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LynetteNyt nr. 5 2016 udkommer den 22. august 
2016.

Sidste frist for indlæg og annoncer til nr. 5 er man-
dag den 8. august.

Husk at du altid kan læse LynetteNyt på klubbens 
hjemmeside.

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

Tekst og foto: Niels Bjørn Pedersen
 

Vi er seks venner, som ville opleve 
Venedig og samtidigt have en 
dejlig sejloplevelse. Vi ville sejle til 
lagunen, hvor øen Venedig ligger.

Vi lejede via internettet en stor 
motorbåd - en Classique 49 - med 4 
lukaf’er, 2 toiletter og to bade, stor 
salon og pantry og et stort soldæk på 
fly-bridgen på ”1- sal”.

Vi ankom til Venedigs lufthavn 
Marco Polo, som ligger på fastlandet. 
Herfra kan man sejles til byen af 
vandtaxier og -busser (vaporettoer), 
hvis man har booket hotel i selve 

Venedig, men vi havde andre planer. 
Vi havde bestilt en taxa til den lille 
by Casale (GPS N: 45° 38’ 10’’ E: 12° 
18’ 13’’), som ligger ved floden Sile, 
hvor vi skulle hente båden vi havde 
lejet.

Så tidlig lørdag eftermiddag 
rullede vi ind på værftet Le Boat 
spændte på, hvordan båden så ud i 
virkeligheden.

Vi blev ikke skuffede. Selv om 
båden klart havde sejlet floden tynd 
i nogle år, var den rimeligt velholdt 
med pænt stort køleskab, gasovn og 
-komfur. Sengetøj, håndklæder osv. 
fulgte med båden.

Lej en båd og se Venedig
Venedig er et besøg værd, og at komme til byen i båd er 
en formidabel oplevelse.

Søkort over Venedig og Murano

Yacht Service

• FORSIKRINGSSKADER
• GLASFIBERARBEJDE
• GELCOATSKADER
• TRÆARBEJDE
• MOTORSERVICE
• INDENDØRS OPBEVARING

Alle Sejlklubben Lynettens klubmedlemmer 
tilbydes 5% rabat på alt service

og opbevaring i 2016.

Refshalevej 200  .  Tlf. 2624-3045

    
www.yase.dk . jb@yase.dk
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Ned ad floden
Mekanikeren fik skiftet selve 
olietryksmåleren, og så kunne vi 
komme af sted ned ad floden med 
en håndmad og en kop kaffe og med 
kurs mod havet og Lagunen.

Landskabet som gled forbi var 
lækkert frodigt og grønt med 
tæt vegetation af træer og buske 
vekslende med veltrimmede 
parkanlæg med en overdådighed 
af blomster og haver med smukke 
villaer og enkelte industri-
virksomheder.

På vej mod Venedig havde vi 
overnatninger på øerne Burano og 
Murano.

Burano er kendt for sine huse, som 
er malede i mange forskellige stærke 
farver. Efter sigende for at dække 

Værftet havde mere end 20 både 
liggende i varierende størrelser, 
og lørdag var skiftedag, så der var 
mange nye lejere, som gerne ville 
have ordnet formaliteterne om ’deres 
båd’ , så de kunne komme af sted op 
- eller ned - ad floden.

Der stilles ingen særlige krav om 
erfaring eller eksamener, når man 
lejer båd fra Le Boat. Man får en 
mundlig gennemgang af reglerne 
for sejlads i Venedig-lagunen og de 
vandveje, der fører ud i den. Lejere 
forsynes med oversigtskort, man kan 
sejle efter.

Vi havde i forvejen investeret 
i en bog med kort, turforslag og 
sejladsregler, så vi var nogenlunde 
forberedt på de ’strabadser’ der 
ventede forude i det Norditalienske 
landskab og Venedig-Lagunen. 
 
Motorhavari
Først bliver selve bådens styre- og 
navigationsmuligheder gennemgået 
med en medarbejder fra udlejeren Le 
Boat. Derefter sejler man en lillebitte 
prøvetur og viser, at man kan  lægge 
til med agterenden mod broen ved 
at bakke ind. Vi havde bovpropel, så 
det hjalp en del på manøvreevnen, 
da man ikke kan styre med roret, når 
man går bak.

Vi fik sat Le Boat-medarbejderen i 
land og forlod værftet i et behageligt, 
adstadigt tempo. Dieselmotoren 
er indstillet til en maxfart på ca 4-5 
knob, så alt går vældig stille og 
roligt.

Efter 10 minutters sejlads lød der 
dog en hylen fra olietryksalarmen. 
Vi stoppede straks motoren, kastede 

anker og ringede til værftet, som 
sendte en sejlende mekaniker til os 
inden for ganske kort tid.

Mekanikeren konstaterede, at 
der var et problem med selve 
olietryksmåleren, som han ikke 
kunne fixe med det samme. Vi 
kunne dog godt bruge motoren, 
forsikrede han os om, så vi kunne 
sejle til en nærliggende by Casier, 
hvor han ville komme dagen efter og 
reparere trykmåleren.

Så første nat lå vi nærmest i 
nødhavn i Casier, hvor vi neden for 
byens vældige klokketårn fandt ’den 
lokale’, som serverede velsmagende 
let musserende lokal hvidvin til 
mirakelpris på under €1 pr. glas.  
Her indtog vi siden vores aftensmad 
bestående af lokale specialiteter.

Burano Trængsel i Canal Grande

Teglværk spejler sig

Da vi gik hjem til vores køjer ved 
midnatstid,  var byens ungdom i 
gang med sanglege og kædedans 
uden for restaurationen.
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Rigtig mange mennesker fandt 
vej til lysthavnene søndag den 29. 
maj, hvor klubmedlemmer i 43 
sejlklubber over hele landet havde 
linet op til Havnens Dag.

I Københavnsområdet var det 
især aktiviteterne i SK Lynetten, 
som lokkede folk af huse for at nyde 
havneatmosfæren.

- Det var en fantastisk dag, siger 
klubhusformand Klaus Sørensen, 
som op til dagen havde haft en 
hånd i organisering og koordinering 
af de fleste af de aktiviteter, der 
blomstrede i det gode vejr den 
søndag.

- Intet af det havde dog haft en 
gang på jorden, hvis ikke det havde 
været for alle de medlemmer, som 
var med til at realisere dagen, siger 
Klaus Sørensen.

Han vurderer, at op mod 100 

medlemmer på forskellig vis deltog 
i det store forberedende arbejde 
og hele projektet med at få alt til at 
klappe på Havnens Dag.

Også klubformand Georg 
Niemann roser de mange 
klubmedlemmer og pligtarbejdere, 
som tog en tørn på dagen.

Det vurderes, at Margretheholm 
Havn blev besøgt af mellem 1.500 
– 2.000 store og små gæster på 
Havnens Dag.

Så Successen er langt større end 
de små kanoner der saluterede på 
Østmolen. Havnens Dag var en stor 
kanon succes.

Vi bringer derfor en serie 
fotografier fra dagen, som den er 
oplevet af fotograf Jesper Hasseltoft 
Larsen.

God fornøjelse.
nbp

Havnens Dag var en KANON succes

ca. hver 10. minut.
Med båden som udgangspunkt tog 

vi nu på opdagelse i Vendig, som er 
en vidunderlig by.

Den oser stadig af tidligere tider 
og den magt byen havde i sine 
velmagtsdage. Man fornemmer de 
rigdomme, der er passeret gennem 
byen, som efter sigende mistede sin 
betydning på grund af beboernes 
dekadence og spillelidenskab.

Så jeg kan kun opfordre til, at man 
oplever Venedig og øerne i lagunen 
fra båd.

Læs mere om leje af båd i Europa
http://www.seatravel.dk/le-boat-
classique.html=
 

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk

over, at byggematerialerne ikke var 
de bedste i verden.

Murano er kendt for sine 
hundredeårige glastraditioner. 
Her fremstillede man glas i den 
ypperste kvalitet til Europas kronede 
hoveder. Nu advares der mod at 
købe glas fremstillet i Asien. ’Asien 
imported glass kills Murano’, stod 
der på et skilt i en af de mange 
glasforretninger på øen.

Der er dog stadig fornem 
glaskunst at se i de mange 
glasforretninger. 
 
Også de døde sejles 
Vi var nu tæt på Venedig, og 
skibstrafikken var godt nok ved at 
være heftig. Vandtaxier susede forbi 
til højre og venstre, men på vort 
sidste ben ind til byen måtte de pænt 
holde sig bag os, da sejlrenden ikke 
var så bred at de måtte overhale.

I Venedig og omegn er al transport 
overtaget af relativt lange, smalle 
både med motor og af gondoler, som 
drives frem af gondolierens ene åre.

Gondolerne  spiller stadig en stor 
rolle – ikke mindst for turisterne.   
Vi så både med dagligvarer, frugt 
og grønt, både som fragtede 
dagrenovation, vi så ambulancebåde 
og en ’rustbåd’ dvs. en meget fin 
båd, der som dækslast havde en 
ligkiste, som var smukt dekoreret 
med en overflod af røde roser.

Vi lagde os ind i marinaen Skt. 
Elena, som ligger på Venedigs 
sydøstlige hjørne. Herfra var der 5 
minutter til det nærmeste stoppested 
for vandbus nr. 1 som sejler hele 
vejen gennem Canal Grande og retur 
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Mange junior-børn ville prøve sejlads i jollerne

Alle former for fartøjer blev afprøvet

Der var åbent hus på værftet og det inspirerede nogle af de mindre til at bygge eget fartøj

Der blev gyst over - og rørt ved - de levende krabber og skrubber
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Korrekt uniformeret havnechef Ole Nissen i den trofaste Bobcat

Der var gang i snobrødsbagningen – der var dej af 4 kg mel – og det slog knap nok til

Hey! – pas lige på der

Københavns kultur- og fritidsborgmester 
Carl Christian Ebbesen (DF) ville have 
flere busser til havnen. Der var også sørøverprinsesser
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Shoppen var flyttet på gaden

Der blev skudt med flødeboller (se bollen over manden med hatten)

Men man skulle ramme skiven og gribe flødebollen

Sjörädningen viste redningsmanøvrer 
Georg Niemann takkede alle for 
indsatsen med at afvikle Havnens Dag
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Efter en generalforsamling, hvor 
det for første gang ikke lykkedes at 
besætte posten som Juniorformand, 
havde vi jo lidt bange anelser, 
men som tidligere skrevet og sagt, 
så valgte bestyrelsen og nogle 
fantastiske frivillige at fastholde, 
at der fortsat skulle være junior-
aktiviteter i Klubben.

Vi er så nu i den lykkelige 
situation, at de gode frivillige er 
blevet suppleret med mindst en ny 

Nu kører det for juniorafdelingen
dygtig instruktør med et fantastisk 
tag på de små juniorer, 1000 gange 
velkommen ombord til Tea.

Når jeg så skriver "mindst", så 
er det, fordi vi i forbindelse med 
Havnens dag kom i kontakt med 
flere potentielle instruktører og 
hjælpere, som gerne ville hjælpe på 
forskellig vis, men det er der bare 
ikke nået at blive lavet endelig aftale 
om endnu.

Havnens dag blev i høj grad også 

Grill- og danseaften
den 1. juli
 
Kan du huske nogle musikere 
der bare dansede rundt, stod på 
instrumenterne og pludselig spillede 
de på balkonen, på broen og nogle af 
os dansede på fliserne. 
Det var JORDANS DRIVE  
Der var så mange medemmer og 
gæstesejlere den dag sidste år, at 
festudvalget har besluttet, at Jordans 
Drive kommer igen til vores årlige 
danseaften den 1. juli 2016.

Var du der, kan du huske det, var du der ikke, har du hørt om det.

Denne aften er der igen Grill aften, og mon ikke baren kan forsyne dig 
med det, du ellers behøver.

Glæd dig - det bliver en stor aften, og den starter med, at grillerne er 
tændte fra kl 17.00. Du kan medbringe dit eget mad og drikke eller købe 
grillpakker i restauranten.

Junior-afdelingens dag, mindst 
3 nye junior-medlemskaber blev 
tegnet, og i det hele taget myldrede 
Juniorbroen og de nye flydebroer 
med glade børn og forældre lige fra 
morgenstunden og til instruktørerne 
til sidst måtte give op over for 
at sidde krøllet sammen i en 
optimistjolle sammen med nye børn, 
som gerne ville prøve en jolletur.

Vi har her i foråret taget hul på 
det samarbejde med andre junior-
afdelinger, og en af Lynettens 
juniorer deltager fast i træningen i 
Sundby Sejlklub i en optimistjolle 

udlånt fra Lynetten. Det er vores 
store håb, at disse samarbejder med 
andre klubber kan sikre, at vi kan 
tilbyde, at der er relevante tilbud til 
alle de juniorer som har lyst, uanset 
hvor gamle og erfarne de er.

Med superhjælp fra vores 
bådsmænd og personalet er alle 
optimistjoller klargjort, og vi er 
begyndt at tænke på at få vores 
øvrige både klar og i vandet.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til 
at takke alle dem, som har bidraget 
til at få afdelingen op at køre igen.

 Med venlig hilsen Georg Niemann 

Jollebroen
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Af Mattias Bodlund

Vi er som sidste hold kommet 
med på et afbud i årets 2 div i 
sejlsportsligaen. Det var ingen svær 
beslutning når DS ringede, men der 
var ikke meget tid til at organisere 
det hele på. Som deltagere i ligaen 
skal man stille med rib og fører, på 
to af de fire stævner, samt hjælpe 
med mindst en transport af ligaens 
j70’er både. Heldigvis var alle 
som var med sidste år, friske på at 
deltage igen, så det var bare at kaste 
sig ud i det igen. 

Til første stævne i Lundeborg på 
Fyn var holdet Ole Skov, Mattias 
Bodlund, Sussie Pedersen og Henrik 
Norup. Vi fik desuden hjælp af Signe 
Barfoed til at køre rib. 

Lørdagen bød på meget skiftende 

vind - alt fra nord, vest og syd, 
hvilket gjorde dagen svær på vandet. 
I vores første sejlads døde vinden 
helt og vi blev liggende ved et af 
bundmærkerne. Derfra kunne vi 
bare se de andre sejle afsted på den 
lille vind der var på banen. Til vores 
held døde vinden til sidst over hele 
banen og sejladsen blev afblæst.

Efter et forsøg mere lykkedes det 
at nå hele banen rundt, med en 2. 
plads som resultat. I alt gik første 
dag meget godt, med en serie på 2, 
4, 1, 2 hvilket gjorde at vi kunne gå i 
seng på en 4. plads. 

Lørdag aften bød på grillfest med 
de andre 17 klubber - mange gode 
venner fra sidste år, så det var meget 
hyggeligt.

Søndag morgen bød på lidt mere 
stabile forhold - vinden kom dog 

Sejlsportsligaen 2. division - stævne 1 Lundeborg 
14.-15. maj 2016

stadig fra land, så der var mange 
spring. Da mange føler sig lidt 
varme i båden anden dag, plejer 
denne at byde på tættere kampe. 
Denne dag ingen undtagelser.

Vi var lidt uheldige i to situationer 
hvor dommeren først tog fejl af os og 
en konkurrent, så vi fik en straf helt 
uden årsag og ved anden runding af 
topmærket, fik en straf på trods af, at 
vi klart var båden med ret til vej.

Alle situationer er ikke helt nemme 
for dommeren at se, det er bare 
meget frustrerende for teamet på 
banen når det sker.

Dagen bød også på en del 
regnbyger samt hårde vindbyger 
som kom ned over banen, hvilket 
gav os nogle udfordringer. Her 

har vi stadig manøvre at træne på, 
hvilket vi får mulighed for her i juli, 
hvor vi får vores egen J70 i Lynetten.

Resultatet fra søndagen blev til 
sidst 4, 4, 3, 4, 3 hvilket samlet gav os 
en 7. plads til stævnet i Lundeborg.

Næste stævne er i Juelsminde 
18.-19. juni - her mangler vi pt. en 
gast. Hvis nogen er interesseret, så 
giv mig et kald. Mattias Bodlund, 
medlems nummer 5142, mobil: 28 58 
18 13.

Alt om ligaen: http://sejlsportsligaen.
dk https://www.facebook.com/
sejlsportsligaen 

Foto: Flemming Ø. Pedersen, Dansk 
Sejlunion

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.
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I snævert samarbejde med Lynettens Bådservice, har klubben fået 
fremstillet en ny Lynette-Trøje. Det er en lækker varm hætte-trøje med 
et flot logo, hvor David Brandenhoff har givet et stort bidrag.

Trøjerne er nu fremstillet i alle størrelser og kan købes i Lynettens 
Bådservice til en meget rimelig pris på 398 kr.

Det kan godt være at nu, hvor man i skrivende stund sidder og 
sveder, så tænker man ikke så meget på lune bløde hætte-trøjer, men 
statistikken plejer nu at vise, at der ikke er ret mange somre, som 
slipper helt fri af  kølige aftener. Under alle omstændigheder plejer 
sommeren altid at gå over i et koldere efterår.

Så bak din klub op og vis hvor du kommer fra, når du rejser ud til 
fremmede havne.

 Med venlig hilsen
Georg Niemann 

Lynettens Bådservice - Nu med klubtrøjer
Skal der være butik i Bådagenten?

Siden indehaveren af "Bådagenten", 
John Hansen døde i starten af 2015,  
har der været usikkerhed om den 
fremtidige  brug af området og 
lokalet. Boet efter John Hansen ville 
ikke drive forretningen videre, men 
ville meget gerne sælge den.

For S/K Lynetten var den 
eksisterende overenskomst ikke 
særligt attraktiv, blandt andet 
fordi lejeprisen var låst fast, så 
den kun kunne reguleres med 
pristalsreguleringen og ikke med de 
eventuelle prisstigninger, som kan 
komme, når S/K Lynettens aftale 
med By & Havn skal genforhandles. 

Der har været forhandlet med 
mellemrum lige siden dødsfaldet, 
men det virkede ikke til, at der 
kunne opnås et rimeligt kompromis 
med de interesserede parter.

Konsekvensen blev, at bestyrelsen 
valgte, selv at købe "aftalen" retur til 
klubben.

S/K Lynetten er derfor nu 
frit stillet i forhold til at indgå 
eventuelle nye aftaler med folk, 
som er interesserede i at drive 
bådmæglervirksomhed i vores havn.

Og sandsynligheden for, at der 
kan drives en driftig bådmægler-
forretning i Lynetten er stor, men 
vi har valgt selv at kunne sætte 
betingelserne. Og vi er da ret sikre 
på, at det vil være et gode for 
klubbens medlemmer, hvis der var 
en eller flere dygtige bådmæglere i 
vores havn.

Lige nu er vi optagede af at 

finde en løsning, så vi kan følge 
generalforsamlingens beslutning om 
at gennemføre et forsøgsprojekt med 
en "kiosk". Beslutningen går på at 
drive en kiosk i foreløbigt 4 måneder 
i højsæsonen på forsøgsbasis.

Men selv på forsøgsbasis, er 
man nødt til at sikre sig, at alle 
sundhedsforskrifter er overholdt, 
for ellers kan man nemt risikere at få 
et straks-påbud om at lukke og det 
vil restaurant-forpagteren Kasper 
Nielsen trods alt ikke lægge ryg til.

Derfor er vi i den ærgerlige 
situation, at sundhedsmyndig-
hederne ikke kan finde tid til at 
gennemgå de forhold, vi kan tilbyde, 
så vi kan ikke indrette eller åbne 
kiosken som ellers foreskrevet. For 
selv om de kan være svære at få ud 
nu, så kan de meget nemt reagere 
hurtigt, hvis de fornemmer eller 
hører, at der foregår aktiviteter som 
ikke er godkendt.

 Bygningen, som fulgte med, da 
vi købte Bådagenten, indgår som 
en brik i spillet om en kiosk på den 
måde, at enten kan kiosken være 
i den bygning, eller også kan vi 
hurtigt flytte Junior-afdelingen over 
i bygningen og så indrette kiosken i 
det nuværende junior-lokale.

Hvilken løsning, der vil blive valgt, 
afhænger af den udmelding, som vi 
får fra sundhedsmyndighederne.

  Med venlig hilsen
Georg Niemann 

Ilse og Kaj med klubtrøjer
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Det bliver en hyggelig aften 
for os der nyder havnen, 
musikken og dagen.

Vi starter kl 17.00 med 
at tænde op i grillerne, 
Hoppeborgen er klar, og det 
lille bål til snobrød vil være 
tændt. Restauranten vil have 
grillpakker men du kan da 
også medbringe dit eget 
mad og drikke.

Kl 20.00 tændes det større 
bål og mon ikke der vil være 
en der kan holde en båltale. 
Ja hvem tror du? det er til nu 
en hemmelighed.

Musikken denne 
aften kommer fra alle 
verdenshjørner, men vi har 
da vores eget lille anlæg 
med lys og udvalgte slagere 
der nok gør os glade og 
tilfredse.

Men ingen aften uden lidt, 
der serveres for medlemmer 
en kold øl/eller sodavand, 
men ellers kan du købe vin, 
øl eller sodvand fra den lille 
bar på terrassen.

Det bliver en dejlig aften og 
for alle 

Hjertelig velkommen

Sankt Hans Aften 
i din sejlkub


