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Forside: Foto af et par mandødrenge med lam - fra 
udstillingen Mandø midt i tidevandet.

LynetteNyt nr. 7/2017 udkommer den 13. november 
2017. Sidste frist for indlæg og annoncer er mandag 
den 30. oktober 2017.
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

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

Invitation til 
medlemsmøde
20/9 2017 kl. 19.00

Kære medlem

De fleste garvede medlemmer har 
hørt om begrebet medlemsmøder 
før, men vi har ikke afholdt 
medlemsmøder i en periode, så for 
nye medlemmer og for dem, som har 
glemt det, så er medlemsmøderne 
en del af klubbens demokrati. Her 
vil bestyrelsen typisk informere 
om aktuelle tiltag, men det er også 
stedet hvor medlemmerne helt 
uforpligtigende kan kommentere 
klubbens forhold og stille spørgsmål 
til alle de ting, som man måske 
er i tvivl om, har forslag om, er 
utilfredse med, eller endda måske er 
tilfredse med. 

Bestyrelsen vil søge at svare, hvor 
det er muligt, men ellers tager vi det 
med tilbage til drøftelse i bestyrelse 
og måske ender det med ændringer 
i den daglige drift eller forslag 
til at ændre vedtægter på næste 

generalforsamling.
Så i kort form er det en 

minigeneralforsamling uden 
beslutningsmuligheder.

Der er ikke fast dagsorden, men 
bestyrelsen vil blandt andet komme 
med oplæg vedrørende.

Opmærkning af havnepladser.
Renovering af landpladser
Opdaterede regler for
bådhåndtering

Så vi håber, at rigtigt mange 
medlemmer har lyst til at deltage på 
mødet og deltage i debatten. Mødet 
afholdes i bestikket i klubhus øst.

For at hjælpe lidt på motiveringen 
byder klubben på en enkelt øl 
undervejs.

På bestyrelsens vegne
Georg Niemann
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Tekst: Niels Bjørn Pedersen
  
I 1954 besøgte fotografen Esther 
Bubley Manø.

Hun var i Danmark for at tage 
billeder for det amerikanske selskab 
Standard Oil, som i Danmark var 
repræsenteret af Esso.

Hun skulle fotografere 
hverdagslivet på Mandø og i løbet 
af nogle dage fotograferede hun 
adskillige hundrede billeder som 
viser, hvordan det var at leve på 
Mandø i 50’erne.

For Standard Oil/Esso var Øen 
interessant, fordi befolkningen var 

helt afhængig af olie til moderne 
opgaver som el til maskiner og 
belysning samt til transport med 
traktorer og skibe.

I start-50’erne havde Mandø succes 
med at øge befolkningstallet selv om 
de fleste danskere flyttede fra land til 
by. I 1952 fik Øen sit første elværk, 
og mælkeproduktionen blev øget.  
I 1954 var der 44 husstande på Øen. 
Der var intet alderdomshjem og 
det er tidevandet, som bestemmer 
adgangen til fastlandet.

I den periode var befolkningen 
storforbrugere af brændselsolie 
og petroleum med et af de største 

En flot fotoudstilling om livet på øen først i halvtredserne 
placeret midt i Mandøs natur

Mandø midt i tidevandet

Udstillingen er opstillet foran Øens redningsstation med tre eller fire opslag på hvert 
modul

For at komme til sin kutter må fiskeren gå et stykke og have last og gods på 
sin trillebør

Standard Oil/Esso var glade for Mandø, som i en periode i 1950’erne havde det største 
forbrug i Danmark af selskabets produkter pr. indbygger.
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Om fotografen Esther Bubley
 
Esther Bubley var en af de første kvinder, som var i stand til at leve af 
sit freelancearbejde på et ellers mandsdomineret 
område. Hendes fotografier blev bragt i Life og 
Time og vises fortsat på MoMA – Museum of 
Modern Art i New York.

Udstillingen på Mandø er udendørs og den løber 
frem til den 22. oktober. Udstillingen er skabt i kraft 
af samarbejde mellem Sydvestjyske Museum og 
Mandø Museum og er endvidere støttet af en række 
fonde. 

forbrug i Danmark i forhold til 
antallet af beboere.

Få år efter Esther Bubleys besøg 
begyndte det dog at gå ned ad bakke 
for Øen. Mælkeproduktionen kunne 
ikke øges og der var problemer 
med at skaffe drikkevand og i 1970 

måtte Øens økonomiske centrum – 
mejeriet – lukke.

Mandø ændrede herefter karakter 
til en populær turistdestination  med 
ganske få fastboende, men med 
mange græssende får og køer og et 
rigt fugle- og faunaliv. 
 
 

En frivillig redningsarbejder fotograferet 
foran Mandøs redningsbåd

Bådens anker må lægges et stykke væk på grund af tidevandet, som i 
perioder får båden til at stå fast på havbunden.
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Når vi kommer omkring i fremmede 
havne finder de fleste ud af, at man 
må springe de ”røde” pladser over 
og se om man kan finde en ”grøn” 
plads i stedet.

Men i år virker det som om, at 
det slet ikke har virket i vores egen 
Margretheholm Havn. Jeg har 
selv været ramt 2 gange og mange 
medlemmer har mere eller mindre 
panisk klaget sig over, at deres plads 
har været besat af andre når de kom 
hjem fra togt eller bare var blevet sat 
i vandet fra Østmolen.

Det kunne næsten se ud som om 
nogen har været aktive for at vende 
røde skilte til grønne en hel bro ad 
gangen, det er svært at tro, men som 
sagt har det set sådan ud. 

Så Sejlklubben Lynetten vil derfor 
stramme op på reglerne både i 
forhold til gæster og andre som 
(måske) laver selvtægt og vender 
røde skilte til grønne.

Vi vil så bestemt også stramme 
op på reglerne overfor Jer kære 
medlemmer, som heller ikke altid 
er lige gode til at få gjort Jeres plads 
ledig, hvis I er væk bare et par dage. 
Vores havn har fået en stor søgning 
og er blevet ganske populær for 
gæster, og så er det lidt trist, hvis 
der er mange pladser, som er ledige, 
men som fortsat står som røde.

Egentlig var vi på vej med noget 
i denne retning først på sommeren, 
men vi måtte udsætte det, blandt 
andet fordi vi slet ikke havde de 

samme skilte på alle pladser. Kun de 
renoverede broer havde de nye skilte 
som på billederne på denne side og 
mange steder sad de gamle skilte 
stadig på de pladser, som havde 
fået nye skilte, så hvis en gæst ser et 
rødt skilt og et grønt skilt på samme 
plads, så er der jo fri ret til at vælge 
det skilt, som passer en bedst.

Så alle pladser der lige nu ikke har 
de nye skilte, vil få dem monteret af 
klubben. De gamle skilte bliver så 
fjernet samtidig.

De nye skilte har en lille finesse, 
idet der er et lille hvidt vedhæng, 
som man bør bruge til at skrive på, 
hvornår man venter at være hjemme 
igen. Det lille skilt kan eventuelt 
fæstnes med en lille hængelås, 
for så kan uvedkommende ikke 
vende skiltet om, men husk at 
det kan din nabo heller ikke, hvis 
du ringer hjem for at melde din 
ankomst. En elektriker-strip kan 
også bruges til holde det lille hvide 
skilt fast med, om end det er knap så 
hærværkssikret.

Selve reglerne bliver sat op på de 
orienteringstavler, som netop er sat 
op med samtlige broer, så på dette 
sted vil jeg ikke gå i detaljer med 
dem, som nævnt så er de egentlig 
også ganske enkle og logiske.

Så jeg håber, at disse tiltag vil blive 
godt modtaget både af gæster og 
medlemmer.

Med venlig hilsen
Georg Niemann

Om pladser der er 
ledige eller optagede
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Den 12. august stævnede 
skolebådene ud fra havnen 
til en dag på vandet, frokost i 
Kastrup og grillhygge i hjemlige 
omgivelser.

Her er et par stemningsbilleder 
fra en dejlig dag ! (Foto 
af: Cathrin Stake (elev på 
sejlerskolen).

Tak til elever og instruktører 
for en hyggelig dag!

/Kristine
(Sejlerskoleformand)

Sommertur i Sejlerskolen

Der var fuldfart på den Grønne, en af 
sejlerskolens to Nordiske Folkebåde.

Stemningsbillede fra fordækket af 
Almalthea!

En glad instruktør og glade elever på tur i Almalthea (806’er). Der var 
mere vind end forventet – så genuaen måtte ned igen, hvorefter elever og 
instruktør fik en mere rolig sejlads for fok’en.
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Det vakte opsigt, da to lystfiskere i 
september 2016 fangede en 400 kilo 
tung blåfinnet tun i vandet ud for 
Skagen.

Den gigantiske fisk var den første 
fanget i dansk farvand i mange 
år, og begejstringen for tunens 
tilbagekomst til de danske have har 
vakt stor begejstring ved DTU Aquas 
forskere, der kalder det intet mindre 
end fantastisk.

Hvor mange tun, der svømmer 
rundt derude, er der ingen, der ved, 
men forskerne fra DTU Aqua vil 
gerne vide det. Derfor er de klar med 
et projekt, hvor tunene mærkes, så 
udviklingen i bestanden kan følges 
tæt.

Og hvis man er lystfisker bidt af en 
gal tun, kan man hjælpe. Forskerne 
vil nemlig gerne have lystfiskere 
med den rette mængde erfaring til at 
fange tunene for sig. Derefter vil de 
blive mærket og genudsat.

Forskningsprojekt skal undersøge tunbestanden

Hos Turisthus Nord, der er en 
sammenslutning af turistkontorerne 
i Skagen, Frederikshavn og Sæby, 
ser man både på kort og lang sigt 
et stort turistpotentiale i tunens 
tilbagevenden.

Det er ulovligt at fange tun i 
Danmark lige nu. Overfiskeri var 
grunden til at den prægtige fisk 
forsvandt fra vores farvande i 
50’erne og 60’erne.

FAKTA: BLÅFINNET TUN
- Den blåfinnede tun er den største af 
tunarterne.
- Fisken kan blive op til tre meter og 
veje op mod 680 kilo.
- Blåfinnet tun findes i store dele af 
Atlanterhavet og i kystnære områder 
i Middelhavet.
- Bestanden af blåfinnet tun har i en 
årrække været stærkt nedadgående 
på grund af overfiskeri.

Igen i år indbyder Turudvalget til Krebsegilde 
på Flakfortet.
Det koster kr. 50 for medlemmer, ikke medlemmer betaler kr. 75, børn 
under 15 år er gratis. 

                       Beløbet skal betales kontant på Lynettens kontor.

Bindende tilmelding til Flakfortet skal ske til kontoret i Lynetten senest 
den 28. august, sammen med betaling for alle deltagere. Ved tilmelding 
skal oplyses navn, medlemsnummer, bådnavn og antal deltagere samt et 
telefon nummer.

Vi mødes på Flakfortet kl. 12, hvor vi dækker bord og får et glas vin. 
Grillen tændes ca kl. 13 hvorefter alle griller deres krebs hvis de ønsker 
det.

Medbring selv tilbehør som kunne være flutes, citron, dressing, og 
drikkevarer. Klubben vil være vært med en lille dram.               

I tilfælde af dårligt vejr flyttes Krebsegildet til Vestersøhus, og alle vil blive 
kontaktet.

Med venlig hilsen
Turudvalget

 

 
Krebsegilde 

Lørdag den 2. september 2017 
Flakfortet 55.42.10 N,  12.43.52 E 

 

 

Igen i år indbyder Turudvalget til Krebsegilde 
på Flakfortet. 
Det koster kr. 50 for medlemmer, ikke medlemmer betaler kr. 75, børn under 15 
år er gratis.  

                                            Beløbet skal betales kontant på Lynettens kontor. 

Bindende tilmelding til Flakfortet skal ske til kontoret i Lynetten senest den 28. 
august, sammen med betaling for alle deltagere. Ved tilmelding skal oplyses navn, 
medlemsnummer, bådnavn og antal deltager samt er telefon nummer. 

Vi mødes på Flakfortet kl. 12, hvor vi dækker bord og får et glas vin. Grillen 
tændes ca kl. 13 hvorefter alle griller deres krebs hvis de ønsker det. 

Medbring selv tilbehør som kunne være flutes, citron, dressing, og drikkevarer. 
Klubben vil være vært med en lille dram.                

I tilfælde af dårligt vejr flyttes Krebsegildet til Vestersøhus, og alle vil blive 
kontaktet. 

Med venlig hilsen 

Turudvalget 
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S/K Lynetten var vært for 
Danmarksmesterskabet for 
Spækhuggere 17. til 19. august, 
hvor 25 både fra det meste af landet 
stillede op.

Vi fik gennemført de planlagte 12 
sejladser bl.a. fordi vejret var med 
os og en dygtig baneleder, Anders 
Lund fra Svendborg, der sammen 
med besætning på dommerbåd og 
3 RIBs sørgede for fine startlinier 
og baner, der lå rigtigt i forhold til 
vinden. En vind der til tider var 
kraftig, så der var desværre enkelte 
skader på sejl, bl.a. en ødelagt spiler.

Dansk Sejlunions DM for Spækhuggere
Mange flittige hjælpere på land 

var med til at sætte nogle gode 
rammer for stævnet, bl.a. blev der 
fortæret 470 stykker morgenbrød, 
14 franskbrød, 32 rugbrød med 
tilhørende pålæg - og drukket 500 
flasker vand. 

Efter sejladserne var der middag 
for sejlere og officials og sidste 
aften en festmiddag, hvor vi 
fejrede vinderne. Med til festen var 
Spækhuggerens konstruktør, Peter 
Brun, som modtog fortjent bifald.

Der blev kæmpet hårdt i alle 
12 sejladser, men en besætning 

skilte sig ud: Jacob Bojsen Møller, 
sammen med broderen Jørgen 
Bojsen-Møller og Anders Friis i 
båden Tjalfe fra Hellerup.

Som et kuriosum kan nævnes, at 
Jacob og vandt DM for Spækhugger 

for 40 år siden i 1977! 
På andenpladsen kom Jesper 

Andersen fra Aarhus med 
gasterne Per Risvang og Søren 
Andersen, og tredjepladsen gik 
til Martin Bach samt gasterne 
Christian Mohr og Lasse Köhler fra 
sejlklubben Sundet. 

Hele resultatlisten kan ses på vores 
Hjemmeside under Kapsejlads.

Sejlerne gav udtryk for at de havde 
været meget glade for stævnet og 
sagde stor tak til alle på vandet og 
på land.

Rahlf - Stævneleder
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AFRIGGER TUR TIL  
KASTRUP Sejlklub 

30. SEPTEMBER 2017 

 

 
 

Det koster 50 kr. for medlemmer af Sejlklubben Lynetten, ikke medlemmer betaler 75 kr. for 
børn under 15 år er det gratis. 

  Beløbet skal betales kontant på Lynettens kontor 

Bindende tilmelding til turen skal ske til kontoret i Lynetten senest den 26.september kl. 11. 

Ved tilmelding skal oplyses navn, medlemsnummer, bådnavn og antal deltager samt et telefon 
nummer. 

Vi får en rød bøf, pølse, en flaske rødvin pr. person der vil være sodavand til børn og dem der 
ikke drikker vin. Tilbehør til maden skal i selv medbringe. 

Vi mødes lørdag den 30. september ved klubhuset i Kastrup lystbådehavn, grillen tændes kl. 17 
med forventet spisning kl. 18. 

Husk at medbringe tallerkner, bestik og glas og eventuelt kaffe.  

I tilfælde af dårligt vejr flyttes afrigger turen til Vestersøhus, og alle vil blive kontaktet. 

Turudvalget 

To kraner på Langeland til fri 
afbenyttelse for handicappede som 
ønsker at sejle, men ikke selv er i stand 
til at komme ombord.

 
Der står handicapkraner flere steder i 
Danmark bl.a. ved Bagenkop Havn og 
Bukkemose Strand. Kranerne er til fri 
afbenyttelse for lystfiskere og andre 
sejlere.

Kranerne giver handicappede eller 
gangbesværede bedre muligheder for at overkomme niveauforskelle og 
komme ombord på en båd.

Det er Dansk Handicapråd, der har opsat kranerne, med støtte fra 
Albanifonden, Elsasfonden, Bevicafonden, LAG Midler og Frilufts Rådet.  
Langeland Kommune vedligeholder kranerne. 

Handicap-kraner til rådighed for sejlere

Instruktører søges
 
Kunne du tænke dig at komme på vandet en gang om ugen? At lære 
mere om dine egne sejladsegenskaber og lære fra dig?
Så er det allerede nu du skal overveje, om du skal være instruktør på 
sejlerskolen i 2017?
Der er stor interesse for vores sejlerskole, og vi har derfor brug for flere 
erfarne sejlere, der gerne vil lære fra sig.
Som instruktør kommer du jævnligt på vandet og bliver en del af et 
dejligt fælleskab og giver din sejlglæde videre til nye sejlere. Kunne du 
tænke dig at vide mere, så send en mail til sejlerskolen.lynette@gmail.
com.
Vi ses på havnen!

/Kristine Boesgaard
Sejlerskoleformand



18 Lynettenyt/6 . september 2017 19Lynettenyt/6 . september 2017

Vil du med til sydhavet?
 
Plastic Change søger gaster til 
Ekspedition Plastic:

Vil du med på næste del af 
Ekspedition Plastic fra Hawaii til 
Marqueses? Eller kender du nogen, der kunne være fristet ved tanken en 
sejltur på Stillehavet fra slutningen af november, så del dette opslag.

Læs mere her:
http://plasticchange.dk/…/…/gast-til-ekspedition-plastik.pdf

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.

 

Kalender 2017

Aftenmatch hver tirsdag. Se nærmere på hjemmesiden 
 
Lørdag den 2. september, Krebsetur til Flakfortet, Turudvalget 
 
Lørdag 30. september, Praktisk prøve, Duelighed, Sejlerskolen 
 
Lørdag den 30. september, Afriggertur til Dragør, Turudvalget

Fredag den 6. oktober kl. 18: Whiskysmagning 
 
7.-8. oktober, Kursus i ankerlægning, Sejlerskolen 
 
OBS. AFLYST. Lørdag den 28. oktober, RaketMadsen på B&W 
 
Lørdag den 11. november kl. 14  
Vi Byggede Havnen: Guidet tur til udstillingen om dengang de seje 
medlemmer byggede vores havn. 
Udstillingen er støttet af Kulturhavn 365. 
Arrangementet afholdes inden Standerhal. 
 
Standerhal, Lørdag den 11. november kl. 15
 
Der er Grillaftener for medlemmer og gæstesejlere hver lørdag hele 
sejlersæsonen. Dette gælder for alle grillene på havnen
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PP - B
ID-nr. 47471

MorgenMADamerne vil gerne takke for 
en god sæson, hvor vi har hørt dejlige 
historier fra andre havne, hygget med 
rundstykker og kaffe og sørget for, at 
vore medlemmer og gæstesejlere er 
kommet fint afsted med lidt godt humør 
og morgenmad i maven. 
Det har været en hyggelig og skøn 
måde at mødes for både medlemmer 
og gæster, og vi kan allerede nu løfte 
sløret for, at vi vender frygteligt tilbage 
næste sæson! Hvor, hvornår, hvordan og 
hvorledes vender vi tilbage med. Men vi 
kan allerede love jer, at det ikke bliver 
kedeligt!
Kh
MorgenMADamerne 

Forsøget med lækker 
morgenmad til en flad 10’er 
har været en bragende succes


