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SÅ ER DER KOMMET godt gang i 
bådhåndteringen - der er stadig le-
dige pladser på land, men vi er løbet 
tør for bukke, så i den henseende 
kan vi ikke være behjælpelige. Dog 
ankommer der den 23. oktober nye 
stativer, så det giver en lille smule 
luft.

Til dem der gerne vil købe sit eget 
stativ, så har jeg 2 stk. 5 tons stativer 
og 1 stk. 10 stativ, jeg kan sælge, 
da leverandøren sender lidt ekstra 
stativer med.

I FORBINDELSE med kranløft synes 
jeg, det er ærgerligt, at der er nogen 
der syntes, det er helt i orden at 

udeblive fra en aftalt tid - specielt en 
lørdag, hvor der er mange, der gerne 
vil have deres båd op. Det tager jo ti-
den fra dem, der gerne vil overholde 
de aftalte tider.

Jeg vil også benytte lejligheden 
til at anmode om, at man parkerer 
hensynsfuldt i denne periode, hvor 
vi kører rundt på pladsen med både 
– læg gerne en seddel i forruden 
med dit tlf. nr, så vi kan kontakte 
dig, hvis det er nødvendigt.

SYDMOLEN skulle have været 
færdig for 5 uger siden, men Kø-
benhavns Energi kunne ikke snøvle 
sig færdige til den aftalte tid. Det 



4 Lynettenyt/5 . oktober 2012 5Lynettenyt/5 . oktober 2012

er der kommet flere forklaringer 
på, bl.a. skulle de være forsinket et 
andet sted. Det lyder rimeligt, for 
de kom først her 14 dage efter den 
aftalte tid. Den næste undskyldning 
var, at det ikke var til at grave her 
ude på Lynetten (som om vi ikke 
havde sagt, at området var gammelt 

nedbrydningsmaterialer), men det 
har givet en del problemer. Det har 
så betydet, at hele C pladsen og D 
pladsen er fyldt med stativer, men 
i skrivende stund ser det ud til, der 
er lys for enden af tunnelen, de har 
lovet, at de er færdige i denne uge 
dvs. uge 43. Vi vil umiddelbart efter 
de er færdige få kørt stativerne ud på 
sydmolen igen. Vi har i forbindelse 
med, at vi har flyttet stativerne luget 
ud i de gamle, og de stativer, der 
var ubrugelige samt de stativer, der 
ikke var mærket med medlemsnr. er 
kasseret.

Det skal lige nævnes, at Køben-
havns Energi tilbød os at lave en fin 
plads med knust beton m.m. ude på 
sydmolen, og det vil de lave til en 
super pris. Jeg glædede mig til høre 
prisen - jeg skal da love for, jeg fik 
en super pris, da jeg fik prisen gik 
jeg lige i chok - den gode pris lød på 
750.000 dkr. Det må siges at være en 

god pris J bare ikke for Lynetten.

SÅ ER VI FÆRDIGE med at montere 
El-standere og betalingsstander. 
Automaten er også klar til brug. Der 
kommer montører fra Beas den 23-
24-25 oktober, derefter skulle anlæg-
get være fuldt funktionsdygtigt, og 
der skulle være lys i alle standerne, 
og der skulle kunne trækkes 10 am-
pere ud af hvert stik.

Der kan afhentes nyt stik på kon-
toret med et øje til aflåsning (det er 
gratis), skulle der være nogen, der 
oplever problemer med strømmen, 
bedes man kontakte kontoret, så vi 
kan få fejlene udbedret. Jeg ved dog, 
at der er en fejl på bro 2, det er sand-
synligvis, fordi der er slået et søm i 
et af de nye kabler under broen, da 
man har sømmet kablerne op, elek-
trikeren vil i næste uge arbejde på at 
finde fejlen.

Der vil blive lavet skilte med 
pladsnummer, som bliver monteret 
på hvert udtag, så der ikke kan blive 
nogen diskussion om, hvilket udtag 
der tilhører den pågældende plads. 
På standerne bliver der påmonteret 
en betjeningsvejledning, lige så snart 
vi modtager den fra Beas.  

Anlægget er rimeligt simpelt at be-
tjene. Man tager sit medlemskort og 
betalingskort (alle gængse betalings-
kort) eller kontanter med op til beta-
lingsautomaten (som er placeret ved 
kontoret). Her indfører man sit Dan-

kort eller kontanter og medlemskort 
i automaten, her vælger man så at 
lægge penge ind på medlemskortet. 
Derefter går man ned til el-standeren 
og holder kortet op foran kortlæse-
ren på standeren og vælger udtag og 
hvilket beløb, der skal lægges ind på 
det pågældende udtag (skulle man 
få lyst til en sejltur, holder man bare 
kortet op foran kortlæseren, så kan 
man trække de overskydende penge 
ud på sit medlemskort igen.)

Skulle alt dette give problemer, så 
er personalet gerne behjælpelig.
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Lørdag den 10. november kl. 15.00 (Mortensaften)

14.55 Rahlf skyder varselsskud
15.00 Rahlf skyder startskud

Formanden taler

Sejlklubben er derefter vært ved et Lynettesæt: Kaffe, Gl. Dansk samt småkager. 
Sandwich - en øl eller vand

De herlige unge mennesker fra Novablue spiller

Kl. 18.00 Rigtig gammeldags andesteg - med det hele - i restauranten
Pris kun 149,- pr. kuvert. Tilmelding til restauranten på telefon: 32 96 00 55

Klubben byder i denne forbindelse på et enkelt glas vin, øl eller sodavand for på 
denne måde at give medlemmerne hånd på århundredets aller-ringeste sejlersæson. 

Lad det aldrig ske igen - det vejr!

Michael Toppenberg, Klubhus- og festformand

Standernedhal 2012
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DER ER LIGE 
ankommet træ 
til 3 broer. Vi 
håber, at vi 
kan nå at lave 
en bro i vinter  
(så vi håber på 
en vinter med 
20 graders var-
me) og to broer 
i foråret. Det er 
store mængder 
træ, der skal 
bruges, ca. 8 
kilometer hvis 
man lægger 
det i en lang 
række. 

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk
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Watski2star og
SølvRoret

Hej alle
Jeg vil lige gøre opmærksom på, at 
her i Lynetten har vi flere sejlere, der 
er begyndt at tage de extreme kap-
sejladsformer til sig. Til Watski2star 
(kun 2 mand ombord) er der altid 
flere både fra Lynetten, i år havde jeg 
fornøjelsen at sejle med Ulrik i hans 
x332 s, super båd og en fed skipper. 
Med hans gåpåmod og viljen til sejr 
er jeg sikker på, han kan nå langt i 
de kredse.

Resultatet blev ikke super, turen 
gik fra Helsingør rundt om Hesselø 
til Hundested med 3 timers pittstop. 
Og samme vej tilbage. Fra start til 
Gilleleje var rent kryds, Der er en 
x-332 bare super, jeg er helt vild med 
den.

Desværre blev det vindstille efter 
Gilleleje, der valgte vi at blive på 
kursen mod Hesselø. Vi syntes, det 
så fint ud, vi lå i 1-1,5 kn. medstrøm. 
Uheldigvis fik dem under land vin-
den først plus en fed spilerskæring, 
vi måtte sejle plat læns, surt surt.

I Hundested var den anden x-332 
ni min. foran os, så hele turen hjem 
var en vild jagt, trim-trim og atter 
trim. Lige før Gilleleje gik vi forbi 
ham. Men vi skal give ham 12 min, 
efter Gilleleje blev det rent kryds. 
Vi sejlede kun med fok, han med 
genua.

Vinden lagde sig mere og mere, 
der var modstrøm, så vi tænkte små 
slag under land, og han bare en gang 
laver et langt slag ud i strømmen, så 
har vi ham også på tid. Men manden 
er Helsingørsejler, så den hoppede 
han ikke på. Vi var ca 2 min. før ham 
i mål og kom på en samlet 4. plads. 
Godkendt, men surt. Vi ville jo 
vinde. Tak for turen Ulrik.

Sølvroret - havets jernmand
I skrivende stund sidder jeg på min 
gamle elskede Dehler 34 Kalif i højt 
solskin, 4 kn. For spiler på vej hjem 
fra Svendborg.

Grunden til jeg var i Svendborg er, 
at BÅDNYT har lavet en helt ny sej-

lads: havets jernmand, Sølvroret: Fyn 
rundt ved jævndøgn 12 timer lyst/
mørkt. 134 mil singlehand. Sådan.

Det er en rekordsejlads. Der er 2 
klasser under og over 8 m. vandlinje. 
Første båd i hver klasse får en van-
drepokal. Der bliver ikke sejlet på 
handicap. Der er ingen rundnings-
mærker, bare af sted.

Samtlige både bliver sikkerheds-
tjekket inden start, og der bliver sat 
trackingudstyr på båden, og man får 
en om halsen. Det er ret smart. Hvis 
du falder i vandet, kan dem, der 
overvåger det hele, med det samme 
se, du ikke er på båden. Smart ikke?

Jeg var nr 2 båd, der tilmeldte 
mig, så jeg vidste ikke, hvad jeg 
kom op imod. Da startlisten kom 
fik jeg næsten åndenød: bla. en helt 
ny topudrustet Xc-42 med en super 
sejler ombord, X-412, Grand Soleil 
46.3, Bavaria 42 match, J-105, Molich 
X,  C-13 (det er et flyvepap på 12 m) 
og en Scanmar 33 og så gode gamle 
Kalif.

Jeg tænkte, jeg skal være glad, hvis 
jeg bare gennemfører, inden de an-
dre er udsovede og taget hjem. Men 
om natten inden sejladsen, imens 
jeg sov, havde jeg en lang samtale 
med Kalif. Han sagde: Bare klem på, 
så klarer vi den. Jeg nænnede ikke 
at sige til ham, at han sejler som en 

gamle træsko. Men det tændte også 
mig helt vildt. David slog så vidt jeg 
ved Goliat, så hvorfor ikke?

Starten gik kl. 12 i medstrøm med 
svag vind på kryds. Kalif var 3. båd 
ude af Svendborgsund. Da vi kom 
ud af Svendborgsund, blæste det ad 
h... til. Fedt plat læns op til broen  
derefter skæring op til Fynshoved. 
Op med den lille skæringsspiler og 
så af sted.

Men det går ikke altid, som man 
regner med, for første gang i mange 
år gik det galt, og så lige her! Bang 
3 gange rundt om forstaget, det tog 
mig ca. ½ time at få den ned. Gode 
råd var dyre. Satte jeg den store 
spiler, skulle jeg skifte til gennaker 
ved Storebæltsbroen, så jeg valgte at 
sætte gennakeren på stage.

Det gik okay. Men det er bare ikke 
godt, den er alt for flad til plat læns. 
Efter broen var den fin. Jeg havde 
bare lige sat en halv time til, surt.

På vej mod Fynshoved loggede jeg 
imellem 8 og 12 kn. over grund, fint. 
Jeg overhalede nogle stykker, det var 
helt fint, bortset fra regn, regn og at-
ter regn. Det er nok det værste - man 
skal virkelig passe på sig selv. Bliver 
du kold, er du færdig.

Fra Fynshoved til Æbelø var for-
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anfortværs. Det blæste stadigvæk, så 
storsejlet trak næsten ikke. Det var 
nam-nam for de store både, Grand 
Soleil’en kom høvlede forbi, men 
x-412 kom ikke helt op til mig, fint. 
Fra Æbleø til Strib var rent kryds, 
meget vind, kunne ikke lade storsej-
let trække.

Lillebælt er som det altid er, når 
kaliffen kommer på besøg: ingen 
vind og modstrøm. Jeg lå helt stille 
under den nye bro, helt under land 
ved Jyllandssiden. Bagfra kom der 2 
både bl.a. X-412, surt. Da de var 100 
m fra mig, fik jeg lidt liv i båden, de 
kom selvfølgelig med, men jeg trak 
en lille smule fra dem igen.

Da vi havde passeret Fænø, kom 
der vind igen. Jeg havde lige fået at 
vide, at Bavariaen og Grand Soleil’en 

Søndag den 9. december klokken 14 skal alle børnene i S/K Lynetten være 
klar til at byde julemanden velkommen. Han kommer sejlende helt fra Grøn-
land – og han har hele skibet fuldt af gaver til børnene.

Vi gentager successen fra sidste år. Vi beder alle børn om at lave et stykke ju-
lepynt, som hver enkelt selv kan hænge på træet, når man kommer.

Børn og voksne skal sammen med julemanden danse rundt om det store, flot 
pyntede juletræ til musik fra julemandens orkester. Og så skal vi lege, inden 
julemanden deler gaver og store, flotte godteposer ud.

Senere på eftermiddagen kommer den verdensberømte tryllekunstner, Hen-
rik, fra Aarhus for at trylle for børnene. Al erfaring viser, at forældre og bed-
steforældre nyder showet mindst lige så meget som børnene.

Vi skal have god tid til at finde de rigtige julegaver, så derfor er vi nødt til at 
have Jeres tilmeldinger til kontoret senest den 26. november. Det gælder antal 
voksne såvel som børn. Der er kun gaver til børn til og med 15 år.  Telefon-
nummeret til kontoret er 32575778.  Julemanden vil gerne  have, at I oplyser 
børnenes navn, alder og køn. Husk, at brandvæsenet har fastsat en øvre græn-
se for, hvor mange vi må være. Derfor gælder ”først til mølle” princippet.  
Vi modtager ingen tilmeldinger efter 26. november.

Pris pr. barn er 90,00 kr.

Restauranten tilbyder en julebuffet til 148,00 kr. Børn u/12 
år 50,00 kr.  fra klokken 12.30. Af hensyn til restauratøren 

bedes I ved tilmeldingen oplyse hvor mange, der ønsker 
at spise.   

Juleudvalget glæder sig til at 
byde velkommen til årets 

glade begivenhed i sejlklub-
bens dejlige klubhus. 

Vi håber på et rigtig stort 
fremmøde.

	

Julemanden kommer!

På gensyn søndag den 9. december klokken 14

var trukket 4 mil fra mig. Op med 
spileren, fuld fart, trim trim resten af 
natten. Da det begyndte at blive lyst, 
kunne jeg se dem foran mig, selvføl-
gelig uden spiler.

Da vi nåede Svendborgsund, var 
jeg 1 mil fra dem. Kom ind som nr 5, 
men kun 1 time 40 min. efter første 
båd, det var Xc-42. Hvis ikke jeg la-
vede det spilerstunt, kunne jeg være 
3. båd i mål. Men uofficielt på lys var 
jeg klar vinder. De havde fået vores 
lystal før start, men de kunne blive 
enige om, at de også skulle udpege 
en vinder på lys.

Jeg håber dette kan være med til at 
sætte nogle andre i gang. Sejladsen 
bliver sejlet hvert år ved jævndøgn

Mvh Ole Jessen
2678, Kalif

Her er et lille hyggeligt fartøj på tur, som vi mødte på havnerund-
fartsturen. (Foto: Georg Niemann)
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JULEBANKO
Søndag d. 2 december kl 15:00-18:00 i Bestikket

Igen i år er der julebanko med masser af superlækre præmier. 
Som mange af jer ved, så var der rigeligt til alle de fremmødte 

sidste år. 
Vi håber naturligvis, at I virkelig møder talstærkt op igen i år, så 

vi kan indkøbe mange flere og endnu dyrere præmier.
En plade til 10 spil koster 5 kr. pr. spil eller 50 kr. for alle spil.

Køber man 5 plader, får man dem for 200 kr.
Vi spiller banko mellem kl. 15:00 og 18:00 - og bagefter er der 

middag med et lækkert måltid fra restauranten til en rigtig god 
pris.

Husk - at vi meget gerne vil have tilmelding senest d. 28. nov.
Tilmeld til restauranten på tlf. 32 96 00 55 hvor I siger ”Vi kom-

mer til Banko” - og om I evt. vil spise bagefter. 
Vel mødt 

Festkommiteen 
Jan-Erik Messmann

KAN DU GÆTTE, hvor mange ord 
og vendinger, der har forbindelse 
til livet til søs? – Nej, det er et alt for 
lavt gæt. Se svaret her …

Danmark er en gammel søfartsna-
tion, og måske derfor er der mange 
talemåder i dansk, som stammer fra 
eller har forbindelse med livet til søs. 
Udtryk, som vi bruger i daglig tale, 
uden at tænke over hvor de stammer 
fra. Den slags talemåder kaldes også 
idiomer. Her er nogle eksempler:

Talemåder
Når man for eksempel vil gøre sig 
særlig umage med noget, er det 
ikke ualmindeligt at sige, at man vil 
”sætte alle sejl til”.

Det kan også være, at man er ”gået 
om bord” i en opgave, som kræver, 
at man er fagligt ”fuldbefaren”, så 
man ikke ”løber sur” i tingene. (En 
sømand er fuldbefaren, når han er 
udlært, og tovværk ”løber sur”, når 
det kommer i uorden.)

Krigsskibe
Det er vist almindeligt kendt, at 
krigsskibe – i hvert fald i gamle dage 

– kunne finde på at give hinanden 
”et skud for boven”, inden de affyrede 
”hele bredsiden”. I daglig tale betyder 
”et skud for boven” en advarsel, der 
ikke er til at misforstå, og at affyre 
en bredside er i dagligsproget det 
samme som at give en alvorlig røffel 
eller en ”opsang”.

Det sidste var – i hvert fald tidli-
gere – et råb, med hvilket gasterne 
på et skib ”holdt spillet gående”, når 
ankeret skulle trækkes op eller de 
alle skulle hale samtidigt og taktfast 
i en tovende. (fx: ”Hiv-ohøj!”)

Orlogsskibe
Mere fredeligt nøjes orlogsskibene i 
dag med at ”kippe med flaget”, når de 
for eksempel hilser på Kongeskibet 

Dannebrog, Kronborg eller på hin-
anden. Og firmaer skriver af og til i 
avisen, at de ”kipper med flaget”, når 
en konkurrent har jubilæum.

Men, konkurrenter kan selvfølge-
lig også ”komme på kollisionskurs”, 
”tone rent flag” og, hvis ”bølgerne 

Alle danskere snakker, som om de var gamle sømænd
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går højt”, give hinanden ”det glatte 
lag”, som oprindelig betød, at man 
affyrede alle kanonerne i samme side 
med det formål at få fjenden til enten 
at ”gå ned med flaget” eller at ”stryge 
flaget”, dvs. overgive sig.

I forretningslivet
I forretningslivet kan en virksom-
hed også være en “dødssejler”, blive 
“sejlet i sænk” eller “kuldsejle”, hvis 
chefen ikke har “taget pejling”, “lod-
det” situationen og “taget højde” for 
alle eventualiteter, sådan at han har 
kunnet “lægge roret om” og ændrer 
kurs” i tide.

For derved at komme ”på højde” 
med konkurrenterne og forhindre, 
at firmaet kommer ”ud at svømme”, 
så ”rotterne forlader skuden”. Det kan 

også være, at virksomheden ”går 
ned”, fordi den ”sejler med lig i la-
sten”, er kommet i ”bundløs” gæld, er 
blevet ”sejlet agterud”, eller er kom-
met i ”dødvande” fordi en konkurrent 
har ”taget luven fra det”. Dvs. at den 
har fået taget ”vinden ud af sejlene”.

Chefen er skipper
Men hvis ”skipperen” (chefen) har 
”hånden på roret” og i tide foretager 
en ”kovending” og ”ændrer signaler”, 
kan firmaet måske igen komme 

”på ret køl”, ”få vind i sejlene”, ”klare 
skærene”, undgå ”skibbrud” og atter 
”komme i smult vande”. (At kovende 
er at vende et sejlskib med agteren-
den mod vinden).

Ledelsen kan også ”ride stormen 
af” ved at ”slå bak”, afholde sig fra 
”chancesejlads” og således ”få rettet 
skuden op”.

Derefter skal man så nok passe på 
ikke at ”sløje af” (som vinden), men 
derimod ”skærpe kursen” og tage sit 
”bestik”, hvis man får et ”praj” om, 
at man eventuelt igen kan ”komme 
i bekneb” (som tovværk) eller ”sakke 
agterud” i forhold til konkurrenterne 
på grund af de ”efterdønninger”, 
der kan følge i ”kølvandet” efter den 
”malstrøm”, firmaet har været ude i.

At nå ” til tops” i en virksomhed er 
nok også et billede hentet fra søfolk i 
riggen. Ordet ”rejsning” – der jo kan 
bruges i flere betydninger – er som 
billede hentet samme sted. Skibets 
rejsning er masterne og riggen.

En rigtig “skude”
Selv om det ikke er pænt at kalde en 
dame for en ”skude”, kan hun dog 
godt være ”rigget til” for ikke at sige 
”udhalet” (som man siger om et skib, 
der er gjort klar til togt). Damen kan 
også komme ”brasende for fulde sejl”, 
især hvis hun har noget ”i sigte” eller 

har ”sine garn ude”.
Hun kan også have fået lidt for 

meget ”indenbords” fordi hun som 
”sidste mand på skansen” lige skulle 
ha’ en lille én på ”falderebet”, så hun 
må ”lodses” hjem, hvis hun da ikke 
er for svær at ”bakse” ”på ret køl”. (At 
brase et råsejl er at dreje det i forhold 
til vinden. Skansen er den forhøjede 
agterste del af fx en fregat. Falderebet 
er en rebstige eller trappe på skibs-
siden, og i gamle dage ”baksede” man 
en skibskanon, når den skulle rettes 
ind i skudretningen).

Runder de 70
Man kan ”runde” de halvfjerds, som 
et skib runder en pynt og ”stævne 
mod de firs”. Man kan ”lægge op” og 
gå på pension, og man kan også 
være et ”ledefyr” for andre, der er ”i 
samme båd”.

Man kan ”forlise” sin tegnebog, og 
man kan ”belemre” sine medmenne-
sker. (At ”belemre sit grej” er at bringe 
uorden i det).

Man kan ”entre” en bus eller 
”kapre” en taxi. Man kan ”redde” en 
ordre ”i land”, så man kan holde 
sig ”flydende”, eller man kan ”drive” 
rundt og ”sejle sin egen sø”.

Man kan kaste for eksempel et 
forspring ”over bord” . Man kan ”gi’ 

los” og ”falde af” på den. (Et sejlskib 
”falder af”, når det drejer stævnen 
væk fra vinden). Man kan ”hale i 
land” eller ”løbe linen ud”, og man 
kan se ”om kysten er klar”. 

Man kan være ”læns” og køre ”på 
pumperne” eller gå ”til bunds”. Man 
kan også prøve at ”holde skruen i 
vandet”. Man kan ”splejse” til en fest 
(som var det tovværk), ”gå om bord” 
i en flaske whisky og være et ”vrag” 
næste dag, så man må komme med 
en ”søforklaring”.

Er der andre områder?
Man kan have noget ”på bedding” og 
man kan ”slække” på sine krav. Man 
kan komme ”i læ” og ”ligge underdre-
jet”. Man kan også være et ”skrog” 
og ”drukne” sin sorg, så man til sidst 
går ”til bunds”.

Alt dette og meget mere kan man 
uden nogensinde at have været 
om bord på et skib eller på anden 
måde at have været “ude på de vilde 
vover”.

Der findes mange flere idiomer i 
dagligsproget, som det er sjovt at gå 
på jagt efter også i andre faglige og 
kulturelle sammenhænge end den 
maritime.
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Fra: Lars Vestergaard Christiansen <larsvchr@gmail.com>
Dato: 2. aug. 2012 09.24 
 
Hej Kingfish 
Jeg henvender mig til jer fordi jeg i går (onsdag) oplevede en helt uacceptabel 
adfærd fra en af jeres instruktører ved indsejlingen til Margretheholm (Ama-
gerværket og Sejlklubben Lynetten). 
Instruktøren reagerer ikke på min påtale af manglende sikkerhed i forbindel-
se med dykningen.
•	 Der er ikke nogle markeringer med dykkerflag. 
•	 dykkerne bevæger sig på tværs af indsejlingsløbet. 
•	 dykkerne bevæger sig på langs midt i indsejlingsløbet. 
•	 følgebøjerne på den enkelte dykker er ikke autoriserede mærker, som sejlere 

respekterer. 
Instruktøren trækker IKKE dykkerne væk fra indsejlingen TRODS direkte 
påtale af den farlige situation. 
De vedhæftede billeder viser ovennævnte forhold. 
Kingfish havde på samme tidspunkt dykker ude på østsiden af molen (i 
hjørnet). Det er en fornuftig placering, såfremt den også er markeret korrekt. 
Kingfish kan også på forsvarlig vis dykke på den vestlige side af molen, men 
indsejlingen bør aldrig benyttes. 
mvh Lars V Christiansen
Leder af juniorafdelingen i Sejlklubben Lynetten 

Sikkerhed ifm dykning ved Margretheholm

Lynettenyt gengiver her en mailkorrespondance mellem juniorafdelingens le-
der, Lars V. Christiansen og lederen af dykkerfirmaet Kingfish Dive & Travel

 
Fra: Kingfish Dive & Travel <dyk@kingfish.dk>
Hej Lars.
Tak for din e-mail. Jeg er glad for at du gør mig opmærksom på problemet, så 
vi kan reagere på det. Lynetten er et dejligt sted for dykkere og fiskere, men 
sejlrenden er for sejlere, det er klart!
Jeg kan se på dine vedhæftede fotos at dykkerne er midt i sejlrenden, og det 
vil jeg medgive dig er helt uacceptabelt. 
Dykkerlederen briefer dykkersted og sender dykkerne ud at dykke som mak-
kerpar på egen hånd og med hver deres markeringsbøje. 
Det kan være tæt på umuligt at få kontakt til dykkerne når først de er under 
vand. Og måske derfor den pågældende dykkerleder ikke har kunnet gøre 
noget i situationen. Han/hun skulle have briefet dykkerne om hvor det er til-
ladt at dykke inden dykket.
Jeg vil med det samme indskærpe over for samtlige Kingfish ansatte og free-
lancers at indsejlingen til Margretheholm, Lynetten havn, aldrig må dykkes, 
heller ikke med markeringsbøje. 
Jeg beklager dybt at det er sket. Og jeg er selv meget overrasket over at det er 
sket, da jeg ellers har været helt overbevist om at det er almen viden hos vores 
ansatte.
Jeg tager også til mig at der ikke sidder et blå/hvidt flag i toppen af bøjen som 
der burde, og vil ligeledes indskærpe dette.
Med venlig hilsen Jan Black, Kingfish Dive & Travel
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Restaurant Lynetten  .  Refshalevej 200  .  1432 København K  . 
Tlf. 3296 0055  info@restaurantlynetten.com

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.

Hvorfor kommer der rust på mit rustfrie stål?
Foredrag om metaller og korrosion i både, samt om korrosionsbeskyttelse 
Af sejler og civilingeniør på FORCE Technology Piet Jansen.

Med arbejdsområde inden for korrosion og metallurgi har Piet Jansen mange 
års erfaringer med korrosion materialeproblemer med skibe og ikke mindst 
lystbåde. 

Mange sejlere kan sikkert genkende flere af følgende spørgsmål:

• Hvorfor tærer metallet i sejldrev, køl og søventiler mv.? 
• Hvordan virker tærezink og kan man bruge aluminium eller magnesium 

anoder?
• Kan landstrøm give tæringer på min båd?
• Hvorfor er der rust på mit rustfrie stål og kan jeg se forskel på syrefast og 

andre typer rustfrie stål?
• Hvad er spændingskorrosion og har det noget med elsystemet at gøre? 
• Kan min landstrøm give korrosion på mit sejldrev?
• Skal jeg jordforbinde min 220V installation i båden?
• Hvad er en ”zincsaver” og virker den?
• Hvor ofte skal jeg skifte mine søventiler?
• Hvad er forskellen på bronze og messing og kan jeg se forskel?
• Hvorfor holder malingen på min køl ikke, så der hvert år er nye rusttuer?
• Hvad kan jeg selv jeg gøre?

I foredraget gennemgås der noget om de metaller og legeringer, som bruges i 
både. Endvidere om korrosion, galvanisk korrosion og korrosionsbeskyttelse. 
Der illustreres undervejs med fremvisning af eksempler fra ”rædselskabinet-
tet” og gives praktiske råd, inden 
båden sættes i vandet. Egne emner 
må gerne medtages, så vi kan få en 
snak om dem også. 
Foredraget tager ca. 1 time plus tid 
til spørgsmål og diskussion. 

Onsdag d. 6 marts 2013
Kl. 19.00 – 21.00 i Bestikket
Der kan bestilles spisning hos re-
stauratøren forinden.

www.dialogtransport.dk

•	 Bådtransport
•	 Kranservice
•	 Lagerhotel

Ring	tlf.	2166	0269
Vognmand	Poul	E.	Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand
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PP - B
ID-nr. 47471

Aktivitets-
kalenderen
10.11. Standernedhal kl. 15

02.12. Julebanko kl. 15

09.12. Juletræsfest (tilmelding
  senest den 26. november

26.02.13 Ordinær generalforsamling
  kl. 19.00 (nærmere i næste
  nummer af Lynettenyt)

06.03.13 Foredrag om rust kl. 19


