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Forside: Juniorerne hejser standeren og signalerer, at 
sæsonen er startet.

LynetteNyt nr. 4/2017 udkommer den 22. maj 2017.

Sidste frist for indlæg og annoncer til nr. 4 er man-
dag den 8. maj 2017.

Husk at du altid kan læse LynetteNyt på klubbens 
hjemmeside.

I forbindelse med standerhejsningen 
opfordrede formand Georg Niemann 
medlemmerne til at vise det venlige 
ansigt og ’gå en ekstra mil’, for at gøre 
havnen til et endnu bedre sted at være.
 
Han sagde blandt andet: Der er god 
grund til at sende gode tanker til 
en af de seniorer, som har været 
med fra starten og undervejs gjort 
en stor indsats for klubben. For en 
måneds tid siden var jeg med til 
Dansk Sejlunions generalforsamling 
i Svendborg, og jeg blev meget 
overrasket over at møde Jørgen Ulm 
som deltager der, men Jørgen Ulm 
har også været meget aktiv i Dansk 
Sejlunion og er også æresmedlem 
der, så det var i den anledning, han 
var der.

Standerhejsning 8. april 2017
Overraskelsen skyldes også, som 

en del medlemmer vil vide, at Jørgen 
er meget syg og på nuværende 
tidspunkt indlagt på Hospice 
Svendborg, så det er altså rigtigt 
alvorligt. Jørgen bad mig om at hilse 
medlemmerne i Lynetten, og det 
gør jeg gerne, men jeg vil også gerne 
bede Jer om at hjælpe med at sende 
en hilsen tilbage i form af at sende 
en stor klapsalve af sted. Og hvis 
man har lyst, kan man også sende en 
hilsen på Facebook, hvor Jørgen er 
meget aktiv.

Den 28. april afholdes der 
vinsmagning i restauranten. Det 
er et fællesarrangement imellem 
Lynettens festudvalg og Kasper 
Nielsen fra Restaurant Lynetten. 
Dels kan man smage på 8 gode vine, 

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

Yacht Service

FORSIKRINGSSKADER
GLASFIBERARBEJDE
GELCOATSKADER
TRÆARBEJDE
MOTORSERVICE
INDENDØRS OPBEVARING

Alle Sejlklubben Lynettens klubmedlemmer 
tilbydes 5% rabat på alt service

og opbevaring i 2017

Refshalevej 200  .  Tlf. 2624-3045

    
www.yase.dk . jb@yase.dk
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og dels kan man købe nogen af 
sagerne med hjem, så der er ”tanket 
op” til sejlsæsonen.

I pinsen, som tager sin start 3. 
juni, laver turudvalget et brag af 
en Pinsetur til Råå, og den kan 
man læse om både på opslag og på 
Facebook. 

Og bare en uge efter bliver det 
så et af årets store landsdækkende 
arrangementer, nemlig Havnens 
dag den 10. juni. Programmet bliver 
stort og flot, både hos os og i en 

masse andre havne. Programmet er 
nok så omfangsrigt, så jeg ikke kan 
nå at komme ind på alle detaljerne, 
men jeg kan i hvert fald nævne, at 
i modsætning til sidste år, bliver 
det ikke en søndag, men en lørdag, 
så der er lagt op til en god fest om 
aftenen efter alle anstrengelserne.

Nu er det jo sådan, at der er og 
bliver masser af arrangementer også 
resten af 2017, nogen er planlagt i 
detaljer, men andre er først ved at 
finde deres form. Men jeg tror ikke, 
at ret mange vil sætte pris på, at jeg 
prøver at gennemgå det hele nu, så 
jeg vil lukke kalenderen for denne 
gang.

Jeg vil dog omtale udstillingen ”Vi 
Byggede Havnen”, som åbner den 
22. april. Den fortæller om hvordan 
medlemmerne af Sejlklubben 
Lynetten med deres egne hænder 
byggede Margretheholm havn.

Udstillingen åbner den 22. april, 
men også søndag den 23.- og 
søndag den 30. april vil der være 
rundvisning og arrangementer 
omkring udstillingen. 
 
Når man skal starte sæsonen for 
et nyt år, er det med ønsker om, at 
det skal blive rigtigt sjovt og dejligt, 
og jeg håber, at alle vil deltage i 
bestræbelserne for, at også din nabo 
og genbo og alle de andre skal få 
en dejlig sejlersommer. Jeg synes, 
at vi skal love hinanden, at vi går 
en ekstra mil for at gøre Lynetten 
til et endnu bedre sted at være. Og 
jeg tænker på alle mulige tiltag, tag 
en god snak med naboen, lad være 
med at blive sur, fordi du ikke kan få 

den parkeringsplads, som du plejer 
at have. I det hele taget, gør imod 
andre, som du ville ønske, at de 
andre gjorde imod dig.

På det helt nære plan så har der 
været skrevet en del på Facebook om 
hundelorte på vores område, og der 
er der virkelig noget som den enkelte 
kan gøre. Som bestyrelse vil prøve at 
gøre vores ved at få skaffet lidt flere 
skraldespande, men retfærdigvis, 
hvor langt er der dog imellem 
mulighederne for at komme af 
med en lortepose allerede i dag? Så 
hvis nogen lader deres hund skide 
på området, og du ser det, så lad i 
første omgang være med at kølhale 
vedkommende, spørg i stedet ham/ 
hende, om vedkommende vil have 
en af dine poser. Men det gælder 
selvfølgelig i særdeleshed om, at 
hundeejerne passer på deres hunde 
og holder dem i snor på havnens 
område, så er det også nemmere at 
se, hvor proteinerne lander. Men 
brug nu ikke jeres tid på at opfinde Nye venner

Gamle venner Frede Norbrink og Jesper Agerschou underholdt

fjendebilleder og have mistillid til 
alle de andre.

Se lyst på livet, vi har det stort 
set alle fantastisk meget bedre end 
mange andre omkring os. Se bare til 
Syrien, Stockholm og andre steder, 
hvor man ikke kan være så trygge 
som vi kan herude. Og det på trods 
af, at der også her sker ting, som 
bare er så ØV.

Nu skal vi have hejst den store 
Lynettestander helt til tops, med 
den rigtige ende opad. Og bagefter 
samles vi i restauranten til et 
Lynettesæt og et par timer i godt 
selskab.

Så fra mig til slut, tak for 
indsatsen indtil nu, tak til 
personale, tak til restaurant, tak til 
den øvrige bestyrelse, tak til alle 
udvalgsmedlemmer og tak til alle 
medlemmer. Jeg ser frem til en god 
sæson med Jer alle.
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Da klubben var ny
   

Som så mange andre håbefulde 
tegnede jeg midt i april for 40 år 
siden kontrakt om havneplads med 
S/K Lynetten.

Håbefulde ja; der var endnu ikke 
en havn, kun en klub med en plan. 

En nystiftet klub. Dannet af 
entusiatiske sejlere, der var ved at gå 
til over den lange ventetid, der var 
på plads i Sundby Sejlklub.

Planen var nærmest kommet ved 
tilfælde efter, at det havde vist sig, 
at der ikke alligevel kunne skabes 
sejlbåds pladser i Lynettehavnen, 
som klubben havde fået navn efter:

Københavns daværende 
overborgmester Urban Hansen 
slog ud med armene på en sejltur 
til Flakfortet, der skulle overdrages 
til sejlerne, og sagde: ”Der er jo det 
dér brakvand i bugten mellem B&W 
og Magretheholmen, kan I ikke 
slå et par pæle i dér og lave nogle 
pladser?!”

Den korte version er at næste år 

åbnede havnen.
Min egen historie var: Vi havde 

købt kølbåd og havde lejet en plads 
i Jyllinge havn, hvor vores stolte 
skib  ”Taifun” lå. Men det var lidt 
langt fra København. Det viste sig 
imidlertid, at vi var en del af et 
spredt fællesskab. Fra alle havne på 
Sjælland strømmede nye til.

Men det var et hektisk år, den 
unge mand Thomas på forsiden 
af marts nummeret af LynetteNyt 
meldte mig ind og tildelte mig 
samtidig jobbet som den, der 
skulle indkalde medlemmerne til 
pligtarbejde el. frivilligt arbejde, som 
det dengang hed:  
Vi skal bruge ca.20 mand til at rive 
et skur ned på Grøndlands Handels 
Plads fra lørdag morgen, kan du ikke 
lige finde  dem og ringe! (det blev 
til vores første klubhus og mange 
år senere til Lynettens Bådservices 
domicil). Men kedeligt blev det 
aldrig.

Formanden, 
jeg havde tegnet 
kontrakt med, blev 
på grund af sygdom 
udskiftet med 
Preben Jacobsen, 
også kaldet ”Preben 
vognmand”, der  
var vores formand i 
byggeperioden. 

Han var en 
bullerbasse, 
men havde det 
nødvendige drive.

Mange gange Havnen inden der kom vand i bassinet

foregik planlægnings/byggemøder, 
indmeldelse, registrering af 
pligttimer etc. ved samme bord i det 
lille lokale i Burmeistergade, som var 
det første klublokale.

Hårde forhandlinger somme tider, 
hvor Preben forlangte bedre og 
billigere løsninger: ”De beregninger 
må du sgu gøre om, der skal være 
et stabilt gulv i det nye klubhus, det 
skal kunne holde til at jeg danser 
polka”. 

Preben var ikke let, heller ikke 
at komme udenom: ”Ring til alle 
byens entreprenører og sig at de 
kan læsse deres byggeaffald af her 
”(ellers skulle de helt til Tune og 
oven i købet betale for aflæsning. 
De strømmede til.) Prebens kone 
(Grethe Jacobsen/red) var også 
altid med uden at være medlem 

af bestyrelsen,  hun tog referat. 
Men et par gange afskedigede hun 
pladsmanden. Så måtte Preben 
jo udbedre bagefter. Men alt i alt 
gav de en enestående indsats, der 
var af afgørende betydning for 
gennemførelsen af byggeriet af 
havnen. 

Preben var også modstander af 
slæbested med bedingsvogn, han var 
jo hurtigere med sin kranbil.

Han blev overtalt, men da 
åbningen af havnen forestod og 
slæbestedet ikke var færdigt, blev 
”det skudt til senere”. Sådan er det 
sådan set stadig.

Men vi har jo så meget andet!
Nu skal vi ”bare” have forlænget 

kontrakten.
Sejlerhilsen 
619 Tolf  

Fundamenter til vores broer kom på plads
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Næste år fylder Margretheholm 
Havn fyrre år. Fødselaren kan 
takke en lang række af de tidlige 
medlemmer for, at den kom til 
verden.

Sejlklubben Lynetten blev stiftet 

Vi Byggede Havnen
 

Margretheholm Havn dumpede ikke ned fra himlen. Der står hårdt arbejde og dygtig 
organisering bag en af de dejligste havne, som næsten ligger midt i byen. 
Det har vi lavet en udstilling om, som er åbnet når bladet kommer på gaden. 
Men udstillingen vil sidde oppe resten af sæsonen, og der vil være en trykt folder, 
som kan lede den interesserede rundt til 27 plancher, som er sat op rundt i havnen. 
Kulturhavn 365 støtter udstillingen. 
 
af Niels Bjørn Pedersen

i april 1975. Det var medlemmer 
af Sundby SejlForening (SSF) som 
stiftede den nye sejlklub, og det 
skete ikke i utilfredshed med SSF, 
men fordi der ikke var plads flere 
både i den havn. 

 

Margretheholm Havn blev indviet i april 1978 tre år efter stiftelsen af Sejlklubben 
Lynetten.

Den havn vi aldrig fik
Som en del af den øgede levefod i 
60’erne og 70’erne havde borgerne 
fået mulighed for at dyrke deres 
passion for sejlads og mange havde 
erhvervet eget fartøj.

I 1975 lå der således 130 både for 
svaj på Sundby Red ud for SSF. 
Det stimulerede på naturlig vis 
interessen for at medvirke til at sikre 
sig en havneplads.

Inde i Københavns Havn ligger 
Lynettehavnen, og den havde 
den nystiftede klub næsten fået 
overdraget. Det svipsede dog i 
sidste øjeblik, men alligevel hedder 
sejlklubben Lynetten, opkaldt efter 
den havn vi alligevel aldrig fik. 
I stedet fik klubben et tilbud fra 
Københavns kommune om at lave 
sin egen havn i et lavvandet område 

på Refshaleøen, hvor der kun var 
vand, sten og strand. 
 
Banklån og pligtarbejde
Her lagde medlemmerne af 
sejlklubben sig i selen og sled og 
slæbte og vristede den havn vi 
kender ud af ingenting.

Ingen støtte havde de fået, ud over 
arealet. Alt arbejde og al finansiering 
hang på medlemmerne.

Takket være daværende 
formand Reinhardt Hansen fik 
klubmedlemmerne en favorabel 
aftale med den daværende 
Amagerbanken.

Her kunne man låne de 6.000 
kroner, som en havneplads i den 
nye havn  kostede. Men samtidig 
forpligtede man sig til at udføre 80 
timers hobby- eller pligtarbejde, og 

Der ligger masser af kærlighed og arbejdstimer bag bygningen af Margretheholm Havn
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det var den ordning, som skabte 
havnen, og som stadig ligger dybt i 
klubbens DNA.  
 
Respekt
Derfor skal nye medlemmer, som 
ønsker en havneplads også den dag 
i dag lægge 80 timers arbejde for 
havnen. 
Det har været medvirkende 
til at havnen i dag kan tilbyde 
medlemmer og gæster alle moderne 
faciliteter fra Restaurant, bad, 
vaskemulighed, gør-det-selv-
værksteder, køkkenmuligheder, 
grill- og legeområder og meget 
andet.

Plancheudstillingen, som kan ses 
rundt på havnen, viser en del af 
det store arbejde, det var at bygge 
Margretheholm Havn.

Man føler stor respekt for de 
medlemmer, som lagde ryg og arme 
til byggeriet, men også stor forståelse 
for pligtarbejdets betydning for 
klubben og fællesskabet.

Vi er stolte af vores historie og 
mener, at det er vigtigt at den huskes 
som det den er: en kæmpe fælles 
arbejdsopgave udsprunget af en 
vision om et fælleskab. 
 
Tunneltrusler
Atter engang rumler truslerne 
mod havnen. Nu skal der laves en 
undersøgelse om, hvorvidt der skal 
bygges en havnetunnel.

På mange af skitserne om 
havnetunnellen kan man se, at den 
tromler brutalt hen over vores havn.

Og selv om der er kommet masser 
af boliger og naboer, kan hverken 
vi eller de ligge på den lade side 
og afvente beslutningerne fra 
Københavns Rådhus.

Der skal arbejdes og argumenteres 
for at sikre det maritime miljø, som 
så mange sætter pris på, og her er 
en god anledning til et rigtig godt 
samarbejde mellem sejlklub og 
beboere.

Derfor indbyder vi også vore 
naboer til at kigge ind og se 
udstillingen om havnen – og måske 
sende en taknemmelig tanke til de 
medlemmer, som havde en vision og 
realiserede den, og som vi kan glæde 
os over hver dag.

Klubbens første formand Reinhardt 
Hansen

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.

 

Blad nr. Deadline  Udkommer 
 
3  10. april  24. april 
4  8. maj   22. maj 
5  12. juni  26. juni 
6  21. august  4. september 
7  30. oktober  13. november 
 
Blad 1 2018   8. januar  22. januar

LynetteNyt
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Formål:
- Et projekt der kan tiltrække og 
fastholde sejlere med lyst til en 
sportslig tilgang til sejlads. 
- Projekt for alle medlemmer i 
Klubben - på tværs af køn og alder.  
- Sætte S/K Lynetten på landkortet 
som en moderne klub med gode 
faciliteter – også på vandet.

Bådens anvendelse
Give skippere og besætninger 
mulighed for at træne kapsejlads i en 
moderne sportsbåd. 
Give øvede juniorer mulighed for at 
stifte bekendtskab med en moderne 
sportsbåd. 
Give interesserede klubmedlemmer 
mulighed for at stifte bekendtskab 
med en moderne sportsbåd.

1.1 Båden må kun sejles i dagslys. 
1.2 Ved træning må båden kun sejles 
på Øresund i området fra Kastrup 
i syd til Rungsted i nord, samt vest 

Sejladsreglement for Klubbens J70

for en nord/sydgående linje gennem 
Flakfortet.

2. Klubbens Team J70: 
2.1 Medlemskab sommer: (fra 
Stander Hejs til Stander Hal): 500,-                                                        
Medlemskab vinter: (fra Stander Hal 
til Stander Hejs): 500,-   
Indbetales til Klubbens 
kapsejladskonto. Overstående priser 
er gældende for 2017.  
2.2 J70 bådens økonomi 
administreres af Havnekontoret, 
med input fra Kapsejladsudvalget, 
der i Klubsammenhæng tegnes af 
Kapsejladsformanden. 
2.3 Team J70 ledelsen: 
Består af kapsejladsformand, 
J70 bådsmand, der udpeges af 
Kapsejladsudvalget, samt et eller 
flere medlemmer af Team J70. 
2.4 Bådsmand: er ansvarlig for 
bådens vedligehold – økonomi 
varetages i samarbejde med 
Kapsejladsformand.  

J7
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Skal være godkendt som skipper af 
Team J70 ledelsen. 
Skal være medlem af Klubbens Team 
J70 og have betalt medlemskab til 
samme. Gratis for juniorer – medlem 
af Klubbens juniorafdeling.
3.2 Krav til gaster:  
Skal være medlem af Klubbens Team 
J70 og have betalt medlemskab til 
samme. Gratis for juniorer – medlem 
af Klubbens juniorafdeling.

4. Kommunikation 
Via facebookhjemmeside, mail til 
bådsmand mm.

5. Indberetning af skader:  
Skal ske omgående til Bådsmanden 
– gerne med skriftlige forklaringer, 
billeder evt. protester ved 
kapsejladser. 

Kapsejladsudvalget har 
udpeget Mattias Bodlund som 
Bådsmand, så kontakt ham 
for at høre nærmere om medlemskab 
i Lynettens Team J70 og deltagelse i 
sommertræning, som starter snart.

2.5 Bådsmanden administrerer 
brug af båden: herunder 
træningssejladser, deltagelse i 
kapsejladser mm.  
2.6 Det forventes, at teamets 
medlemmer bidrager til bådens 
rengøring, vedligehold, flytning på 
trailer mm.
 
3. Personer der kan sejle båden: 
Alle, der sejler i Klubbens J70 skal 
være medlem af Klubben, det gælder 
både skipper og gaster.  Skal være 
medlem af Klubbens Team J70 og 
have betalt medlemskab til samme. 
Det gælder dog ikke ved aftalte 
prøvesejladser.  
Manglende overholdelse af 
nærværende regler vil medføre 
påtale og i grovere tilfælde 
udelukkelse fra sejlads i en periode 
nærmere bestemt af Team J70 
ledelsen.  
Grov uagtsomhed eller 
tilsidesættelse af godt sømandskab 
kan medføre erstatningsansvar.
3.1 Krav til skipper:
Skal have gyldigt duelighedsbevis. 
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Som værende aktiv i Sejlklubben 
Lynetten siden 1977, hvor jeg 
i sin tid besluttede mig at tage 
imod Reinhardt Hansens tilbud 
om at starte en virksomhed i 
Margretheholm havn, har jeg oplevet 
glæden af samværet med klubbens 
mange medlemmer, men også 
savnet af de medlemmer, som senere 
har solgt deres båd og derfor meldt 
sig ud af Sejlklubben.

Hvorfor nu det.
Mange har af fysiske grunde meldt 
sig ud og efter at deres båd er solgt 
følte de ikke længere, at de havde en 
legal adgang til at have sin gang på 
sejlklubbens område.

Andre har stadig deres båd, men 
vil gerne være aktiv i fællesskabet på 
en anden og ny måde, eller måske 
blot nyde det sociale samvær med 
deres sejlervenner.

Andre igen,  har helt andre 
årsager, men fælles for dem 
alle er, at forsætte de sociale og 
menneskelige relationer med både 
gamle og nye venner.

Derfor vil jeg med dette indlæg 
undersøge interessen for at starte 
en Seniorklub for Sejlklubbens  
medlemmer og som har rundet de 
(et forslag) 60 år.

Seniorklubbens formål er først 
og fremmest at bevare de sociale 
relationer, samt at foretage rejser/
udflugter over hele året (ikke mindst 
vinterhalvåret) eller hvor flere 

Seniorklubben i Sejlklubben Lynetten eller …..  ?

bådejere samler sig om blot én båd 
for at lette de  fysiske gener ved 
håndtering af båden til havs og ved 
havnemanøvre. 

Derudover tænker jeg også at 
Seniorklubbens (måske det bedste 
formål) kunne give en hjælpende 
hånd til de flere og flere unge 
mennesker, som vi nu ser bliver 
indmeldt i vores progressive 
sejlklub.

Jeg ved fra Lynettens Bådservice, 
hvor taknemmelige mange af vores 
unge kunder er,  når vi fortæller dem 
om helt elementære forhold omkring 
deres båd, såvel de sejladsmæssige 
og det at klargøre deres båd med 
maling, voks og senere påsætning 
og trimning af mast mv.  Jeg ved 
at mange Seniorer netop vil være 
meget glade for at give en hånd 
med sidstnævnte områder , såvel 

En ung Klaus Schlichter



20 Lynettenyt/3 . april 2017 21Lynettenyt/3 . april 2017

i praksis som med rådgivning fra 
deres egen erfaring, som de kan 
bidrage med fra deres mange år til 
søs.  Gode forslag om sejlture til 
de mange skønne havne, som ikke 
ligger langt fra Margretheholm havn 
kunne vel også være af interesse for 
den lille nye familie, som har fundet 
interesse i sejlerlivets mange glæder 
og naturligvis med Margretheholm 
havn som udgangspunkt.

I min skrivende stund kunne jeg 
nok også finde andre gode områder, 
hvor vi som Seniorer kunne gøre 
gavn til glæde for ikke bare os selv.

Skriv tilbage og gerne med forslag 
og måske en god idè.

Om der er nogle af jer som 
er interesseret i mit forslag vil 
jeg i første omgang bede jer om 
at sende mig en mail om jeres 
interesse. Om der bliver mere end 
to (+ undertegnede) vil vi finde en 
dag, hvor vi kan mødes i klubhuset 
og drøfte det videre forløb og måske 
kan vi være fuldt oppe at køre fra 
efteråret 2017, til glæde for ikke 
mindst os selv.

Med de bedste hilsner
Sejlklubben Lynettens Seniorer – 
også til glæde for de unge.

Klaus Schlichter
mail:  klausschlichter@gmail.com

Turudvalget
Turudvalget har etableret sig mandag aften. 
Udvalget består af Kirsten og Roland, Mette og Steen, Inge og Jens 
Benny, Suzann og Poul, Yvonne og Jørgen, samt Bo. 
Nogle er ”løsarbejdere” fra gang til gang og andre er faste 
medlemmer. 11 medlemmer har meldt sig, og vi har etableret os med 
arbejdsopgaver og lagt årets ture ind i kalenderen:
Pinsetur til Raa den 3.-4. juni
2 grillture til Flakfortet for interesserede medlemmer i foråret.

2 grillture til Flakfortet for interesserede medlemmer i efteråret. 
Alle fire ture som aftenudflugt, leder Bo Sperling.

Krebsetur til Flakfortet den 2. september

Dragør afriggertur 30. september

Foredrag og besøg ved/hos Raket Madsen på BogW den 28. oktober 
i samarbejde med Klubhus og Fest.

     Med venlig hilsen Turudvalget
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Lørdag den 2. september krebsetur til Flakfortet, Turudvalget
 
Lørdag 30. september, Praktisk prøve, Duelighed, Sejlerskolen
 
Lørdag den 30. september afriggertur til Dragør, Turudvalget
 
7-8 oktober Kursus i ankerlægning, Sejlerskolen
 
Lørdag den 28. oktober RaketMadsen på B&W, Turudvalget & 
Festudvalget 
 
Der vil ligeledes være Grill aftener for medlemmer og gæstesejlere 
hver lørdag hele sejler sæsonen. Dette gælder for alle grillene på 
havnen

Kalender 2017
Fredag den 28. april 2017 vin aften. Hvilke vine skal smages og købes 
som proviant for sommeren 
 
Vi Byggede Havnen: Udendørs udstilling om dengang de seje 
medlemmer byggede vores havn. 
Guidet rundvisning, hygge, pølser snobrød og maritime toner ved 
grillen   
søndag den 30. april kl. 15-18.
Udstillingen er støttet af Kulturhavn 365.
Arrangementet bliver gentaget til september. 
 
Pinsetur lørdag- søndag den 3.-4 juni..
 
Havnens Dag Lørdag den 10. juni 2017, så er det igen havnens 
dag, stor dag og vi holder om aftenen en kæmpe medlemsfest med 
fællesspisning og gedigen underholdning i teltet. Skriv dagen i 
kalenderen og meddel gerne om du vil hjælpe som frivillig.  
I 2016 havde vi ca. 3000 gæster, hvad med 2017? 
Send mail til vildmedvand@lynetten.dk
 
Amager Cup Lørdag den 10 juni Amager Cup. Kapsejlads for alle.
 
Lørdag den 17.juni forårstur, Sejlerskolen
 
Søndag den 18. juni eksamen i teori, Duelighed, Sejlerskolen
 
Lørdag den 1 juli Grill og Danseaften for medlemmer og gæstesejlere.

Weekend 11.-13. august, sommertur, Sejlerskolen
 
Torsdag 17. til lørdag 19. august.  
Dansk Sejlunion, Danmarksmesterskab for Spækhuggere 
 
Lørdag den 26. august. Kapsejlads Rundt om Fortene.
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For første gang i Dansk Sejlunions 
104-årige historie bliver det en kvinde, 
der skal stå i spidsen for organisationens 
52.000 aktive – heriblandt de olympiske 
sejlere, der har hentet medaljer til 
Danmark ved de seneste otte OL i træk.

41-årige Line Markert var eneste 
kandidat, da Dansk Sejlunion lørdag 
valgte ny formand som afløser for Hans 
Natorp, der har siddet på posten siden 
2010. Valget fandt sted ved sejlunionens 
generalforsamling i Svendborg.

Line Markert er Dansk Sejlunions 17. 
formand gennem tiderne.

”Jeg er glad for valget. Og stolt over 
tilliden. Ganske vist har jeg haft nogle 
uger til at vænne mig til tanken, fordi der 
kun var én kandidat. Alligevel er det ret 
vildt, at det nu er mig, der skal sidde ved 
roret og være med til at lægge kursen. 
Det glæder jeg mig til,” sagde Line 
Markert, der udpeger økonomi som sit 
hovedfokus den kommende tid. 
                 nbp

Dansk Sejlunion vælger 
første kvindelige 
formand


