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Sejl og kalecher

Hesselly 8, Industri N 2 · DK-6000 Kolding · Tlf. +45 76321200
Fax. +45 76321201 · info@schultz-kalecher.dk · www.schultz-kalecher.dk

 Cruising Racingsejl
 Bompresenninger
 Sprayhoods

 Kalecher
 Hynder

 Bøjler, beslag
 Reparationer vask

Fynsvej 113 • Kolding 
75530200 • kmc@koldingmarine.dk

Oliesuger 6,5 l
Nem og renlig tømning af
spildolie. Automatisk stop,
når beholderen er fuld.
Lev. incl. slange og hældetud.
Normalpris 899,-

Nu
÷15%

Tilbuddene gælder til 28. februar eller så længe lager haves

ANti diesel pest
Forhindre tilstopning af filter
Normalpris 149,-

Nu
÷15%

ElEKTrisK polErmasKiNE
Den ideelle polermaksine til båden, bilen mm.
• 1200W
• Justerbar hastighed 600 - 3000 omdrejninger
•  Lev. m/håndtag, bagplade m/velcro og lammeulds polerskive.
• 3,2 kg
Normalpris 599,-

Nu
449,-

dulON i & ii
2 komponent poleringsmiddel 
med langtidsbeskyttelse af 
bådens gelcoat og lak også mod 
UV bestråling
Normalpris 349,-

Nu
269,-
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Redaktionsgruppen:
Claus Munch Andersen 
Peer Erling Larsen

Til vore annoncører:

Annoncer i Gasten kan altid ændres, så-
fremt indhold, logo, tlf., fax, e-mail ønskes 
ændret. Kontakt blot peer.larsen@live.dk

Lillebælt Bådservice
v. Leck Risby · 6000 Kolding
Tlf. 75 53 58 80 · Mobil: 21 62 28 80

www.lillebaeltbaadservice.dk 

• Reparationer i gelcoat/glasfiber, træ og stål

• Polering, voks, bundbehandling

• Vinterkonservering/vedligeholdelse

• Installation af maritimt udstyr

• Henter trailer både til service/opbevaring

• Værksted til både op til 36 fod

• Opsyn efter aftale

       Åbent: Mandag – fredag: 9:00 – 20:00 • Lørdag: 8:00 – 17:00 • Søndag: 9:00 – 17:00

Velkommen i vort  Varehus
Mønten 4, 6000  Kolding

NAUTIC annoncer 137 x 63 mm.indd   1 29-03-2012   09:16:12

Hvis du er vild med kapsejlads, så ved 
du, hvor meget det betyder, at vi har 

nogle fantastiske dommere, der guider os 
hårdt, men altid retfærdigt, gennem vind 
og vejr hver uge. 
Vi har altid brug for veluddannede dom-
mere, så du vil lære alt om protester og 
godtgørelser, og du går med en lille dom-
mer i maven, hjælper vi dig gerne i gang. 
Næste dommerkursus afholdes 12. – 

13. marts 2016 på Dalum Landbrugs-
skole i Odense. Kurset betales af Kolding 
Baadelaug. Ring eller skriv til Claus Lau 
(se kontaktinformation bagest i bladet) 
senest 5. marts, hvis du vil ansøge om 
at komme med. Så fortæller Claus dig alt 
det, der står med småt. 

Læs mere om uddannelsen på 
www.sejlsport.dk. 

   KapsejLads - viL du væRe dommeR?
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Bestyrelsen ønsker alle klubbens 
medlemmer og venner et rigtig godt 

nytår. Snart er vi forhåbentlig i gang med 
en række spændende aktiviteter. Året er 
vendt, og vi går igen mod lysere tider og 
nye sejleroplevelser.

30. januar afholdte bestyrelsen det årlige 
bestyrelsesseminar, hvor årets aktivite-
ter blev endeligt fastlagt og planlægnin-
gen aftalt. Der vil selvfølgelig være de 
traditionelle aktiviteter som foredrag, 
fællesspisning, kapsejlads og fællesture.  
Som nye tiltag har været drøftet øgede 
aktiviteter for fastholdelse af vore elever 
fra sejlerskolen. Det kunne være fælles 
natsejlads, ankring og spiler sejlads. Akti-
viteter som måske også kunne henvende 
sig til vore eksisterende medlemmer.

Vi skal igen have sat fokus på sikkerhed. 
Vi kunne øve mand over bord, måske lave 
et arrangement, hvor vi søgte tilladelse til 
at affyre nødraketter og lignende, hvor vi 
kunne gøre anvendelse af materiel som 
var over udløbsdato.

Vi havde god succes med Sejl og Grill, 
hvor vi via Facebook inviterede ikke med-
lemmer til at få en sejltur ud til Para-
disbudget og lidt grill mad og hyggeligt 
samvær ved broen. Der var enighed om, 
at vi skulle gentage et tilsvarende arran-
gement i 2016. Vi forsøgte os med en 
fællestur med fokus på børnene lige før 
sommerferien 2015. Det blev ingen suc-

ces, formentlig på grund af for lidt omtale 
inden. Det vil vi forsøge at gøre bedre i 
2016.

Mulighederne for aktiviteter er mangfol-
dige, og ovennævnte er kun de tanker, vi 
har gjort os i bestyrelsen. Måske sidder 
du også inde med nogle forslag. I så fald 
hører vi gerne fra dig. Så kan dine idéer 
måske realiseres straks eller måske 
indgå i vores idé-bank.
Vi har også en række praktiske opgaver, 
som vi skal have sat gang i. Vi har et 
større projekt med at få gjort vores bro i 
Paradisbugten færdig. Vi skal have lavet 
et nyt brohoved og den almindelige bro-
slagning. Vi skal have renset vore borde/
bænkesæt på terrassen foran klubhuset  
og tilplantet vore blomsterkummer.  Også 
vore skolebåde trænger til en større re-
novering. Jo – opgaverne er mange. Så vi 
skal have lavet en ”To do liste” som Claus 
Koch foreslog på generalforsamlingen, 
så vi kan finde ”hænder” til de forskellige 
opgaver.

Med disse ord vil bestyrelsen byde det 
næste år velkommen og ønske alle vore 
medlemmer en masse gode sejlerople-
velser og et godt og konstruktivt kam-
meratskab.

På vegne af Bestyrelsen
Claus Munch Andersen

   GodT nyTåR
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VINTERKLARGØRING, INDENBORDSMOTORER 

Vi servicerer Yanmar, Volvo, Vetus, Bukh, 
Mercruiser og andre gode mærker. 

PRISER, VINTERKONSERVERING OG SERVICE 

 Dieselmotorer 
Pris inkl. moms 

Benzinmotorer 
Pris, inkl. moms 

 1+2 cyl 3 cyl 4-6 cyl 4 cyl 6 cyl 8 cyl 
Vinterkonser-
vering og service  

 
2.500 

 
3.125 

 
4.795 

 
2.795 

 
3.495 

 
3.750 

 Vilkår: Vinterkonserveringsmiddel, olie og oliefilter er med i prisen. Brændstoffilter, vandudskillende brændstoffiltre, 

tændrør, tærezink i motor, rem, impeller i kølevandspumpe og luftfilter kontrolleres. Prisen for disse reservedele kommer 

oven i.  

 Specialpriser: For Volvo Penta D4, D6, D9 og D12 er ekstra tillæg. Samme for Yanmar 4 og 6BY samt 4LH.  

Vi tager ikke kørepenge i Kolding, Haderslev, Årøsund, Fredericia, Middelfart og Brejning. Ofte kan 
man undgå kørepenge i Sønderborg, Aabenraa, Vejle, Horsens, Esbjerg, Ribe, Tønder, Silkeborg, 
Århus, m.f. Det forudsætter blot at vi har et par andre ærinder i området.   

______________________________________________________________________________ 

Dansk Marineudstyr APS  
Industrivej 1, 6000 Kolding, Telefon 7552 7533,  

E-mail: danskmarineudstyr@mail.dk 
www.danskmarineudstyr.dk 
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Kom og hør Karin og Thorkild Mikkelsens foredrag om deres deltagelse i Baltic Rally 
2015 med det gode skib S/Y Morniz 
til blandt andet Kaliningrad.
Fredag den 11. marts kl. 19:00 
i Kolding Bådelaugs klublokale.
Tilmelding via vores hjemmeside 
www.koldingbaadelaug.dk efter det 
kendte princip: ”Først til mølle...”

Foredrag: Baltic Rally 2015 - Flotillesejlads

Trænger du også til noget at varme 
dig på under forårsklargøringen på 
havnen? 

I weekenden den 02. - 03. april fyrer vi op 
under den store suppegryde og byder dig 
indenfor til en tallerkenfuld varm suppe. 

pris pr. person for suppe og kaffe 
Kun kr. 50,- 
Vi står klar med suppen i klubhuset lør-

Klargøringssuppe!
dag og søndag mellem klokken 12 og 13. 
Øl og vand sælges til de sædvanlige 
priser. 

velkommen i klubhuset

noGeT aT GLæde diG TiL

det bliver en kanon tur...
   årets pinsetur 
      14. - 16. maj 
   går til Fredericia 
Turen er under udarbejdelse,
og i løbet af foråret kan du læse 
mere om hele arrangementet 
på vores hjemmeside 
www.koldingbaadelaug.dk
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02
58
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Start 
dialogen 
med PwC 
i Trekant-
området
Ring og book et møde 
på telefon 7921 2700

PwC
Herredsvej 32
7100 Vejle
T: 7921 2700

www.pwc.dk

Revision. Skat. Rådgivning.

Med 40 knob
på vejen..!
• Specialbygget trailer med

kølbrønd og hydrauliske
støtter

• Optagning og søsætning
af både op til 5,5 tons

• Chauffør med 20 års
erfaring med bådtrans-
port i ind- og udland

• Luftaffjedret køretøj sikrer
en skånsom transport

Kontakt Nicolai på tlf.
76 96 06 65 / 76 96 06 44
nd@kh-transport.dk
www.kht.as

Park Allé 18, 6600 Vejen

Kontakt Brian på tlf.: 
76 96 06 55 / 76 96 06 44

bbs@kht.dk
www.kht.dk

•  Specialbygget trailer med
   kølbrønd og hydrauliske
   støtter
•	 Optagning	og	søsætning
   af både op til 5,5 tons
•		Chauffør	med	20	års	
   erfaring med bådtrans-
   port i ind- og udland 
•		Luftaffjedret køretøj sikrer
   en skånsom transport
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FæLLesspisninG

Årets sidste fredags-fællesspisning blev 
afholdt d. 13. november. Tommy havde 
meldt Anja som frivillig til at lave maden, 
mens han selv agerede souschef ved lej-
ligheden. Der blev indkøbt en ekstra ko-
geplade, så der var nok blus til de mange 
gryder med hamburgerryg, kartofler, 
grøntsager og aspargessovs. 

Alle, der har deltaget i onsdags-fælles-
spisning i løbet af sejlersæsonen ved, at 
Tommy, Anja og Else bare har styr på 
deres køkken og altid skaber en varme og 
stemning, der kan mærkes helt ud på par-
keringspladsen på en kold efterårsaften. 

De nogle-og-tredive glade, mætte og sø-
røverhistoriefortællende deltagere var 

Fællesspisning v/Bergs ”Catering” 

(ikke overraskende) enige om, at ”Bergs 
Catering” er godkendt som leverandør 
til næste fællesspisning fredag den 26. 
februar. 

Du kan se mere om menu, pris og tilmel-
dingsfrist på hjemmesiden og herunder. 
Hvis du kender nogen, der kunne have lyst 
til at smage lidt uformelt på sejlermiljøet, 
før sæsonen starter, så invitér dem med. 
Der bliver reserveret borde efter først 
til mølle. (Medlemmer har førsteret.) Og 
husk, du er altid velkommen til at komme 
forbi og hjælpe kokken med at skrælle, 
snitte, og hvad du ellers måtte have ta-
lent for! 

anne mette Kærgaard olesen

Så er menuen klar!

Flæskesteg med det hele...!

Fredag den 26. februar kl. 18.00 slår vi igen dørene op for fællesspisning. 
Denne gang byder Anja og Tommy på flæskesteg med traditionelt tilbehør.

      - Ligeså traditionel er kuvertprisen:                 kun kr. 50,- 
Drikkevarer købes i klubhuset til rimelige 
priser.

Tilmeldig senest fredag den 19. februar 
kan ske via klubbens hjemmeside - efter 
det kendte princip, Først til mølle...!

                        Vel mødt!
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viL du med på vhFKuRsus TiL eFTeRåReT?

vhF kursus
I samarbejde med Danske Tursejlere ud-
byder vi den 5. - 6. marts et kursus i betje-
ningen af en maritim VHF radio med DSC 
(Digital Selective Calling). Et kursus der 
ubestridt har stor interesse. – Så stor, at 
kurset faktisk allerede er helt overtegnet. 
Sidste år afholdte vi et tilsvarende kursus, 
hvor godt og vel halvdelen af kursisterne 
var fra Kolding Bådelaug. Sådan bliver det 
ikke i marts, idet vi kun får to medlemmer 
med; resten kommer fra andre klubber, 
som har tilmeldt sig direkte via Danske 
Tursejlere. 

Kursus til efteråret
Vi har allerede fået et par forespørgsler 
om pladser fra klubbens medlemmer. 
Derfor har vi aftalt med Danske Tursej-
lere, at vi kan afholde endnu et kursus 
i efteråret. Det vil vi dog kun gøre, hvis 
hovedparten af deltagere er vore egne 
medlemmer. Så har du lyst til at deltage, 
bedes du hurtigst muligt gå ind på klub-
bens hjemmeside og lave en uforplig-
tende tilmelding, således at vi kan aflæse 
hvor stor efterspørgslen er. Så vil vi inden 
sommerferien evaluere behovet, og hvis 
der er interesse, planlægge og udbyde 
kurset.

vhF-radioen giver sikkerhed
VHF’en er en vigtig del af både din egen 
sikkerhed, men også andre sikkerhed. 
Derfor bør radioen være åben, når du 
er på vandet, og så er det også vigtigt, 
at der ombord er mindst én person, der 
kan betjene radioen korrekt.
Vær i øvrigt opmærksom på, at der som 
et led i moderniseringen af Lyngby Radios 
udstyr er sket justeringer i størstedelen 
af de arbejdskanaler, som radiotjenesten 

anvender. Ændringerne blev sat i drift i 
perioden fra den 20.- 22. oktober 2015. 
Ændringerne vil ikke have betydning for 
nødopkald på VHF-kanal 16 eller på DSC-
kanal 70.

Claus Munch Andersen

motorkursus 
01. marts kl. 19.00

hos Dansk Marineudstyr
Industrivej 1, 6000 Kolding.

Tilmelding via KBLs hjemmeside.

Tema: Forårsklargøring og
Galvanisk tæring og forebyggelse

 
Dansk Marineudstyr er vært ved en 

sandwich og en øl eller vand.

Kun på aftenen:
Jotun VK bundmaling og Hempel 

bundmaling, Mille Xtra, 2,5L kr. 599,-

jotun 99,- kroners marked: 
3 for 200,-: Jotun, F.eks: Polish, Easy 
Was, Hard Wax, Crome Polish, Teak-

cleaner, Marine Rubbin mv.

10 % på alle ikke nedsatte varer 
(skal bestilles på dagen).
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aKTiviTeTsKaLendeR

seniorklubben 2016
Februar Ons. 24. Onsdagstræf 10.00

Marts Ons. 09. Onsdagstræf 10.00

Marts Ons. 23. Onsdagstræf 10.00

April Ons. 06. Onsdagstræf        10.00

April Ons. 20. Onsdagstræf   10.00

Maj Ons. 04. Onsdagstræf  10.00

Maj Ons. 18. Onsdagstræf 10.00

Juni Ons. 01. Onsdagstræf 10.00

Juni Ons. 15. Onsdagstræf 10.00

vi er 10 - 15 stykker, der mødes hver 14. dag. jan aalykke står 
for indkøb og alt det øvrige praktiske. - du er meget velkommen!

Aktivitetskalender 2016
Februar Fre. 26 Fællesspisning  Se side 9 18.00

Marts Tirs 01. Motorkursus  - Galvanisktæring Hos DMU 19.00

Marts Fre. 11. Foredrag - Flotillesejlads til Kalelingrad 19.00

Marts Tirs. 15. Sikkerhedskursus (Få pladser) 19.00

April Lør. 02. Klargøringssuppe 12.00

April Søn. 03. Klargøringssuppe 12.00

April Tors. 07. Intro. Sejlerskolen 19.00

April Lør. 09. Broslagning (vi har brug for hænder) 09.00

April Lør. 16. Standerhejsning (Vi gi’r kaffen) 14.00

April Tors. 21. Intro. Kapsejlads 19.00

April Tirs. 26. Skippermøde kapsejlads 19.00

Maj Tirs. 03. Intro. Nye Medlemmer 19.00

Maj Tors. 05 Intro. To(u)rsdagssejlads  NYT NYT NYT 17.30

Maj  14 - 16. Pinseturen går til Fredericia  Program 
følger 14.00

”Kom ind og få varmen”
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Generalforsamling 2015

Der var et pænt fremmøde til vores ge-
neralforsamling 2015, som blev afviklet 
i god ro og orden under ledelse af Henrik 
Søegaard, som blev valgt som dirigent.

Formanden aflagde bestyrelsens beret-
ning for årets, som var gået.  Aktivitets-
niveauet havde været højt med mange 
forskelligartede tilbud. 

Kasserer Jens Birch aflagde foreningens 
regnskab, som viste et lille overskud. Her-
efter præsenterede Jens forsamlingen 
for næste års budget, som kalkulerede 
med et større underskud, hvis der skulle 
være plads til alle vore aktiviteter og ved-
ligeholdelse samt forbedringer af vore 
aktiver. 

Regnskab og budget blev énstemmigt 
vedtaget.

Formanden fremlagde herefter bestyrel-
sens forslag en generel kontingentfor-
højelse på kr. 100 for alle kontingent-
grupper. Begrundelsen for forslaget tog 
selvfølgelig udgangspunkt i det netop 
vedtagne budget, hvor der var røde tal 

på bundlinjen. Hertil kommer, at klubbens 
kontingenter ikke er steget de seneste 
12 år. Kontingentforhøjelsen blev én-
stemmigt vedtaget, og dermed kunne de 
røde tal i resultatlinjen i budgettet rettes 
til igen at blive sorte.

I forbindelse med behandlingen af bud-
gettet og kontingentforhøjelsen blev det 
drøftet, om vi kunne ændre på distribu-
tionen af Gasten. Man kunne forestille 
sig, at Gasten blev trykt som sædvanligt, 
men at man kunne fravælge leveringen 
med post og selv afhente et eksemplar 
i klublokalet. Det blev pålagt bestyrelsen 
at arbejde videre med problematikken.

Så var det tid til valg af ny kasserer og øv-
rige bestyrelsesmedlemmer. Jens Birch 
havde efter 6 år på posten valgt at give 
posten videre. søren hornbak blev valgt 
som ny kasserer. 

GeneRaLFoRsamLinG 2015
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                  Smag ud
af huset
Hos BECK smager maden af noget og 
der er mange menuer at vælge mellem.

Ring - så leverer vi GRATIS når du holder 
fest i klubhuset eller er medlem af både-
lauget. (min. 15 kuverter, i Kolding)

64 64 84 84 | info@beckmenu.dk

beckm
enu.dk

GeneRaLFoRsamLinG 2015

I øvrigt var Peer Erling Larsen, Poul Has-
berg og Ib Lauritzen på valg. Peer Erling 
Larsen var frisk på at tage en tørn mere 
og blev genvalgt. Poul og Ib valgte begge 
at stoppe efter to perioden og blev erstat-

tet af Kevin Bahnsen og Anne Mette Kær-
gaard Olesen.  

Som nye suppleanter blev Martin Lind-
bæk og Bjarne Næslund valgt. Endelig var 
der genvalg til Brian Terp som revisor.

Efter afslutning af den ordinære general-
forsamling fik vi besøg af Finn Mortensen 
– formanden for Kolding Lystbådehavn,  
som sammen med vores egen Henrik Sø-
egaard fortalte om arbejdet og status på 
den nye marina i Kolding. 

Claus munch andersen
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KonTinGenT oG  BeTaLinGsseRviCe

På vores generalforsamling i november 
sidste år fik vi vedtaget en generel kon-
tingentforhøjelse på kr. 100 for alle vore 
kontingentgrupper. 

Det betyder at et aktivt medlemskab nu 
koster kr. 700 årligt, et familiemedlems-
skab koster kr. 900 og at pensionister 
over 67, passive medlemmer, ung-
domsmedlemmer og gastemedlemmer 
fremover betaler kr. 400 årligt. 

Samtidig fik vi valgt en ny kasserer – 
Søren Hornbak. Og med nye folk følger 
nye skikke. Søren har foreslået, at vi op-
retter klubben som kreditor hos Nets 
betalingsservice. Det har vi nu arbejdet 
med et stykke tid og håber, at vi er klar 
til at opkræve kontingent for 2016 via 
Betalingsservice. Det er nemmere for 
vore medlemmer og ikke mindst vores 
kasserer. Det kræver selvfølgelig, at flest 
mulige tilmelder deres betaling til Beta-
lingsservice. Det er der flere muligheder 
for at gøre. Lige så snart vi har modtaget 

vort PBS-nummer vil det blive offentlig-
gjort på hjemmesiden, hvor vi også vil 
forsøge at få lavet en direkte tilmeldings 
mulighed på. Endvidere kan man selv via 
sin Netbank tilmelde sin kontingent be-
taling til PBS. Dette vil lette Søren Horn-
baks arbejde meget, og det vil sikre, at 
du får betalt kontingentet rettidigt. Vi har 
desværre haft en del restance de sene-
ste år. Vi er i bestyrelsen enige om, at vi 
fremover vil gøre brug af vedtægternes 
§7 om restance, hvori der står: 

 ”Kontingentet skal være betalt inden ud-
gangen af forfaldsmåneden. Et medlem, 
der er i kontingentrestance ud over 30 
dage, betragtes som udmeldt af lauget. 
Genoptagelse i foreningen kan kun ske 
efter restancens indbetaling. Kontingen-
trestance, der medfører eksklusion, med-
deles til Kolding Lystbådehavn”. 

At rykke for restancer er spild af god tid, 
som kunne have været brugt til noget 
mere konstruktivt eller måske endda no-
get maritimt.  

Jeg skal derfor opfordre flest mulige og 
gerne alle til hurtigst muligt at tilmelde 
sig Betalingsservice. 

Claus Munch Andersen 

Kontingentopkrævning og Betalingsservice 
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vhF sKiFTeR aRBejdsKanaLeR

Som et led i moderniseringen af Lyngby 
Radios udstyr har der været justeringer 
i størstedelen af de arbejdskanaler, som 
radiotjenesten anvender. Ændringerne 
har været i drift siden den 20.- 22. ok-
tober 2015. 

ændringerne vil ikke have betydning 
for nødopkald på vhF-kanal 16 eller 
på dsC-kanal 70. 

Ændringerne ikke findes på nogen of-
fentlig hjemmeside, 
men annonceres 
udelukkende gen-
nem Lyngby Radios 
navigationsadvarsler 
og på NAVTEX, 

Lyngby Radio infor-
merer: 

For nødalarmering/-kald samt il- og sik-
kerhedskald ved anvendelse af VHF DSC-
kanal 70 og VHF-kanal 16 samt MF DSC-
kaldefrekvensen 2187,5 kHz vil der ikke 
være nogen ændringer; her er procedu-
ren altså uforandret for alle positioner. 

Ændringerne vedrører udelukkende den 
efterfølgende kommunikation på VHF-
arbejdskanalerne.   

Normalt vil Lyngby Radio ved et DSC-kald 
efterfølgende via DSC-udstyret kvittere 
med angivelse af, hvilken VHF- arbejdska-

nal, der bør anvendes, eller vejlede herom 
ved et direkte opkald. 

Skibsfarten opfordres til at foretage op-
kald via DSC-udstyr, hvilket vil lette Lyngby 
Radios mulighed for at kvittere med den 
korrekte VHF-arbejdskanal.  

For MF-nettet vil der ikke være frekvens-
ændringer i forhold til i dag. Dog nedlæg-
ges arbejdskanalerne for Skamlebæk 
med tilhørende hjælpepositioner. 

MF-nettet vil da 
fremover bestå af 
Skagen, Bovbjerg og 
Blåvand med DSC 
for Nordsøen. Born-
holm/Balka vil være 
for udsendelse af na-
vigationsadvarsler 
og uden DSC. 

Spørgsmål om den nye VHF-kanalplan for 
Lyngby Radio vil kunne rettes til: 

Daglig leder af Lyngby Radio, 
Helle Willadsen, tlf. 80 60 40 20.   

Lyngby Radio har skiftet vhF-arbejdskanaler

nødopkald 

på vhF-kanal 16 

og dsC-kanal 70 

forbliver uændret!
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juLeBanK0

Julebanko  
Der var masser af præmier; Peer var i 
storform, og Glöggen var varm, da 22 
spillelystne medlemmer mødte op til året 
Banko. Torsdag den 3. december var der 
dømt banko i klubhuset med alt, hvad der-
til hører. 

Det blev nogle hyggelige og for de fleste 
nogle indbringende timer og for enkelte 
sågar meget indbringende timer. 

Vi spillede om flotte præmier stillet til rå-
dighed af Det gamle Apotek, Dansk Ma-
rineudstyr, Anne Mette Kærgaard Olsen 
med præmier fra Lego og endelig Karin 
og Thorkild Mikkelsen, som havde stillet 
et eksemplar af deres bog ”På eventyr i 
Østersøen” til rådighed. Hertil kom præ-
mier, Peer havde indkøbt til lejligheden 

hos Boncoca Ps (tidligere Blåvand Bol-
cher). Så der var rigeligt at spille om. Peer 
havde valgt at spille ”Pirat-banko” – lidt 
maritimt skulle det være. Det betød, at vi 
spillede på en enkelt række og fortsatte 
på de samme rækker selv efter de første 
”BANKO!” meldinger. Det gav flere gange 
mange vindere på et enkelt nummer, men 
så tryllede Peer lidt blandt de mange præ-
mier, så alle vinderne var tilfredse.  

En rigtig hyggelig aften, der blev afsluttet 
med Glögg og varme æbleskiver og ikke 
mindst masser af hyggesnak. 

Claus Munch Andersen 
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I november holdt Ingolf to foredrag om-
kring første halvdel af turen til New Zea-

land - for fulde huse. 

Henover julen var der en portrætudsen-
delse – Kaffe med Kurt – på TV Syd, 
hvor Ingolf og fru Kirsten fortalte om 
turen, og de overvejelser, der var gået 
forud. En flot udsendelse. 

Ved de to første foredrag fulgte vi med In-
golf fra Kolding til Panama, og henholds-
vis den 15. januar og igen den 22. januar 
kom vi så videre til New Zealand. - Igen 
trak Ingolfs beretningner fulde huse. 

Claus Munch Andersen

med inGoLF Kom vi heLT TiL new zeaLand
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ARTIKLERnyT TaG oG åReTs GuTTeRmand

Solens UV-stråler, tidens tand og ad-
skillige unavngivne storme - samt 

stormene Bodil, Carl, Dagmar, Egon, 
Freja og senest den 30. november 2015 
stormen Gorm har alle gjort sit til, at klub-
bens skure skulle have udskiftet trapez-
tagpladerne.

Her lægger bestyrelsesmedlem Kevin 
Bahnsen sidste plade - og hånd på taget.

Stor tak til Kevin og de øvrige deltagere i 
årets sidste arbejdsweekend.
 

Foto: Claus Munch Andersen

årets guttermand 

- er en gutterdame!

Sidste punkt på året generlforsamling var  
uddelingen af guttermandspokalen. 
I år gik pokalen til en tydeligt meget rørt 
Else Wind, Windrosen. 
Else fik vandrepokalen som tak for sit 
gode humør og sin store indsats og mad-
kunst udført i klubhusets ”pantryafdeling”. 
- Og det er vi mange, som gennem tiden 
har nydt godt af. Med pokalen fulgte en 
smuk buket blomster.

Foto: peer erling Larsen
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Salg, reparation 
og service af alle 
påhængsmotorer!

Stort lager af 
reservedele - nye og brugte!

Salg, reparation og service
kun af påhængsmotorer!

KOLDING
MARINE SERVICE

Aage Mikkelsen Martin Damgaard Kristensen

Hvis du er til andet end ro, så kom ud til os to!

Autoriseret forhandler af:

Medlem af: Søsportens Brancheforening

MARINE

Sdr. Bjert - Tlf. 75 57 20 01
kms@km-service.dk 
www.km-service.dk

Fabriksvej 2-4 ▪ 6640 Lunderskov 
Telefon 7558 5811 

www.boges.dk ▪ info@boges.dk 

Kom og se vores udvalg i nye og brugte 
både, påhængsmotorer og trailere! 

Se udvalget på www.boges.dk 

Vores værksted har stor erfaring med 
service og reparationer af bådmotorer 
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Poul Erik Bech 

Jernbanegade 25, 6000 Kolding 
E-mail: 602@edc.dk 

7550 3600 

  

PÅ SIKKER ”KURS” NÅR DU SKAL SÆLGE 
 

sTøT voRe annonCøReR - de sTøTTeR os! 
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DK-6000 Kolding

Tlf. 75 52 77 11
Fax 75 52 06 66

info@from-grafisk.dk
www.from-grafisk.dk

G lGejlhavegård 23
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ARTIKLERTRe noRdisKe ”søsTRe”

M/S Juno har naturligvis undergået 
løbende forandringer gennem tiden. I 
1956 blev dampmaskinen udskiftet med 
to Volvo dieselmotorer med i alt 420 HK, 
og skibet sparsomme hastighed på bare 
ni knob kunne øges til ti knob! I 2009 
blev hele maskinrummet fra 1956 om-
bygget og to nye mere tidsvarende Volvo 
dieselmotorer installeret. Samtidig blev 
skorstenen ført tilbage til de oprindelige 
klassiske linjer, som M/S Juno har i dag.

En kuriøs hændelse indtraf i 1931, da ski-
bet var på vej østover og skulle gennem 
slusen i Söderköping. Maskinpersonalet 
misforstod signalet fra maskintelegra-
fen og fortsatte ”frem” i stedet for at slå 
”bak”! Dette resulterede i, at M/S Juno 
sprængte sluseportene og skyllede ud 
og ned i slusekammeret nedenfor. Skibet 
og de ombordværende tog ikke skade af 
rutcheturen, men ingen bad om en eks-
tratur!   

Motala Verkstad har bygget flere kendte 
skibe, blandt andet hjuldamperen og pas-
sager- og postbåden Skibladner, som i 
dag i sommersæsonen sejler turister på 
Norges største sø Mjøsa. Skibladner blev 
bygget i 1856, og kan dermed kalde sig 
verdens ældste hjuldamper i rutefart. 
Hvis man kender lidt til Norges geografi, 
vil man sikkert undre sig over, hvordan et 
skib bygget i Motala kommer til Mjøsa, 
der ligger omkranset af høje fjelde inde 
midt i Norge. 

Skibet blev bygget som et samlesæt 
og sejlet til Christiania (det nuværende 
Oslo). Herfra blev samlesættet fragtet 
via den nyanlagte jernbane op til Minne 
ved bunden af Mjøsa. Her blev Skibladner 

For et par år siden i Gasten kunne vi læse 
Birgitte og Poul Nielsens dejlige beretning 
om sommerturen til Stockholm. Blandt 
billederne var også et billede af rutebåden 
M/S Juno på Göta kanalen, Sveriges æld-
ste skib og verdens ældste passagerskib 
registreret til overnatning. 

Det som gør M/S Juno til noget særligt, 
er, at skibet blev bygget på Motala Ver-
kstad, som i sidste halvdel af 1800-tallet 
kunne præstere noget at det ypperste 
inden for maskin- og skibskonstruktion, 
naturligvis begrænset af kanalens fysiske 
rammer og slusernes størrelser. Motala 
var i sidste halvdel af 1800-tallet Sveriges 
kraftcenter for bygning af dampmaskiner, 
lokomotiver, jernstøberi mv.    
  
Skibet blev opkaldt efter gudinden Juno, 
som var den højest rangerende gudinde 
i den romerske mytologi, og hun var gud-
inde for mødre- og ægteskabet. Måske 
romertidens svar på ”Mødrehjælpen”.

M/S Juno blev bygget i 1874 og fik 
værftsnummer 198. Et og eller andet var 
måske gået galt i beregningen af vægt-
fordeling, for allerede året efter blev to-
kammerdampmaskinen flyttet fremefter. 
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ARTIKLERaLLe TRe veRdens æLdsTe - hveR på sin måde

”klinket” sammen og søsat den 2. august 
1856. Stor ingeniørkunst efter datiden 
målestok. Ligesom M/S Juno er også 
Skibladner bygget om af flere omgange, 
og skibet er i dag restaureret tilbage til 
sit udseende omkring år 1888.

Skibladner er et kendt navn i skibsfarten, 
og bestemt ikke et dårligt navn at give 
sit skib. Navnet stammer fra den nordi-
ske mytologi, hvor frugtbarhedsgudinden 
Freja havde et rigtigt smart skib, kaldet 
Skibladner. Vidunderskibet var så stort, 
at alle aserne (guderne) kunne være om-
bord samtidigt. Det kunne sejle over vand, 
land og i luften. Og desuden havde skibet 
altid medvind, når man satte sejl. Og når 
skibet ikke skulle bruges, kunne det foldes 
sammen som en dug og puttes i lommen! 

Kendskabet til den svenske ingeniørkunst 
nåede også til Frankrig, hvor datidens 
”science fiction” forfatter, Jules Vernes 
i 1870 udgav bogen ”En verdensomsej-
ling under havet”. Jules Vernes var dybt 
fascineret af teknologi, og bogens kaptajn 
Nemo ”byggede” i hemmelighed ubåden 
Nautilus med rig brug af teknologiske ny-
heder og ideer, hvoraf flere maskindele 
netop skulle ”komme” fra Motala Ver-
kstad AB. 

I dag er der faktisk folk, som prøver at 
regne ud, hvilke teknologiske hemme-
ligheder Nautilus var ”bygget” over. Der 
findes ikke rigtigt nogle ”originaltegnin-
ger” af fantasi-ubåden, men flere ste-
der i bogen finder man beskrivelser af 
dobbeltskrog, vandtætte rum, kviksølv-
natriumbatterier (elektromotoren op-
fundet i 1840), ud over fremdrift ved 
hjælp af skruen (opfundet og patenteret 
i 1827), så kunne ubåden skyde en fart 
af 50 knob! – under vandet - ved hjælp af 
vandstråler, som kunne forveksles med 
store hvalers blåst... 

Lidt sjovt at tænke på, når vi ved, at bo-
gen udkom midt i sejlskibenes storheds-
tid, og vores egen ”fregatten Jylland” 
blev født i 1860 med en dampmaskine 
som hjælpemotor, og som med skruen 
hejst op havde en topfart på 15 knob!   
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indmeLdeLsesBLanKeTtil Kolding Bådelaug

udfyld venligst skemaet

Sæt 

kryds
Kontingent

Bådejer 700 kr.

Familiemedlemsskab 900 kr.

Gastemedlem 400 kr.

Passivt medlem 400 kr.

Pensionist over 67 år 400 kr.

Ungdom 400 kr.

Navn:

Adresse:

Telefon: Fødselsdag

Bådnavn: Sejl nr.:

Bådtype: Evt. DH mål:

E-mail adresse:

Sendes til Claus Munch Andersen, Fynslundvej 88,  6064 Jordrup. Tlf. 2025 8140

Underskrift
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ARTIKLER

Vi kan også være med i Danmark. Damp-
skibet Hjejlen sejler vandet tyndt i Silke-
borg søerne hver sommer og har gjort 
det siden 1861. Hjejlen er dermed det 
ældste dampskib i drift i verden. Men var 
Skibladner ikke fra 1856? Joh men efter 
at være sunket i henholdsvis 1937 og 
1967, begge gange under vinteropbeva-
ring, så er de oprindelige kulfyrede kedler, 
senest i 1983 fornyet til oliefyrede kedler, 
og det synes man i Hjejleselskabet ikke 
helt gælder som en rigtig dampmaskine 
længere. Næh en 
dampmaskine skal 
være kulfyret, og 
det skal være den 
originale maskine! 

- Og så klager vi 
over, at det kan 
være svært at 
skaffe reservedele 
til Bukh-en eller 
Volvo-en fra 1970-
erne.

Hjejlen løb af stablen i København i som-
meren 1861 hos Baumgarten og Bur-
meisters Maskinbyggeri, senere kendt 
som Burmeister & Wain (B&W) skibs-
værft. 

Og hvordan sejler man så lige et skib fra 
København til Silkeborg? Hjejlen kom på 
sin jomfrurejse på sin første og eneste 
havsejlads op gennem Kattegat til Ran-
ders Fjord. Herfra blev skibet bugseret 
op ad Gudenåen til Silkeborg. 
Det gik nu ikke helt glat, som det lyder. 
Læs bare beretningen: 
"Hjejlen begyndte opturen en onsdag ef-
termiddag og nåede først 3 dage senere 

frem til Silkeborg. Undervejs var Hjejlen 
gået på grund ved Bjerringbro, og 6 
mand og 8 heste måtte hjælpe til for 
at trække skibet fri. 

Ved Frisholt Skov var den gal igen, og 
denne gang var det mere alvorligt. Fy-
rene måtte slukkes, og al vandet pum-
pes ud af kedlen: Kul og alt gods blev 
losset på pramme, hvorefter 16 mand 
og 6 heste slæbte båden til Kongensbro 
og herfra næste dag videre til Resenbro. 

Tredje dags morgen nåede man ”snæv-
ringen” ved Silkeborg Langsø. Her blev 
Hjejlen atter gjort sejlklar og gik så ved 
egen kraft det sidste stykke til Silkeborg. 
Her forestod endnu et drøjt stykke ar-
bejde, for Hjejlen skulle på ruller og slæ-
bes over dæmningen ved Remstrup Å.”

Hjejlen er opkaldt efter hedefuglen 
Hjejlen, som tidligere var ret alminde-
lig i Midtjylland, men som nu kun ses 
sjældent.

Billeder:  juno: poul nielsen
ds skibpadner: oplandske dampskibs-
selskap as. hjejlen: hjejlen a/s
Tekst: peer erling Larsen 

 

vi ”padLeR” oGså i danmaRK
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BesTyReLsen

næstformand
Peer Erling Larsen
peer.larsen@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Erik Wind
bogbinder@gmail.com

Formand
Claus Munch Andersen
clausmunch@gmail.com

Kasserer
Søren Hornbak
kblkasserer@gmail.com

Repr. Lystbådehavnen
Henrik Søegaard
hs@profibermail.dk

Bestyrelsesmedlem
Anne Mette Kærgaard Olesen
am@patronus.dk

Bestyrelsesmedlem
Kevin Bahnsen
kevinbahnsen@gmail.com

BesTyReLsen

Bestyrelsesmedlem
Claus Lau Kristensen
clk@astrup-entreprise.dk

deadlines for Gasten:

Nr. 2 ................... 25. februar/2016
Nr. 3 ..........................25. maj /2016
Nr. 4 ...................25. August /2016

modtager redaktionen materiale 
efter disse deadlines, medtages 
materiale kun efter nærmere aftale. 
- ellers medtages materialet i det 
næstkommende nummer. 
Red.

sekretær
Henrik Carstensen
hen.carstensen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Tommy Berg Jensen
maxisejler@gmail.com

suppleant
Bjarne Næslund Christensen
bjarne.naeslund@gmail.com

suppleant
Martin Lindbæk
martinneumann25@hotmail.com
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Kontakter til udvalg i Kolding Bådelaug:
område: navn: e-mail: Telefon:

Klubhus/udlejning: Erik Wind bogbinder@gmail.com 6130 8251
Kapsejlads: Claus Lau Kristensen clk@astrup-entreprise.dk     2036 0975

Broudvalg: Kevin Bahnsen kevinbahnsen@gmail.com 8171 1467

målere: Jan Kjær Larsen 7557 1204

Jens Kromann Birch 2176 5044

Ib Hansen 3054 6625
sejlerskole:
praktisk sejlads: Erik Wind bogbinder@gmail.com 6130 8251

navigation: Claus Munch Andersen clausmunch@gmail.com 2025 8140

Klubbåde:

speedbåd: Kevin Bahnsen -  kevinbahnsen@gmail.com 8171 1467

L23- Tillid: Kenneth Ley Milling Kennethley@gmail.com   2877 2883

L23- Brønserud: Martin Lindbæk martinneumann25@hotmail.com   2287 7795

mastemærker: Jens Kromann Birch kblkasserer@gmail.com 2176 5044

Klubbens skure: Bjarne Næslund Christensen bjarne.naeslund@gmail.com 4070 2318

sponsorudvalg: Peer Erling Larsen peer.larsen@live.dk 2961 3058

webmaster: Claus Munch Andersen clausmunch@gmail.com 2025 8140

dansk sejlunion: Claus Munch Andersen clausmunch@gmail.com 2025 8140

medlemskartotek: Søren Hornbak kblkasserer@gmail.com 6166 3573

Bestyrelsen i Kolding Bådelaug:
Formand: 
Claus Munch Andersen .......................................... 2025 8140
næstformand: 
Peer Erling Larsen .................................................... 2961 3058
Kasserer:
Søren Hornbak ........................................................... 6166 3573
sekretær: 
Henrik Carstensen .................................................... 2561 5892

Bestyrelsesmedlemmer:
Erik Wind ....................................................................... 6130 8251
Anne Mette Kærgaard Olesen ........................... 6066 5332
Kevin Bahnsen ............................................................ 8171 1467
Tommy Berg Jensen ............................................... 2483 9698

Claus Lau Kristensen .............................................. 2036 0975
Bestyrelsessuppleanter:
Bjarne Næslund Christensen ............................. 4070 2318 
Martin Lindbæk .......................................................... 2287 7795
Revisorer:
Jan Kjær Larsen ........................................................ 7557 1204
Brian Terp ..................................................................... 6165 2827

KBL’s repræsentant i Lystbådehavnen:
Henrik Søegaard....................................................... 2028 8213

øvrige kontakter:
Kolding Lystbådehavn:

havnemester:

Lars Guldberg 7553 2722

klh@koldinglystbaadehavn.dk

Lystbådehavnens hjemmeside:

http://www.koldinglystbaadehavn.dk

Gasten:

ansvar Redaktion/annoncer

Peer Erling Larsen 2961 3058

peer.larsen@live.dk

web-master:

Claus Munch Andersen  2025 8140

clausmunch@gmail.com

Tryk:

From Grafisk: 7552 7711

info@from-grafisk.dk

Annette Rosenberg:

ar@from-grafisk.dk



Afsender:

Kolding Bådelaug 

Skamlingvejen 5,

6000 Kolding.

Attraktiv  

rente

Op til 15 års  

løbetid

ATTRAKTIV  
FINANSIERING AF  
DIN NÆSTE BÅD
Læs mere på midspar.dk/baadfinans


