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Nyt fra havnechefen
Husk Årsmærker SKAL afhentes på 
kontoret i åbningstiden. For dem der 
ikke har afhentet  årsmærker inden 
1 juni, vil havnens personale sætte 
mærkerne på - det vil medføre en 
afgift på 200 kr. 
HUSK AT MEDBRINGE GYLDIG 
ANSVARSFORSIKRING. 
Husk at klappe stativerne sammen 
og sæt dem ud på sydmolen.  
 
HUSK AT MELDE 
ADRESSEFORANDRING, VI 
FÅR UGENTLIG BREVE RETUR, 
GRUNDET FEJLADRESSE
SEND GERNE EN MAIL PÅ 
INFO@LYNETTEN.DK OGSÅ 
HVIS DU SKIFTER TLF NR 
(ANGIV MEDLEMSNR)

Miljøgården er midlertidigt flyttet 
til D-pladsen lige bag ved værftet, 
da vi er ved at gøre klar til  de nye 
værkstedsbygninger.

Husk at komme affaldet i de 
rigtige containere – dvs gamle
presenninger skal i affalds-
containeren og ikke i malerbøtte-
containeren… 

Venligst sørg for at rydde op efter 
dig, der bliver smidt utroligt mange 

tomme øldåser, affaldsposer og 
andet affald, ryd også op under din 
båd.

  Der er bådhåndtering fra 
mandag til lørdag – lørdage dog 
under forudsætning af minimum 5 
tilmeldte både.

Parker hensigtsmæssigt så vi kan 
hente bådene, læg en seddel med 
dit tlf nr i forruden, så vi evt kan 
kontakte dig.

Ny havneassistent. Så har vi endnu 
en gang ansat en ny havneassistent 
han hedder ”Krølle”, Krølle er 
uddannet skibstømmer.

Husk at sætte ’pladsskiltet’ på 
grønt, når du er væk overnight. 
Husk ligeledes at tømme din el-
måler for evt. indsat beløb, så gæster 
kan benytte el-udtaget.

 
Pligtarbejde. Nu er det på tide at
melde sig til de fastlagte arbejds-
weekender. Der er kun 4 der har 

meldt sig til arbejde den første 
weekend, alle der skylder pligttimer 
er forpligtet til at møde op, dem der 
skylder timer der er over 1 år gamle 
vil automatisk få tilsendt en faktura 
på 16 timer så det er om at komme 
ud af starthullerne og tilmelde sig.
Der er pligtarbejde i følgende 
weekender den 26-27 april, 10-11 
maj og 24-25 maj.
 
Udførte arbejdsopgaver i foråret
Gl. mastekran er blevet renoveret så 
den kan bruges til de mindre master.

Der er sat flere stiger op på 
østmolen.

Herre baderummet og handicap- 
toilettet har fået nye bordplader. Vi 
er i gang med renovering af dame 
bade i klubhus øst.

Der er blevet rammet 22 pæle i 
dette forår.

Jollepladsen og miljøgården er 
blevet ryddet for at gøre plads til de 
nye værkstedsbygninger. 

Kaare og Bjarne gør klar til at hejse standeren
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Dødsfald
Hans Peter Brædder har, som det stod så smukt i 
dødsannoncen i avisen, kastet fortøjningerne.  
Hans var langturssejler og har været vidt omkring, 
men han var også ivrig for at gøre noget godt for S/K 
Lynetten og vennerne i klubben.
Hans har været med i flere udvalg i bestyrelsen, har 

været revisor og måske mest mindeværdigt, så sprang han til, da en 
havnechef løb af gårde.
Hans var bestemt og konsekvent, og han satte sig for at få ryddet op, 
som en daværende kollega spøgefuldt sagde, ”så blev der ryddet op så 
grundigt, at der stadig er ting vi ikke har fundet endnu”.
På klubbens vegne sender jeg de bedste hilsner til fru Hanne, som 
heldigvis også selv er en erfaren sejler.

Med venlig hilsen
Georg Niemann 

Fmd. f. SejlklubbenLynetten
PS: Nedenstående artikel fik jeg selv som nybagt redaktør fra Hans 
Brædder i 2007 og jeg synes, at den giver et godt minde om Hans Peter 
Brædder. 

Først i juli sejlede jeg alene til 
Lemvig, det tog en uges tid med 
afstikkere i Limfjorden.

Søndag d.16. stak vi søen kl 16 
og var ved Lindesnæs kl 6 næste 
morgen. På vejen var der en flok 
delfiner der underholdt en halv 
times tid, betagende.

Vi blev et par dage i Farsund for at 
vente på godt vejr til at passere Lista. 
Dette farvand er berygtet fordi det 
er forholdsvis lavvandet, så det 
skal man passere på en gunstig 
vejrmelding og så holde et par sømil 

Sommertur til Bergen med URD
Af Hanne og Hans P. Brædder

til havs. Vores ide var at komme til 
Bergen så hurtigt som vi kunne og så 
tage det roligt på vejen hjem.

Så vi tog nogle distancer på 55 NM 

om dagen. Fire dage efter var vi i 
Bergen.

Hedebølgen lå også over Norge, 
så det nøjedes med at regne 5 min. 
medens vi var der.

Bergen ligger fantastisk flot 
omkranset af bjerge. Der går en 
kabelbane op til et udsigtspunkt. 
Absolut et must.

Efter tre dage tog vi et par 
afstikkere ind i Hardangerfjorden. 
Inde ved Sundal er der udsigt til 
en bræ. Der kunne vi have sejlet i 
ugevis, hvis vi havde haft tid nok

Bondhusbræen i Hardangerfjord

Derfra gik det ned over Moster med 
et flot amfiteater. Espevær, der er et 
gammelt fiskersamfund. Haugesund 
og til Skudesnæshavn, en smuk by.

Det meste af distancen gik vi for 
motor, der var ingen vind og 32 
grader. Puha.

Den 30. passerede vi Stavanger og 
sejlede ind i Lysefjorden, hvor den 
berømte prædikestol er. 
En høj stejl klippe på 600 m.

Prædikestolen i Lysefjord

Stavanger har et fint hermetik og 
søfartsmuseum. Der er også en stor 
bygning hvor man kan se alt om 
olieudvinding.

Derfra til Tananger og ind til 
Egersund, hvor der er en smuk 
indsejling fra nord. Rasvåg på øen 
Hidra må man ikke snyde sig selv 
for, det er et dejligt sted. 
Derfra rundt om Lista og til Mandal.

 Der begynder havnepengene at 
blive følelige. Der er meget dyrt på 
Sørlandet. I Bergen og Stavanger 
betalte vi 90 kr. og ellers 50 kr. rundt 
omkring, mange var gratis.

Den 5. august kl. 15 sejlede vi til 
Thyborøn, hvor vi var næste morgen 
kl 8.

Og så var det gode sommervejr 
forbi, det holdt dog tørt medens vi 
var i Ålborg. Fra Grenå og til Råå 
stod vandet ned i tove. Næste dag 
var vi hjemme.

Det tog 5 uger. 1189 NM.  200 t. for 
motor. Og en rigtig god oplevelse. Vi 
håber at andre har mod på at prøve.
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Endeligt er foråret kommet hvor 
Sejlerskolen vågner op for at 
begynde en ny sæson.

Navigations holdet har aflagt 
prøve efter en lang vinter. Alle 
bestod og for nogen var det den 
sidste  prøve for at opnå det 
eftertragtede Duelighedsbevis. Vi 
ønsker jer tillykke og håber alle 
vil få glæde af det og mange gode 
timer på vandet.

Den første weekend i april 
begyndte vi på klargøringen af 
skolebådene. Et pænt antal elever 
mødte og efter morgenkaffen blev 
eleverne fordelt sammen med 
instruktørerne på de 4 både, hvor 
arbejdet som sædvanligt bestod 
af rengøring, vask og polering. Til 
denne del af arbejdet hører også at 
bunden efterses, slibes og påføres 
ny bundmaling.

Havnens personale sætter alle 
både i vandet d. 23. april således de 
er klar til rigning d. 26. og 27. april 
hvor alle elever møder op for at 
deltage i denne vigtige proces.

Deltagelse i hele klargørings-
arbejdet er en obligatorisk del af 
den praktiske sejlads, hvorfor det er 
krævet at alle sejlerskole elever har 
deltaget inden vi begynder at sejle 
i uge 19.

SEJLERSKOLEN SOMMER 
2014
af Preben Pold Der bliver sammensat sejlerhold 

bestående af 3 elever og 1 instruktør 
den sidste klargøringsdag d. 27. 
april.

Henover vinteren og det tidlige 
forår har vi arbejdet meget med 
opretning af vore 2 Folkebåde, så 
de nu står som næsten nye.

Hertil kommer at vi med venlige 
midler fra Trygfon Fonden nu har 
udstyret alle både med moderne 
stationære VHF radioer og AIS 
transphoner så  vore både kan ses 
på erhvervsfartøjers AIS modtager. 
Dette er en væsentlig forøgelse af 
vor sikkerhed, at vi til enhver tid 
kan følge skolebådenes gang i søen.

Dette nye udstyr kræver at 
bådens fører (instruktør) har et 
SCR certifikat som kræves for at 
benytte udstyret. Alle instruktører 
har i løbet af sidste år været på 
kursus, hvor alle nu har denne 
godkendelse.

Bådene er registreret hos 
Søfartsstyrelsen med kaldesignal og 
MMSI nr. Dette har stor betydning 
hvis en alvorlig og livstruende 
situation skulle opstå. Udstyret vil 
med et enkelt tryk på en nødknap 
på VHF radioen automatisk 
udsende nødsignal som angiver 
bådens nøjagtige position. Signalet 
vil blive modtaget af de nærmeste 
kystradio stationer og alle omkring 
liggende både indenfor 30-50 km.

Instruktørerne vil i forbindelse 

med sommerens sejladser orientere 
eleverne om den praktiske brug af 
dette udstyr, i håb om at alle nye 
sejlere vil anskaffe moderne VHF 
radioer og et SCR certifikat.

Det er et krav at bådens skipper 
eller et besætningsmedlem skal 
have et SCR certifikat. Dog er det 
sådan at ældre VHF radioer kan 
betjenes af personer med det der 
i dag betegnes som ”Begrænset 
VHF-certifikat som radiotelefonist”. 
Disse beviser udstedet ikke mere.

Nu ser vi så frem til uge 19 hvor 
den praktiske sejlads begynder. 
Til den tid er hold med instruktør 

sammensat, og hermed begynder 
en dejlig lang sommer på vandet 
for sejlerskolens 24 elever og deres 
instruktører.

Vi har planlagt den første heldags 
tur til at foregå lørdag d. 14. juni, 
hvor vi forhåbentlig mødes til en 
hyggelig dag. Det bliver en let 
sejlads hvor vi finder et sted hvor vi 
spiser frokost.

Den store sommertur er i dagene 
22. til 24. august. Det er årets store 
begivenhed, men herom nærmere. 
Sejlerskolen ønsker alle en god 
vind. 

Lynettens Bådservice
- mest for pengene

Refshalevej 200
Tlf 3257-6106

www.baadservice.dk

Syntetisk teak
En glasfiber-
båd er jo også 
en ”syntetisk” 
træbåd
Kom forbi og hør 
nærmere...

Solid og 
næsten 
lydløs 
bådvarme 
på enten 
diesel 
eller pe-
troleum

PRISER FRA 6.495,-

Har du brug for 
hjælp til instal-
lation, motor-
konservering 
eller riggerar-
bejde ?

Kom ind 
og hør 
nærmere 
eller ring..

MARINEBATTERIER
Bestil inden d. 7 april 
og få 10% rabat på i 
forvejen rigtige gode 
priser
Både alm. 
og AGM

MOTOROLIE - 5 LTR
15W-40
 

KUN 

199,-

BUNDMALING 
CRUISER
3 LITER

KUN 795,-
HEMPEL MILLE XTRA
2½ L  KUN 698,-

KÅRET TIL...
BEDSTE KØB 
I seneste nr. 
af Bådnyt.
Håndholdt VHF 
med GPS & 
DSC

PRIS 

2.395,-
 
Inkl alkaline 
batterikassette
HX851E

ÅBENT: Hverdage ml. 10-18 - lør,søn & helligdage 9-15

BUNDMALING 
VC 17m
2 LITER

KUN 1.095,-
Opfylder Volvos 
høje standard 
VDS-3
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www.Hellers.dk Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup  3250 3017, hellers@hellers.dk

FLEXIBEL 
VANDSLANGE
Supersmart vandslange der fylder og vejer min-
imalt og som ikke kinker og roder. Når den er tilslut-
tet vandhanen og der er tryk på, udvider den sig til 
3 gange sin længde, når du er færdig og slukker for 

vandet, vil den automatisk trække 
sig sammen på få sekunder, og 

kan nemt stuves af vejen i et 
net eller en spand. 
Den fulde længde er ca 23 
meter (75 ft). Leveres med 
bruserpistol. 
Hellers Pris 359 Kr

Best. nr. 145501

35900
Flex-slange

Hellers Pris

NYHED
2014

Kompakt 12V � ernbetjent søgelygte i hvidt kabinet 
med 100W standard pære 
God kvalitet til prisen. Kan dreje 360 grader og 
betjenes via det lille panel der monteres ved styre-
pladsen. L 180mm B 180mm H 210mm

1.29900
Søgelygte

Hellers Pris
1.299001.299001.299
Søgelygte

SØGELYGTERM M/ FJERNBETJENING

100 W
Pris 1.299 Kr
Best. nr. 111001

POLARISEREDE
SOLBRILLER MED SKÆRMLÆSEFELT

Kombinationen af læsebriller og stærkt sollys er ikke længere et 
problem, når du skal a� æse instrumenter, kortplotter eller andre 
digitale skærme. 
Australske Barz Optics har udviklet denne solbrille med et ikke 

polariseret læsefelt, og Hellers er den første til at introducere den 
for danske sejlere som løsningen på et velkendt problem. 49500

Straddie

Hellers Pris STRADDIE
Matsort stel med Polariserede grå acetat glas. 
(ikke polariserede læsefelter).
Pris 495 Kr.
Best. nr. 141002ELPANELER

Nu kan du få paneler der nemt og elegant kan 
udvides med f. eks. USB ladestik eller et digitalt 
voltmeter.  
”FREE-STYLE” dit elpanet til en meget fornuftig 
pris.

9900
Priser fra

Hellers Pris
Se mere side 143 i 
Hellers katalog 2014
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- Der er nok ikke mange 
nulevende, som genkalder sig 
NIELS JUELs togt til Argentina 
i 1923 eller flyvning i det østlige 
Grønland i starten af 30’erne med 
Danmarksekspeditionen. Men 
måske var bedstefar eller oldefar 
med, siger oberstløjtnant Peter Dahl 
fra kommunikationsafdelingen i 
Forsvarskommandoen.

Selv har Peter Dahl med glæde 
genset tv-programmer fra 70’erne, 
fra værnepligtstiden i 80’erne og 
reportager fra Afghanistan hold 7, 
hvor han selv var stabschef.

100 års billeder digitaliseret og lagt på 
nettet
Forsvaret åbnede fredag den 11. april 2014 for adgang til 2.000 film og indslag 
om det danske forsvar på nettet.

- Vi digitaliserer vores arkiv for 
eftertiden, og i den forbindelse gik 
vi skridtet videre og gør en del 
tilgængeligt for alle. Jeg tror, det 
vil gøre glæde og give oplevelser, 
og måske vil det også hjælpe 
historikere, forskere, kulturarbejdere 
professionelt.

Forsvaret.tv har et særligt 
tema om de kongelige i uniform 
gennem tiden. Eksempelvis en 
dokumentarfilm om Kronprins 
Frederiks tid i Forsvaret. Fra han 
som 18-årig i 1986 melder sig til 
tjeneste ved den Kongelige Livgarde 
på Høvelte Kaserne til han i 1995 gør 
tjeneste i Frømandskorpset.

Unikke filmklip sikret for 
eftertiden
Forsvarskommandoen har i en 
årrække arbejdet med at sikre den 
fortsatte bevaring af Forsvarets 
videomateriale ved en overførsel fra 
oprindeligt til digitalt format.

Digitaliseringsprocessen er 
langt fra færdig, men vil fortsætte. 
Forsvaret.tv vil i løbet af de næste tre 
år komme til at omfatte cirka 5.000 
film, programmer og klip.

 
Se optagelserne her:
http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20
og%20Presse/oevrigenyheder/
Pages/2014-04-11-TV.aspx 
 

Sejl som giver dig flere sømil for pengene,
større sejlglæde og præmier på hylden.

Kort sagt,

- det bedste en sømand kan få

Tlf. 7026 1296 . info@sejl.dk
Amager Strandvej 50 . 2300 Kbh. S

Tlf. Jylland 7553 8953 (aften)

www.sejl.dk
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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.

 

LynetteNyt
Deadline/Udkommer
 
nr. 4  den 26. maj / 10. juni 
nr. 5 den 4. august / 18. august 
nr. 6 den 22. sept. / 6. oktober 
nr. 7 den 17. nov. / 1. december 
 
Husk at du altid kan læse 
seneste nummer af LynetteNyt 
på udgivelsesdagen på klubbens 
hjemmeside 
 

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk

Stort bål på parkeringspladsen.

Vi sidder og ligger, hvor vi kan,

så tag selv tæpper, puder og dyner  −

måske campingstole og borde med ... 
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Lynettens aktivitetskalender
 
Uge 19  Skolesejlads begynder   Preben Pold 
2. juni  Bestyrelsesmøde   Karin Jacobsen 
7.-8. Juni Pinsetur til Råå    Kaare Thomsen 
14. juni  Sejlerskolens forårstur   Preben Pold 
14. juni  Amagercup,    Rahlf Nielsen 
23. juni  Skt. Hansfest    Michael Toppenberg 
16. aug.  Havnefest    Michael Toppenberg 
22.-24. aug. Sejlerskolens sommertur  Preben Pold 
31.-31. aug. Turen går til et sted i Sundet  Kaare Thomsen 
28.-29 sept. Prøve i sejlads    Preben Pold 
4. okt.  Afrigning af skolebåde + sejlerskolefest Preben Pold 
8. okt.  Stander nedhal     Michael Toppenberg 
Uge 41  Teorikursus begynder   Preben Pold 
11. okt.   Evt. omprøve i sejlads   Preben Pold 
6. dec.  Julebanko    Michael Toppenberg 
14.dec.  Juletræsfest    Michael Toppenberg 
26. dec.  Snecup     Rahlf Nielsen
Kapsejlads, Aftenmatch, 
Alle tirsdage fra 6 maj til 1. juli og fra 5. august til 9. september fra 18.00.
Juniorsejlads: 
Anders Christian sejler med juniorerne hver onsdag fra kl. 16 til 21. 
Han er dog på ferie onsdag den 16., 23. og 30. juli samt onsdag den 6. august. 
 

www.dialogtransport.dk

•	 Bådtransport
•	 Kranservice
•	 Lagerhotel

Ring	tlf.	2166	0269
Vognmand	Poul	E.	Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand

Kulden har knap trukket sig tilbage, 
og udenfor blæser der stadig en god 
vind, men det er det kapsejlende 
folkefærd ligeglad med.

De har nemlig gennem hele 
vinteren mødtes og udkæmpet 
kapsejladser på det virtuelle plan i 
computerspillet VirtualSkipper5.

http://www.tvsyd.dk/artikel/235180:DM-i-indendoerssejlads

 DM I INDENDØRSSEJLADS
Årets første Danmarksmester-
skab i kapsejlads, bliver 
lørdag den. 15. marts afgjort 
med et finalestævne i Virtuel 
sejlads på computere i Vejle.

Det er en konkurrence, der har 
udviklet sig igennem de seneste år. 
På verdensplan der er over 100.000 
sejlere, der spiller VirtualSkipper5. I 
Danmark er der over 3.000.

Danmarksmesterskabet bliver 
afviklet på Domus i Vejle og er 
arrangeret af VSK Danmark.

 
Fakta om VirtualSkipper5
VirtualSkipper5 beskrives af
arrangørerne som et kapsejlads-
simulationsspil med en fantastisk 
grafik og med masser af effekter, der 
gør spillet meget realistisk - selv for 
de mest erfarne kapsejlere.

Der er strøm, vindspring og 
vindskygge, bølgeeffekt (lækker 
bølgesurfing på læns og hårde hug 
på kryds).

Man kan sejle matchrace, team 
race og fleet race med store felter. 
Her kan dine taktiske evner som 
skipper for alvor komme på prøve.

Vi opfordrer Lynettens 
Kapsejladsudvalg til at afprøve og 
anmelde spillet.

nbp

Standerhejs 2014 - Formanden holder tale
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En glad formand ved 
standerhejs


