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af Niels Bjørn Pedersen 
 
Lars fik af bestyrelsen ansvar som 
’Juniorkonsulent’, da det kræver 
valg på generalforsamlingen, at 
blive leder af juniorafdelingen, og 
den tillidserklæring fik Lars først på 
generalforsamlingen i 2010.

Inden Lars trådte til, havde der 
været en periode, hvor arbejdet 
lå stille, så Lars startede sådan set 
fra ’scratch’. Han fik dog i løbet af 
kort tid fat i en god håndfuld unge, 
hovedsagelig børn og børnebørn af 
klubmedlemmer.

Siden har han haft gang i junio-
rerne, som træner hver onsdag i sejl-
sæsonen og som mødes et par gange 
om måneden om vinteren.

I vintersæsonen samarbejder Ju-
niorafdelingen med Søernes Sejlklub, 
og møderne afholdes i Søpavillio-
nen.

I dag er der 10 – 12 unge i junior-
afdelingen, flest piger, og klubben 
råder over adskillige optimistjoller, 
3 Europajoller, to ynglinge-kølbåde 
og 6 Zoom-8 joller, som de kan sejle 
med.

Der er endvidere indkøbt et par 
Stand Up Paddles (SUP-board), som 
ligner et surfboard, men padles frem 
og er fortrinlig til balanceøvelser. 
Videre er der indkøbt et Go-Pro Ca-
mera, som de unge kan bruge til at 

Juniorerne søger ny leder
Lars Vestergård Christiansen blev hovedkuls kastet ind i jobbet som ansvar-
lig for Lynettens juniorafdeling, da den tidligere juniorleder kastede tøjlerne 
fra sig midt i sæsonen 2009. Men nu stopper han, og der skal derfor findes en 
ny leder for juniorerne på generalforsamlingen i februar 2014.

filme sejlads og trim, kæntringsøvel-
ser osv. når de er på havet.

Det kan man bl.a. se hvis man går 
ind på juniorafdelingens Facebook-
side, Lynetten Junior, hvor der er 
masser af billeder og videoer af de 
unge til søs. 
   
Fravælger kapsejlads
- De unge er rigtigt nysgerrige, når 
det handler om at lære at sejle og 
f.eks. lære kæntringsøvelser, bold-
tagfat og den slags, men de er sjovt 

Lars Vestergaard stopper som leder af 
juniorerne Foto: NBP
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nok ikke særligt interesserede i at 
sejle kapsejlads og drage til kapsej-
lads stævner, fortæller Lars. 
 - De sejler for hyggen og er ikke am-
bitiøse i forhold til kapsejlads, men 
de kan li’ at være med til at holde 
grejet i orden. Og hvis vi skulle 
deltage i stævner skal der være flere 
voksne med. 
 - Desværre er der jo en tendens til 
at flere af de unge forsvinder, når de 
kommer i puberteten. Det er jo bl.a. 
svært for dem at planlægge en uge 
frem, når der er alle mulige andre til-
bud med kammeraterne, siger Lars. 
  
Visioner for juniorerne
Lars mener, at klubben burde skal 
se på juniorafdelingen som en unge 
og voksen afdeling, og allerede i dag 
kan voksne klubmedlemmer deltage 
i onsdagens træninger.

- Men de skal selv have våddragt 
med, Vi har kun dragter i juniorstør-

af Niels Bjørn Pedersen
 
Klubben havde inviteret et par af 
dykkerne til at fremlægge deres sag. 
De er ca. 35 medlemmer af en dyk-
kerklub, som gerne vil være fuldgyl-
dige medlemmer af Lynetten.

Lynetten har indgået en toårig 
aftale med dykkerklubben, om at de 
lejer sig ind i Lynetten med en con-
tainer, hvor de har deres grej.

Umiddelbart kan de ikke blive 
medlemmer, da dykkere ikke kan 
rummes af klubbens vedtægter. Der-
for skal disse først moderniseres og 
godkendes på generalforsamlingen 
til næste år.

Beslutter medlemmerne at dyk-
kere godt kan rummes i Lynetten 
overgår de til at være en afdeling på 

Skal vi ha’ dykkere og kajakroere i klubben? – 
Måske!

Omkring 40 medlemmer havde fundet vej til  medlemsmødet den 25. septem-
ber, hvor spørgsmålet om klubbens rummelighed og fremtidige satsninger var 
til debat. Konkret handler det om, hvorvidt  vi skal åbne op for at etablere en 
dykkerafdeling og en kajakafdeling.

linje med kapsejlerne, juniorerne og 
sejlerskolen.

Afvises forslaget er aftalen, at 
Lynetten og dykkerne indleder en 
smertefri skilsmisse. 
 
Blandende følelser
Blandt de fremmødte lynettemed-
lemmer var der blandede følelser. ’Vi 
er en sejlklub’ lød det fra flere, som 
var usikre på, om klubben skulle 
være så rummelige: Hvornår skal 
vi så have en afdeling for synkron-
svømmere, lød det blandt andet.

Flere frygtede især den økonomi-
ske belastning en dykkerafdeling 
ville medføre. Flere bestyrelsesmed-
lemmer påpegede dog, at den nuvæ-
rende lejeaftale med dykkerne ville 
give Lynetten et økonomisk tilskud.

Skal vi have en dykker- og en kajakafdeling skal vores vedtægter ændres og der skal 
være frivillige kræfter til at bære. Foto: Lars Vestergaard

relser, siger Lars og smiler.
Hans vision for udvikling af junio-

rerne er, at det er en afdeling med tre 
instruktører: Én som arbejder med 
begynderne, én der tager sig af trim 
og kapsejlads og endelig én, som 
tager sig af ynglinge.

- Men udviklingen af junioraf-
delingen er jo en beslutning som 
skal træffes af klubben, for det kan 
koste investeringer, og i hvert fald 
kræver det nogle flere engagerende 
medlemmer, som vil forpligte sig, 
understreger han.

Lars stopper nu som leder. Han 
peger på, at der venter efterfølgeren 
en veletableret afdeling med gode fa-
ciliteter og nogle entusiastiske unge 
og han håber, at en erfaren sejler vil 
melde sig til jobbet.

For at blive anerkendt og valgt 
som leder af juniorerne skal ved-
kommende have duelighedsbevis og 
kunne fremlægge en ren børneattest.   
 

Juniorerne øver sig i at komme op fra kæntringer. Foto: Lars Vestergaard
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Nu skal bådene op. Her er retnings-
linierne i forbindelse med båd-
håndteringen:

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 ud-
strækkende over 1 mio. kr.  
Anvisning af anhugningspunkter, 
under hensyntagen til udstyr som 
log, lod, drev, propel og lign.  
Speciel affendring i form af tæpper 
eller andet før løft. Godkendelse af 
placering af bådvognens bærepuder. 
Opklodsning samt justering i stativ 
eller bukke.  Efterlade højtryksspuler 
på sin plads i udstyrskassen.

Efter afrensning på spulepladsen 
renses risten ved bundfældnings-
brønden, affaldet kommes i contai-
neren, og 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 henven-

delse til personalet på havnen.

 
Lidt praktiske oplysninger vedr. 
bådoptagning

Bestilling af optagning skal forgå 
ved henvendelse til havnekontoret. 
Ved bestilling vil tiderne blive tildelt 
på den måde, at vi starter kl. 08.30 
med bådhåndtering, tiderne vil blive 
tildelt efterhånden som tilmeldin-
gerne kommer på fra kl. 08.30 og 
frem til kl. 15.30. 
Det er ikke muligt at stille krav til 
tidspunktet på dagen, hvornår bå-
den skal op.

Der er bådhåndtering fra og med 
lørdag den 5. oktober til og med 
lørdag 10. november fra kl. 08.30 til 
kl. 15.00.

Jeg forbeholder mig retten til at 
aflyse lørdage, hvis der ikke er til-
meldt nok både.

Ved optagning skal bådens stævn 
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 risikerer du 
at komme bag i køen og først komme 
op, når vi har tid. I værste tilfælde 
kan optagningen af din båd blive 
udsat til en anden dag.

Der er afsat max 15 minutter til spu-
ling af båden 
Klubben sætter højtryksspuler til rå-
dighed; den findes på  spulepladsen, 

Nyt fra havnechef Ole NissenDer var dog også adskillige som 
gerne ville hilse dykkerne velkomne 
som fuldgyldige medlemmer.

Hvordan et kommende vedtægts-
forslag, som åbner op for bredere 
maritime aktiviteter skal strikkes 
sammen, er endnu ikke på plads. 
Men det bliver uden tvivl et debat-
punkt på Lynettens generalforsam-
lingen til februar. 
 
Vil hjælpe – ikke bestemme
I forhold til udvidelse med kajakak-
tiviteter, havde vi inviteret Lisbeth 
Praem fra Dansk Kano og Kajak 
Forbund.

Her var situationen den omvendte 
af dykkernes.

Her var ikke en række medlem-

mer, som ønskede at etablere en 
kajakafdeling. Derimod var Kano 
og Kajak Forbundet parat med både 
økonomi og hjælp til etablering, hvis 
Lynetten ville skabe en kajakafde-
ling.

- Men det er jer, som skal skabe 
afdelingen. Vi vil ikke bestemme 
hvordan I skruer den sammen, sagde 
hun.

En af Lisbeths pointer var, at politi-
kere og myndigheder i stigende grad 
kræver, at byens rekreative områder 
også er til glæde for almenvellet, og 
at en kajakafdeling ville styrke klub-
bens bredde og stille den stærkere 
f.eks. i kampen for at undgå at blive 
lukket af en havnetunnel.

Sæson slut: Standerhal
Den 9. november markeres afslutningen på sejlsæsonen med strygning af 
klubbens stander. Standerhal er i år et aftenarrangement.
 
Kl. 17:00: Formanden taler og vi haler standeren ned og får et Lynettesæt.
Kl. 18:00: Gule ærter og Æblekage ad libitum til særlig medlemspris på 149,- kr.
 Klubben har rød og hvidvin tilbage fra fødselsdagsfesten, der i
 dagens anledning sælges til indkøbspris.
 Øl vil denne aften kunne købes til den særlige medlemspris. 
Kl. 20:00: Spiller Bandet Boomerang. Dem kender vi fra klubbens fødsels-
 dagsfest. De spillede om eftermiddagen og mange var ude og  
 danse.

 
 
Pris for menu 100 kr. + drikkevarer til særlige medlemspris. 
Tilmelding til spisning inden den 4. november i restauranten.

Michael Toppenberg
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der må kun trykspules på vaskeplad-
sen (under kranen).

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

Sørg for at have bukke, 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 fjerne bukker, klodser 
eller stativer fra Østmolen uden af-
tale med personalet. Bukke, klodser 
og stativer lejes ud efter først til 
mølle princippet.  
 
Parkering skal forgå på parkerings-
plads ved Klubhus Øst på en sådan 
måde, at det ikke er til gene for 
bådhåndteringen. Det er en god ide 
at sætte tlf. nr. i forruden, når du 
parkerer din bil.    
 

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 afrig-
get, sådan at masterne kan ligge side 
om side uden at blive beskadiget.

Masterne skal mærkes med med-
lemsnummer og navn. Overholdes 
dette ikke, vil de enkelte master 
blive båret ud for ejerens regning og 
ansvar.    
 
Bådejere der bruger vognmand til 
bådhåndtering skal inden optagning 
af båden kontakte kontoret og få 
udleveret en seddel, hvor placering 
er anvist.  
 
Ny havneassistent
Vores havneassistent Lars har valgt 
at forlade os til fordel for en stilling 
som havneassistent på Køge havn. 
Det er vi selvsagt kede af, vi er pt. i 

fuld gang med at finde den rette 
person til at afløse Lars.

Jeg beder alle have forståelse 
og en smule tålmodighed under 
bådhåndteringen, når den nye 
mand starter. Vi kan ikke for-
vente, at han kan klare tingene 
lige så hurtigt og professionelt 
som Lars.

Der vil i en periode kunne 
forekomme forsinkelser under 
bådhåndteringen.      
 
Rengøring  
Vi er begyndt at lukke bad og 

toiletterne af under rengøring. Det 
skyldes manglende respekt for vores 
rengøringsmand og hans arbejde. 
Der er rigtigt mange, der ikke kan 
forstå, at man ikke kan bruge bade- 
og toiletrummene når der bliver 
gjort rent.

 
Toiletterne i Vestersøhus er lukket 
fra:  
Herrer: 08:30 til 09:30 
Damer: 09:30 til 10:30   
Toiletterne i klubhus øst er lukket 
fra:  
Herrer: 10:45 til 11:45 
Damer: 12:45 til 13:45    
 
Plads D (pladsen bag værftet) og 
pladsen med alle teltene

Vi er gået i gang med den helt sto-
re oprydning i området bag værftet. 
Der er blevet sendt brev til de båd-
ejere, der har haft både på pladsen i 
længere tid for at få en afklaring på, 
hvad der skal ske med båden.      

Husk at melde flytning
Det er meget vigtigt, at alle medlem-
mer husker at meddele kontoret, 
hvis de flytter eller ænder telefon-
nummer eller mailadresse.   
 
Pligtarbejde 
Så er vi igen gået i gang med afvik-
ling af pligtarbejde i weekenderne. 
Jeg opfordrer alle der skylder pligtti-
mer til at tilmelde sig til arbejde, det 
gøres ved at kontakte kontoret. 
 
 

Masteskuret

Oprydning påkrævet

D-pladsen
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Vi kan udnytte ny teknologi bedre og 
forhåbentlig stimulere medlemmernes 
aktivitet i klubben ved at få etableret et 
mailsystem, så de mange tilbud og infor-
mationer fra klubben kommer direkte til 
medlemmernes e-mail postkasse.

I næste nummer af LynetteNyt satser 
vi på at bringe mere præcise oplysninger 
om hvordan medlemmerne kan etab-
lere sig i et mailsystem og vedligeholde 
oplysningerne om bopæl, telefonnummer 
og mail adresse.

Men her bringer vi en baggrundsana-
lyse om, hvorfor vi mener det er nød-
vendigt med et tidssvarende elektronisk 
system.

Følgende indlæg er produceret at vores 
web-fætter Lars Frandsen på baggrund 
af drøftelser i bestyrelsen, redaktøren og 
klubhusformanden.

Som det sikkert er mange bekendt, 
er S/K Lynetten med sine over 700 
bådpladser en af Danmarks 5 stør-
ste sejlklubber. Vores beliggenhed 
gør, at vi har noget nær de bedste 
sejladsmuligheder i hele landet. Når 
man sejler ud af havnen, ligger der 
de første 50 dejlige steder at sejle 
hen, alle sammen inden for en dags-
sejlads. Farvandet er beskyttet imod 
store bølger og de voldsomste konse-
kvenser af naturens rasen – så det er 
også et sikkert farvand at sejle i.

Set fra landsiden ligger vi lidt 
fra alfarvej – hvilket for eksempel 
betyder, at vi har det noget fredeli-
gere end andre klubber i forhold til 
tyverier og anden uønsket ballade. 

Om lidt får du mail

Hvem kan ønske sig mere?
Vi har rigtig mange aktiviteter – 

arrangementer og engagerede folk, 
der arbejder gratis med at formidle 
og nyde livet ved og på vandet til 
klubbens bedste. Som alle medlem-
mer er klar over, har vi afdelinger for 
juniorer, kapsejlere, tursejlere samt 
en sejlerskole. Og vi har gode ram-
mer i klubben i form af klubhusene 
og de mange sociale arrangementer 
med fester, spisning og koncer-
ter – ofte i samarbejde med vores 
restauratør. Vi har med andre ord en 
utrolig ressourcestærk klub.

Ved at tale med folk fra andre 
klubber, har vi erfaret, at det kan 
lykkes at samle mange til forskellige 
arrangementer, som at sejle om kap 
– med over 50% af havnens både, 
at sejle en tur til Sverige med over 
100 deltagere og mere fra samme 
skuffe.  Og så bliver vi inspirerede 
til at arbejde mere med at opnå en 
større deltagelse i aktiviteter fra alle 
klubbens medlemmer. For når man 
har en båd, må man jo kunne lide at 

sejle. Og måske mangler man bare 
et lille puf for at blive lokket ud på 
vandet, møde nye mennesker og 
få dejlige oplevelser i selskab med 
ligesindede. Og en lille smule fæl-
lesskab kunne man jo godt have i en 
sejlklub?

Skræmmescenariet omkring 
havnens usikre fremtid, grundet 
uafklarede perspektiver i forhold til 
udviklingen af såvel havnetunnel 
som den almindelige byudvikling 
er jo, at ”nogen” bare lukker os. Vi 
holder til på lejet jord, og har vi ikke 
et sammenhold og bidrager vi ikke i 
det omgivende samfunds øjne, så er 
der alternativer.

Men en af priserne vil være en 
ændret økonomisk struktur, som 
eksempelvis vil medføre højere pri-
ser, en anden beliggenhed og måske 
ikke plads til alle. Også derfor er det 
vigtigt, at vi er og fremstår som en 
samlet klub – i modsætning til en 
stor parkeringsplads for både.   
Så vi har lagt hovedet i blød for at 
finde ud af, hvordan vi kan arbejde 
for denne udvikling. Vores analyse 
viste ganske enkelt, at klubben vil få 
fordel af at kommunikere nemmere 
med medlemmerne. Vi tror, at der 
mangler invitationer til klubbens 
medlemmer om alle de gode ting. Så 
det ganske enkel spørgsmål lyder, 
hvordan gør vi det?

I dag har vi nedenstående kanaler: 
LynetteNyt, der udkommer 7 gange 
årligt. Opslagstavler på alle broer. En 
klub-hjemmeside. En officiel face-
bookside: ”Sejlklubben Lynetten”. 
Samt diverse ukoordinerede under-
udvalgs hjemmesider og selvbestal-

tede facebookgrupper.
Vi ønsker selvfølgelig at fremstå 

som én klub og ét fællesskab, med 
de styrker det kan give. Vi  har der-
for besluttet, at de forskellige udvalg 
skal ind under ”Lynetten.dk”, at den 
”officielle Lynette facebook gruppe 
bliver ”blåstemplet” med links til 
hjemmeside og i bladet. De ukoordi-
nerede facebook grupper gør vi ikke 
noget ved.

Endelig har vi besluttet, at vi vil 
bygge en fælles email liste, således 
at du i fremtiden vil modtage mails 
fra Lynetten med information om 
aktiviteter, arrangementer og begi-
venheder.

De enkelte udvalg får også mu-
lighed for at spørge medlemmerne 
til råds, så det frivillige arbejde kan 
udføres med højere nytteværdi for 
fællesskabet.

Mailinglisten er etableret på bag-
grund af de oplysninger, der er 
indhentet i havnekontorets med-
lemsregister. Der er indsamlet 900+ 
adresser ud af 1100+ medlemmer.

Vedligehold af disse adresser 
foregår ved, at du selv vedligeholder 
dine informationer på hjemmesiden. 
Der er en koordination af hjemmesi-
dens informationer og havnekonto-
rets informationer.

Så hele ovenstående ”smøre” kan 
koges ned til: Måske modtager du 
mails fra S/K Lynetten snart. Så er du 
advaret   
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Af Preben Pold

Sejlerskolens har haft en god tid på 
vandet denne sommer, med rigtig 
godt sommervejr. Når dette nummer 
af Lynette Nyt kommer ud har 15 ele-
ver været til den praktiske prøve hvor 
de fleste forhåbentlig har bestået.

Forberedelserne til sommerens 
sejlads begyndte i april måned, hvor 
alle elever var indkaldt til klargøring 
af skolebådene. Her var de fleste flin-
ke til at møde op i de to weekends vi 
havde fastlagt til dette arbejde, som 
er en obligatorisk del af undervis-
ningen. Forinden havde udvalgets 
Bådsmand Kai og Reparationsmester 
Svend brugt mange timer til istand-
sættelse og reparationer.

Alle skolebådene har overstået 

deres ungdom og nærmer sig 40 års 
dagen for deres første søsættelse. 
Den ene Folkebåd ”Den grønne” har 
fået en  gennemgribende omgang 
med mange nødvendige fornyelser. 
Dette vil også ske med den ældste 
Folkebåd ”Nette” i det tidlige forår 
2014, således at begge både kan 
være i aktiv tjeneste mange år frem i 
tiden, eller til den dag hvor klubben 
har midler til nye og mere moderne 
både.

Sejlerskolens IF ”Feline” og vor In-
ternational 806 ”Amalthea” er begge 
meget populære hos eleverne og har 
derfor været flittigt brugt.

Der er i regnskabsåret 2012-13 ind-
købt nogle nye sejl til udskiftning af 

Sejlerskolen sensommer & efterår de ældste som efterhånden bar præg 
af mange års flittig brug. Alle bådene 
er nu også forsynet med standard 
VHF radio, mest for at vi kan opret-
holde maximal sikkerhed for skolens 
elever og instruktører når bådene er 
til søs. Denne installation kræver at 
bådene har en radiooperatør med 
det lovpligtige  SRC certifikat. Derfor 
var alle instruktører på kursus og 
har nu den krævede kompetence til 
at bruge disse anlæg.

De nyere instruktører var atter 
i foråret på Instruktørkursus hos 
Dansk Sejlunion, en praksis vi vil 
fortsætte med efter behov. Alle 
instruktørerne har udført et godt 
arbejde hen over sommeren og vi 
håber at have dem til sommeren 
2014. Sejlerskolen er altid interes-
seret i nye instruktører som fast 
tilknyttet til Sejlerskole udvalget, 
men også meget gerne som afløsere. 
Er der blandt klubbens medlemmer 
nogen med god sejlerfaring og med 
lidt pædagogisk indsigt skal i være 
meget velkommen.

Ved sæsonens begyndelse var der 
27 elever tilmeldt sommerens kur-
sus. Heraf var enkelte 2. års elever 
og endog elever som deltog blot for 
at få yderligere træning, selvom Du-
elighedsbeviset var erhvervet.

Alle elever havde en ugentlig 
sejleraften. Som noget nyt indførte vi 
en heldagstur allerede i juni måned. 
Dette var for at alle elever kunne 
lære hinanden at kende. Denne tur 
gik til Flakfortet og sluttede med 
en herlig grill aften da alle både var 
tilbage i Margretheholms havn.

Den store sommer tur gik til Nivå 

havn i dagene 16. til 18. august.  
Juniorafdelingen var også med og fik 
en herlig lørdag i bugten ved Nivå 
med deres joller. Sejlerskolens elever 
brugte lørdag formiddag til div. 
øvelser med MOB og redningsaktio-
ner hvor Søredningen fra vor havn 
deltog. En stor tak til Robert  og 
Søren som bemandede søredningens 
hurtige gummibåd. Efter en god 
lørdags frokost stak alle bådene igen 
til søs for at gennemføre en uformel 
kapsejlads rundt om Ven.

Efter lørdagens mange aktiviteter 
havde alle samlet en god appetit 
og bænket omkring det store bord 
i Nivå Tursejlernes dejlige klubhus 
kunne vi indtage en formidabel 
middag som vi mod sædvane havde 
bestilt udefra. Det blev sent inden 
sidste mand tørnede ind.

Efter morgenmaden søndag var 
det tid til oprydning og rengøring 
af klubhuset og kl. 14.00 forlod alle 
Nivå for hjemadgående. Med vind 
fra SW og med stød op til 12 m/s blev 
det en krævende tur for alle både. En 
enkelt gæstebåd var med på turen, 
men fik skade på rig og motor. Klub-
bens følgebåd ”Margrethe” ført af 
Flemming måtte til hjælp for at bjær-
ge haveristen sikkert hjem. Den ene 
Folkebåd kom også i vanskeligheder 
og måtte have hjælp af Kai i ”Madon-
na”. Alle både var tilbage i havnen 
inden solnedgang efter endnu en 
begivenhedsrig sommertur.

Efterårets aktiviteter skal nu i 
gang. Her er det kursus i navigation 
som er en vigtig del for opnåelse af 
Duelighedsbevis. Kursus starter efter 
skolernes efterårsferie og strækker 
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Lars siger 
farvel
Til S/K Lynettens 
Medlemmer
Jeg er desværre 
blevet nød til 
at opsige min 

stilling som havneassistent pr 
30.9.2013. Dette skyldes at jeg har 
fået arbejde tæt på min bopæl, 
hvilket gør at jeg sparer ca halv-
anden times transporttid om da-
gen, og dette har stor betydning 
for min kone og 2 små børn. 
Jeg er ked af at sige farvel, da jeg 
har været utrolig glad for at være 
her, og jeg kommer til at savne 
den gode stemning på havnen, og 
ikke mindst mine kollegaer.

Med venlig hilsen Lars Pedersen

sig over 20 aftener fra kl. 19.00 til 
21.30. Kursus er åben for alle, men 
da der kun optages 12 elever har 
sejlerskole elever og medlemmer af 
S/K Lynetten fortrinsret. Hvis man 
vil deltage er det vigtigt at kontakte 
sejlerskolen meget snart.

Hvis der er fornøden interesse vil 
vi også oprette kursus for Yachtskip-
per 3. For at have grundlag for dette 
kursus skal der være tilmelding af 
mindst 10 elever. Deltagere skal have 
bestået prøven i praktisk sejlads eller 
have speedbådskort. Kursus gen-
nemføres over 25 aftener.

Begge kurser foregår i klubhuset, 
navigation på mandage og tirsdage 
for Yachtskipper. Se opslag ved kon-
toret for nærmere information.

Sejlerskoleudvalget siger tak til alle 
som har bidraget og deltaget i denne 
sommers begivenheder.

Der gøres klar til onsdagstræning hos juniorerne

Vera fra juniorerne er med til at rigge af efter onsdagstræningen. Foto: NBP
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Hellerswww.Hellers.dk

Hellers
www.Hellers.dk Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup  3250 3017, hellers@hellers.dk

ALT I UDSTYR TIL DIG OG BÅDEN !PRIS PLASKER

TØJ OG SKO!

UDSALG I HELE TØJAFDELINGEN 

Tilbuddet gælder i hele Oktober.

UDSALG UDSALG

STORM
UDSALG UDSALG

2013
UDSALG UDSALG

KØB 3
BETAL FOR 2

FÅ DEN BILLIGSTE MED GRATIS

SPAR  MOMSEN
ELLER

MINIMUM

AFFUGTERAUTOMATISK SIKRING AF INDEKLIMA! 
Bedre indeklima, tørt sengetøj, 
mindre korrision i elektronik, 
lettere og hurtigere båd.

* Energisparende kontrolfunktion
* Perfekt ved lave temperaturer
* Anti-bakterielt sølv-nano filter
* Automatisk genstart* Brugervenligt kontrolpanel

* Opvarmer luften 10-12 grader                            

   mens den affugter220V
Pris 2.790 Kr.

UDSALG UDSALG UDSALG UDSALG UDSALG UDSALG

STORMVARSEL 2013
FREDAG 4. OKT 1200- 2000 + LØRDAG 5. OKT 1100- 1700

Gå ikke glip af vores årlige udsalgs weekend!

BÅD OPTAGNING
RING 20 23 19 78

og book en tid hos Annette.
(tager hun ikke telefonen, send en sms med navn, havn og ønske så vender 
hun tilbage hurtigst muligt!)
Se den opdaterede kalender på www.Hellers.dk

PRESENNINGER
FACONSYET

STORMPRIS GÆLDER 4+5. OKT.

SPAR20%

STORMPRIS GÆLDER 4+5. OKT.

VEJL. 89900
79500

Flere størrelser i både 240 g 
og 600 g.
EKS 240G 5X10M 

MUSTANG
FLYDEDRAGT 
ATLANTIC  MS-195

STORMPRIS GÆLDER 4+5. OKT.

VEJL. 4.29500
2.99500

VINTERKLAR
Vi kan se tilbage på en sommer med dejlig vejr og har 
forhåbentlig fået tanket op med mange gode sejleminder. 
Men nærmer tiden sig hvor bådene skal gøres klar til vinterens 
strabadser hvad enten det er på vandet eller på land. 
Kig forbi Kastrup og få gode råd og vejledning eller bare et 

godt tilbud. 

RIB CLEANER

NORM. 7900
4000

Oktober tilbud

Blomsterbinding
Blomsterbinding ved Pia Rasmussen, som med 20 års erfaring tilbyder binde-
rikurser. I lærer alle teknikkerne indenfor binderi og bliver inspireret til selv at 
udforske binderiet efterfølgende. Jeg bruger altid årstidens materialer og farver. 
Hver gang laver vi to forskellige opgaver. Jeg leverer materialer og værktøj – I 
kommer med godt humør og går glade hjem. Prisen for en aften er kr. 250. 
Max. 10 personer pr hold og princippet om først til mølle gælder. 
Buketbinderi
Denne aften lærer I at binde en skøn efterårsbuket – selvfølgelig i årstidens blomster, bær og hvad der ellers 
er af spændende ting jeg kan finde på torvet. Buketbinderi afholdes onsdag den 2. oktober kl. 17-19.30 
samt onsdag den 15. oktober kl. 17-19.30. 
Efterårsbinderi
Lær at lave din egen krans i våd-oasis. På dette kursus undervises der i hvordan man opbygger en harmonisk 
dekoration, som kan bruges til bordpynt eller dekoration til døren. Efterårsbinderi afholdes onsdag den 8 okt. 
kl. 17-19.30 samt onsdag den 23 oktober kl. 17-19.30  
Efterårsbinderi
Denne aften laver vi af granspidser et grantræ, som kan bruges enten inde døre eller udendørs. Vi pynter 
med forskellige typer af grønt som hører den mørke tid til samt nødder, kogler m.m. Træet bliver plantet i en 
urtepotte. Efterårsbinderi finder sted onsdag den 30. oktober kl. 17-19.30. 
Julebinderi
I binder jeres egen adventskrans. Her undervises der i hvordan man opbygger en krans harmonisk og ens-
artet. Kransen bliver super lækker med forskelligt julestedsegrønt og andet spændende grønt fra de sydlige 
himmelstrøg. Lysene bliver hvide og båndene bliver af groft materiale. Julebinderi afholdes onsdag den 13. 
nov. kl. 17-19.30, onsdag den 20. nov. kl. 17-19.30 samt den 27. nov. kl. 17-19.30. 
Tilmelding og betaling sker til Birgitte i Restaurant Lynetten. Tilmeldingen er bindende. 
Bien og Blomsten v/Pia Rasmussen 
 
Make up aften med Dennis Knudsen
Den 14. november 2013 afholder Restaurant Lynetten make-up aften med 
Dennis Knudsen. Arrangementet er fra kl. 18 til kl. 22. Dennis Knudsen går på 
scenen 19.30 til 21.00. Pris for arrangementet er 275 kr.  
En let anretning og et glas vin er inkluderet i prisen. 
Tilmelding: Senest den 12. november 
 
Vildtaften i Restaurant Lynetten
Lørdag den 19. oktober kl. 18.00 afholder Restaurant Lynetten vildtaften. 
Aftenens menu: Confit de Canard, Røget dyrekølle, Vildtragout, Vildsvineryg,
Rosastegt Krondyrsfilet, Roquefort Cheesecake. Pris 349,- Hertil et udvalg af
gode vine til dagspris.
Tilmelding inden 15. oktober 2013 til Restauranten.
Klubarrangement. Der er denne aften særlige priser i baren.

Venlig hilsen Restaurant Lynetten, Tlf.: 3296 0055

Arrangementer i Restaurant Lynetten
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ER DU VINTERKLAR ELLER HAR 
DU NOGLE PROJEKTER SOM SKAL 

VÆRE KLAR TIL FORÅRET 2014?

Vi er klar til vinterklargøring af din motor eller installation af eksempel-
vis en ny varmer til din båd.

Husk også at aflevere din redningvest 
eller redningsflåde til kontroleftersyn 
og til vores specielle vinterpriser.
Er der et fald eller et vant der skal udskiftes har vi netop tid til at gøre 
det nu inden forårets travlhed forhåbentlig snart vender tilbage.

Lynettens Bådservice a/s

NYHED Gør dig selv og havnens personale en stor tjeneste 
og gør bådhåndteringen til en hurtig og sikker ser-
vice til glæde for os alle.
Vi har opstartet et nært samarbejde med en dansk 
producent og kan nu tilbyde dig kraftige kørestativer 
til meget rimelige priser og som giver ekstra plads 
på land, når din båd igen vender tilbage på vandet.

FORUDBESTILLINGSPRISER FØLGER HER:
3 TON  KR. 7.500,-   6 TON KR. 11.500,-   

12 TON KR. 13.500,-  18 TON KR.21.500,-

Vinteråbningstider: 
1 oktober - 31 marts   Hverdage 10 - 17  Lørdage   10 - 15

www.baadservice.dk   Telefon 32576106

Kursus i kontrol 
og fejlfinding på 
dieselmotor

Der er mulighed for, at vi 
kan etablere et kursus i kon-
trol og fejlfinding på diesel-
motor sammen med Teknisk Erhvervsskolecenter, der ligger på Stamholmen i 
Hvidovre.  
Det er et helt almindeligt standard-AMU-kursus, som vi kan få tonet i retning 
af marinediesel.Vi skal være mindst 10 – så dem, der er interesseret, skal 
maile til mig inden den 15. oktober i år, så organiserer jeg det videre sammen 
med skolen. 
 
Uddannelsesmålet lyder: 
På baggrund af fabrikantens forskrifter kan deltageren tilrettelægge og foreta-
ge et rationelt fejlfindingsforløb på et dieselmotorstyringssystem. Deltageren 
kan fejlfinde på elektronisk regulerede dieselsystemer f.eks. elektronisk re-
guleret dieselindsprøjtning som dieselpumper, pumpedyse- og CommonRail 
systemer.  
Endvidere kan deltageren foretage kontrol af forvarmningssystemer, brænd-
stofforsyningssystemer, turbostyringssystemer og forurenings-bekæmpende 
systemer f.eks. EGR, katalysator og partikelfilter samt anvende måle- og diag-
noseudstyr, f.eks. røggasteser, til vurdering af forbrændingskvaliteten samt 
opfyldelse af lovens krav. 
Som udgangspunkt kræver kurset ikke særlige forudsætninger. 
Kurset varer 3 hverdage fra 08:00 til 15:24 - så man må ofre et par fridage på 
det. 
Prisen er omkring 360,- kr. – og hvis Du eventuelt er ledig, kan det organise-
res som en del af 6-ugers selvvalgt uddannelse. 
Der afholdes ikke eksamen på denne uddannelse, men underviseren vurderer 
individuelt, om deltageren har opnået målet – det er jo en formel AMU-
uddannelse J. 
Det er tanken, at kurset skal ligge i begyndelsen af næste år – i denne omgang 
er det bare vigtigt at finde ud af om vi overhovedet kan stille med mindst 10 
interesserede. Det tager lidt tid at planlægge sådan et kursus – så derfor skal 
Interesserede maile til Michael Toppenberg: mt@e-posthus.dk inden 15-10-
2013

Michael Toppenberg
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Søndag den 8. 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 25. november. Det gælder 
antal voksne såvel som børn. Der er kun gaver til børn til og med 15 år.  Tele-
fonnummeret til kontoret er 32575778.  Julemanden vil gerne  have, at I oply-
ser børnenes navn, alder og køn. Husk, at brandvæsenet har fastsat en øvre 
grænse for, hvor mange vi må være. Derfor gælder ”først til mølle” princip-
pet.  Vi modtager ingen tilmeldinger efter 25. november.

Pris pr. barn er 95,00 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 8. december klokken 14

DCC Energi leverer Shell brændsto�er 
              til Sejlklubben Lynetten

  - vi kan også levere Shell fyringsolie eller naturgas til din bolig!
 

        
Køb fyringsolie med rabat

Billig naturgas

Velkomstrabat på 750 kr. inkl. moms pr. 1.000 liter på første levering. Fast rabat på 
250 kr. inkl. moms pr. 1.000 liter på efterfølgende leveringer.

 

Ring og hør mere om dine muligheder på telefon 7010 2010 eller besøg www.dccenergi.dk

Har du endnu ikke tru�et valg om din naturgasleverandør, har du muligheden nu! 
DCC Energi tilbyder naturgas til en af markedets laveste variable priser. 
Vi opkræver ikke abonnement og en leveringsaftale med os er helt uden bindinger.

 

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk

www.dialogtransport.dk

•	 Bådtransport
•	 Kranservice
•	 Lagerhotel

Ring	tlf.	2166	0269
Vognmand	Poul	E.	Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand
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Trænger du til at få varmet rygstykkerne?
 
Så prøv en Hotstone Massage, som er en vid-
underlig og afslappende oplevelse, med varme 
lava sten, der løsner de indre spændinger – 60 
min kr 400,00  
Se alle de øvrige tilbud på www.extrememas-
sage.dk 
Eller ring på 22346144 Susanne Dyrvig 
medlemsnr 7956  
Mangler du en gaveide? Vi udsteder også gave-
kort  
Ansigtsbehandling 15 min – rens, peel og 
dagcreme, samt hud analyse: kr 50,00  
Se alle øvrige tilbud på www.perfectlook.dk 

Eller ring på 60747155 Maya Dyrvig Foder  
Prøv den nyåbnede klinik på Islands Brygge 

Lynettekalender oktober-december 2013
   

 

Dato  Hvad   Hvor  Ansvarlig

2-10-2013  Blomsterbinding  Restauranten  Birgitte 
5-6-10-2013  Afrigning af skolebåde Havnen  Preben 
07-10-2013 kl. 19  Bestyrelsesmøde  Bestyrrum Georg 
8-10-2013 kl. 17  Blomsterbinding  Restauranten  Birgitte 
09-10-2013 kl. 17-21 Juniorsejlads  Havnen  Lars 
15-10-2013 kl. 17.00 Blomsterbinding  Restauranten  Birgitte 
16-10-2013 kl. 17-21 Juniorsejlads  Slut Havnen  Lars
19-10-2013 kl. 18.  Vildtaften  Restauranten  Birgitte 
23-10-2013 kl. 17  Blomsterbinding  Restauranten  Birgitte 
30.-10-2013 kl. 17  Blomsterbinding  Restauranten  Birgitte 
04-11-2013 kl. 19  Bestyrelsesmøde  Bestyrrum Georg 
9-11-2013 kl. 17  Stander strygning   
10-11-2013  Standerhal  Bestikket Michael 
13-11-2013 kl. 17  Blomsterbinding  Restauranten  Birgitte 
14-11-2013 kl 18  Make-up aften  Restauranten  Birgitte
17-11-2013  Deadline til Lynettenyt nr. 7
20-11-2013 kl. 17  Blomsterbinding  Restauranten  Birgitte 
23-11-2013  Sejlerskolefest    Preben 
27-11-2013 kl. 17  Blomsterbinding  Restauranten  Birgitte 
01-12-2013  Banko   Bestikket Jan Messmann 
02-12-2013 kl. 19  Bestyrelsesmøde  Bestyrrum Georg
02-12-2013  LynetteNyt nr. 7 udkommer 
08-12-2013 kl. 14  Juletræsfest  Bestikket Jørgen Beider 
24-12-2013  Juleaften  Restauranten  Birgitte 
26-12-2013  Sne cup   Bestikket Rahlf

Konkurrenceråd dømmes for fejl i sag om butik for bådudstyr
 
Det var forkert, da Konkurrencerådet påstod, at Hellers Yachtværft 
havde fået ulovlig støtte fra Tårnby Kommune. 
På et fejlagtigt grundlag traf Konkurrencerådet en afgørelse, som truede 
ejerne af virksomheden - og den er nu blevet forkastet af dommerne i 
Sø- og Handelsretten. 
Blandt andet på baggrund af en erklæring fra en skønsmand og efter 
ved selvsyn at have besøgt værftet i Kastrup har fem dommere i Sø- og 
Handelsretten besluttet at ophæve Konkurrenceankenævnets afgørelser. 
Retten finder, at myndighederne afgjorde sagen på baggrund af en man-
gelfuld vurderingsrapport. 
Konkurrencerådet er blevet dømt til at betale sagsomkostninger på mere 
end 200.000 kroner til Hellers Yachtværft, som blev udsat for den uret-
færdige afgørelse.

 
DR nyheder/København, nbp

Postvæsenet er ikke altid pålidelig med omdelingen af LynetteNyt. Derfor kan der 
gå mange dage, inden medlemmerne får det i brevkassen.
På udgivelsesdagen, som fremgår af kalenderen, kan du dog altid finde den se-
neste udgave af bladet. Bare klik på www.lynetten.dk og find Lynettenyheder i 
venstre spalte.
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PP - B
ID-nr. 47471

Birgitte – madmor i Restaurant Lynetten - har be-
sluttet at hun vil holde Juleaften på Lynetten.

 
- Jeg ved, at der sidder mange ensomme den dag, 

siger hun.
 

Pris for denne aften er 250,- kr. for julemiddag og 
mandelgave!

 
- Da jeg vil lægge et stort arbejde i at alle skal 

have en dejlig aften, vil jeg sætte pris på, at folk 
møder ædrueligt op, 

 (Hvad der sker senere efter middagen blander 
jeg mig ikke i). Med pænt tøj og ”vandkæmmet 

hår” samt en pakke under armen til 50,- kr som vi 
senere vil spille banko om.

 
Håber at se en masse søde mennesker den aften.... 

OBS.: Vi hjælpes alle ad med opvask osv.
 

Knus Birgitte 

Juleaften på
Restaurant Lynetten


