 
hjemmeside. Vor underviser Gert 
Christensen vil også gerne åbne 
kursus for både Yachtskipper 3 og 1, 
hvis der er tilstrækkelig tilslutning. 
Kursuspriserne er endnu ikke fast-
lagt, men vi forsøger at holde dem så 
lave som muligt.

Sejlerskolen siger tak til alle som 
har deltaget på enhver måde, og 
naturligvis til klubbens medlemmer, 
som via deres kontingent gør det 
muligt, at S/K Lynetten kan opret-
holde en sejlerskole.

Kursus i navigation 
og yachtskipper

S/K Lynettens sejlerskole 
afholder i den kommende 
vinter kursus i navigation. 
1. kursusdag er tirsdag den 
9. oktober kl. 19-21.30. Sid-
ste frist for tilmelding den 
17. september 2012.
Desuden er hensigten af 
oprette et Yachtskipper 3 
kursus (8-10 deltagere).

Se udførlige oplysninger på 
Lynettens hjemmeside.
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BådAgenten v/John Hansen, Refshalevej 200, 1432 Kbh.K.
Website: www.baadagenten.dk  e-mail: mail@baadagenten.dk

GÅR DU I SALGSTANKER ???

Til sejlklubbens medlemmer

Salget er hidtil gået bedre end forventet!

Vi mangler derfor anerkendte velholdte både til salg og 
yder rabat på salæret til og med 15. november 2012.

Jeg træffes efter aftale på vort kontor eller på
tlf. 4014 5260.

Venlig hilsen
John Hansen

Dragørturen
den 25. og 26. august
 
Flere af deltagerne sejlede, i det gode vejr, til 
Dragør om fredagen, hvilket gav mulighed for 
fælles hygge i cockpittet om aftenen. 
Om lørdagen var der rejst et stort telt på havne-
pladsen, hvor Dragør fejrede Sildens dag. 
Der var sort af mennesker, som skulle spise 
sild i teltet og nyde de forskellige orkestre, 
som spillede i teltet. 
 
Ved frokosttid provianterede vi frisk tillavede sild og dækkede op til det helt 
store sildebord. 
Til sild hører selvfølgelig øl og snaps, og der var adskillige varianter at vælge i 
mellem, idet deltagerne medbragte forskellige snaps fra lageret. 
Vi havde lånt Dragør Sejlklubs dejlige klubhus, og vi havde god plads, der 
kunne have været mange flere deltagere. 
 
Hen mod aften mødtes vi til optænding af grill og spisning. 
Vejret var mildt, blot med en smule småregn, hvilket dog ikke kunne forhin-
dre os i at grille de medbragte bøffer. 
I baggrunden spillede orkestret ovre i sildeteltet. 
Det blev en hyggelig aften, med god tid til at udveksle sommerens sejlerop-
levelser og andre gode historier. 

Søndag morgen mødtes vi til 
morgenmad og fælles opryd-
ning, hvorefter de første tog 
afsked. 
Tak til turudvalget for endnu en 
god indsats og en god tur.
 
Med venlig hilsen
Kaare V. Thomsen
kaare@kaarethomsen.dk
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Restaurant Lynetten  .  Refshalevej 200  .  1432 København K  .  Tlf. 3296 0055
info@restaurantlynetten.com

Det er en fantastisk følelse af frihed, 
selvstændighed og ansvar, når man 
kommer ud på vandet med den ene 
hånd på roret og skødet i den anden 
hånd.

Jollesejlerne i juniorafdelingen 
lærer sejladsens hemmeligheder helt 
fra grunden. De har teori og hygge 
om vinteren og praktisk sejlads i 
hele sæsonen.

For øjeblikket sejler vi med Opti-
mister og Zoom8, men vi har også 

Jollesejlads i Lynetten
   

Europajoller og Yngling. Når der er 
for lidt vind i forbassinet går vi på 
Øresund og får mere vind og nogle 
større søer. Vi har også været en tur 
til Sverige med sejlerskolens elever 
og egne joller på slæb.

Fra Dansk Sejlunion har vi haft 
lånt nogle helt nye tomandsjoller, 
Fevajoller, som er faldet i juniorernes 
smag. Det giver nye udfordringer at 
skulle samarbejde om sejladsen.

Af Lars V. Christiansen
Mail: larsvchr@gmail.com

Voksne jollesejlere?
Hvad med alle jollerne omkring 
slæbestedet?

Der en del medlemmer, der har 
anskaffet sig en jolle og betaler for 
at have den placeret i havnen, men; 
hvor meget bliver den brugt… Mit 
indtryk er at de fleste ligger det på 
pladsen det meste af året og aldrig
kommer ud på søen. Det er da 
ærgerligt.

Hvis du selv har en jolle liggende 
eller kender en ”passiv” jolleejer, så 
prøv at få rigget til og tag en tur på 
onsdage hvor Junior! også er ude 
at sejle. Det vil helt sikkert gøre det 
meget sjovere og interessant at have 
et ordentligt felt at sejle op imod. 

EFTERLYSNING:
Hvis du kan li’ at sejle og 

lære fra dig,  
så kan vi altid bruge en 

ekstra hånd.
Juniorerne sejler hver 

onsdag aften  
fra ca. 17 til solnedgang. 

Fra april til oktober.
Tøv ikke, bare mød op  

og oplev hvor hyggeligt 
det er…

Åbningstider efterår/vinter (fra den 16. september):
Mandag lukket
Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag kl. 12-21
Lørdag-søndag kl. 12.30-19.30
Vinterlukket fra 14. november til 15. marts
Der er åbent for selskaber i hele perioden.

Selskaber: På vores hjemmeside under ”selskaber” findes et lille udvalg 
af menuer, men vi kan meget mere end det. Send os en mail eller ring på tlf. 

3296 0055 for uddybende info. Alle menuer leveres desuden som catering 
med eller uden kok.
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PP - B
ID-nr. 47471Aktivitets-

kalenderen
Onsdage kl. 17: Sejlads i Junior
29.09. Sejlerskolen: Praktiske prøver
29.09. Havnerundfart + middag i
  restauranten, Turudvalget
09.10. Start kursus i navigation og
  yachskipper
10.11. Standernedhal kl. 15

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk


