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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

  RedaKTøR søges TiL gasTen

  stillingsopslag
  Redaktør til gasTen søges. 

  Har du lyst til at prøve kræfter med det skrevne ord og samtidig er god 
  til tekstbehandling, så har du nu mulighed for at sætte dit præg på 

  klubbladets indhold og fremtid. 
Er du interesseret?

Kontakt da formanden eller redaktøren 
for at høre nærmere.   
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gasten udgives af:
Kolding Bådelaug/Stiftet i 1979
Skamlingvejen 5, Marina Syd, 6000 Kolding.
Oplag 450. 
 

Layout og annoncer:
KBL - Peer Erling Larsen 
Tryk: From Grafisk - Annette Rosenberg
Forside: Uvejr i anmarsh - Eva Andersen

I december måned afholder vi en julefro-
kost med alt der til hørende.

Så kik ned til onsdagtræf. Der er adgang 
for alle klubbens medlemmer, hvis ikke 
lige du har en arbejdsgiver, der synes, at 
han har krav på din onsdag formiddag.

   senioRKLuBBen

Løgnehistorier og 
franskbrødsmadder...
Hver anden onsdag vinteren igennem 
mødes vi til seniortræf. Det er helt 
uformelt samvær, hvor vores hovme-
ster Jan Aalykke disker op med kaffe, 
franskbrød og lidt pålæg. Du kan del-
tage uden tilmelding. 

Det eneste du skal gøre er, at møde 
op onsdag formiddag kl. 10.00 i lige 
uger og medbringe kr. 25.00. Vi star-
ter igen onsdag den 21. september.

Underholdningen sørger vi selv for, og jeg 
skal hilse og sige, at snakken plejer at gå 
lystigt, både om gamle dage, det sidste 
havnesladder og verdens situationen i det 
hele taget. 

- uden onsdagstræffene ville verdenen 
ikke være den samme.

seniorklubben 2016

September Ons. 21. Onsdagstræf 10.00

Oktober Ons. 05. 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!
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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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navigation

Så er vinteren forbi, og foråret kommet. 
Det betyder, at ikke færre end 11 elever 
nu har gennemført og bestået den teo-
retiske del af dueligsprøven. 

Nogle elever gennemførte allerede sid-
ste år den praktiske del og har dermed 
erhvervet duelighedsbeviset, mens andre 
skal i gang med den praktiske del i år. Vi 
har allerede 7 elever til sejlerskolen i år.

Det har været et rigtig godt hold i år, med 
masser af gå-på-mod, godt sammenhold 
og masser af gode spørgsmål. 

de beståede elever er: 
Lars Bomholt
Lars Diedrichsen
Gorm Gamborg
Anders Hjortlund
Mogens Juel Hansen
Niels Damgaard Jensen
Jette Egeskov Johansen
Thomas Lautrup
Stine Ørum Luk
Anne-Mette Mortensen
Henriette Bødker Petersen

Tillykke til dem alle

Claus Munch Andersen

nye naVigaTøReR

 Et stort tillykke

Alle bestod!



8

02
58

13

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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med næsen i sKy!

Vi har modtaget ovenstående spæn-
dende foto fra Eva Andersen. Ud over 

billedet er fotografisk smukt, så er det 
også interessant sejlermæssigt.
 
Billedet viser bunden af en cumulonim-
bus sky eller en tordensky. Midt i skyens 
mørke del ses svagt nogle celler kaldet 
mammatus - eller ”bryster” på latin. 

”Brysterne” ses normalt kun i nogle få 
minutter - lige inden uvejret bryder løs. Så 
det gælder om at være vaks med kame-
raet, hvis du vil forevige naturfænomenet. 
Dette var også tilfældet her, fortæller 
Eva Andersen, at få minutter senere stod 
himmel og jord i ét. Regn og torden og 
meget kraftige vindstød. 
Hvis sådan en ”fætter” dækker himlen, vil 
det være en fornuftig beslutning at rebe 
sejlene - i tide, og belave sig på en hilsen 
fra vejrguderne. 

Cumulonimbus skyer har en meget stor 
lodret udbreddelse og kan gå fra få hun-
drede meters højde og helt op til 10-12 
km højde, hvorfor også ishagl kan fore-
komme.  

- Så nogle gange er det i orden at kigge 
efter bryster! I hvertfald under en torden-
sky.

Herunder ses et mere tydeligt eksempel. 
hentet fra nettet:

Lånefoto fra et skyatlas på nettet.
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neKRoLog heLmeR hansen

nekrolog
Helmer Hansen er ikke længere iblandt 
os.

Helmer kom til Kolding fra Århus sam-
men med sin broder og etablerede sig 
med et mindre skibsværft på havnen i 
Kolding. Dette var starten på en lang æra 
på Kolding Havn, både arbejdsmæssigt 
og fritidsmæssigt. 

Helmer var en særdeles dygtig håndvær-
ker, som byggede og reparerede både 
erhvervsmæssigt, men også i sin fritid. 
Det har mange fritidssejlere haft glæde 
af, for man gik aldrig forgæves, når man 
bad Helmer om et råd eller om ”at få 
høvlet en pind”. 

Helmer var med ved oprettelsen af Kol-
ding Bådelaug i 1979. Han lagde en 
kæmpeindsats i lauget. Han var et af de 
mennesker, der ikke gjorde det store væ-
sen af sig selv, men i al ubemærkethed 
lagde mange timer og kræfter i klubbens 
tjeneste. Han var altid at finde, når der 
skulle slås bro.  

I mange år havde han ansvaret for klub-
bens bøjer, og han var de seneste år 
at finde i klubhuset hver anden onsdag 
formiddag. Her havde han kaffen og 
franskbrødet klar, når klubbens seniorer 
mødtes til onsdagstræf. Det var først da 
helbredet svigtede, at Helmer måtte op-
give denne service over for onsdagstræf-
fets brugere.

Helmer var også at finde blandt de 
medlemmer, der byggede optimistjoller 
til klubbens ungdomsafdeling. En af de 

første optimistjoller i træ, blev bygget på 
loftet over værftet på Nordhavnen.

Klubben nød i mange år godt af Helmers 
store viden om måling af både til kapsej-
lads. Utallige er de både Helmer har målt 
op. Og var der behov for en tur i masten, 
trak Helmer i sine gummistøvler og ”gik 
en tur i masten” alene ved brug af van-
terne. Dette gjorde han langt op i årene.

Der lå i en årrække en smuk drage på 
bro C i Sydhavnen. Båden var gammel, 
men usædvanligt smukt restaureret. Den 
bar i den grad præg af, at have været 
i kyndige hænder hos Helmer. En af de 
både, man helt naturligt måtte stoppe ved 
og beundre.

Skal man sætte ord på Helmer, var det 
hjælpsomhed og stille ydmyghed. Kolding 
Bådelaug har mistet et stort menneske.

æret været helmers minde.
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aKTiViTeTsKaLendeR   

Aktivitetskalender 2016
Juli - Sommerferie       - - - -     god vind

August Ons. 17. Skærbæk kapsejlads 18.00

August 27.- 28. Fælles weekendtur

September Lør. 03. Sejl og Grill 10.00

September Ons. 28. Onsdagssejlads afslutning 2. del 10.00

Oktober Lør. 01 Fænø rundt 09.00

Oktober Søn. 02 Standerstrygning 14.00

  Velkommen til…

siden årsskiftet har KBL fået 29 nye 
medlemmer.

Per Vedby Viuf
Jan Ulrik Kolding
Mogens Poulsen Sdr. Stenderup
Lars Diedrichsen Bjert
Tobias Rothaus Loch Jensen Vejle
Jørgen Å Jensen Vejen
Karsten Holm Hansen Kolding
Gitte Lyngsøe og Sven Roved Kolding
Villy Jessen Kolding
Lasse Qvist Kolding
Per Elmholt Lunderskov
Ove Gemmer Ribe
Mark Nielsen Sunds
Morten Rasmussen Haderslev
Palle Janus Jensen Fredericia

Vi kan således byde velkommen til

Brian Hansen Esbjerg
Søren Møller Pedersen Kolding
Hans Chr. Jensen Kolding
Thomas Berg Jakobsen Kolding
Vagn Wittendorff Petersen Varde 
Jesper Stentoft Kolding
Carl Henning Høy Esbjerg
Kristian Jensen Esbjerg
Morten Schiøth Andersen Kolding
Kim Roved Kolding
Jim Persson Vejen
Henrik Madsen Kolding
Carsten Nielsen Kolding
Søren Staugaard Christensen Rødding

Vi håber, at i nye medlemmer vil falde godt til i klubben, deltage i arrengementerne  
og bidrage aktivt til klubbens fortsatte eksistens.
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www.KoLdingBaadeLaug.dK

hjemmesiden i ny forklæd-
ning

Vi har skiftet webhotel og bruger nu 
Web10. 

Som mange nok allerede har observe-
ret, er det sket lidt ændring i lay-outet og 
nogle af funktionerne på hjemmesiden. 
Det er en lidt større omgang at flytte 
hjemmesiden til et nyt system. 

Web10 er imidlertid både billigere og væ-
sentligt mere fleksibelt end den gamle ud-
byder og så har vi nu al den support, der 
er behov for – på dansk! Vi har allerede 
fået god og kompetent assistance i forbin-
delse med opstarten. Firmaet ligger i År-
hus. Så de kan både nås via mail, telefon 
og såmænd også via personlig kontakt.

Vi har valgt at fastholde den enkle linje på 
hjemmesiden, således at siden virker en-
kel og overskuelig. Det er nok mest vores 
aktivitets kalender, der er sket de store 
ændringer i forbindelse med. 

Vi vil tilstræbe, at årets aktiviteter frem-
går af kalenderen, ligeså snart årsplanen 
er fastlagt. Det vil sige at du kan finde 
datoerne for alle klubbens aktiviteter i ka-
lenderen. Aktiviteterne vil blive beskrevet 
efterhånden, som året går og aktiviteten 
nærmer sig. Aktiviteterne vil ligesom i dag 
blive annonceret på forsiden af hjemmesi-
den, når de er aktuelle, men du kan også 
gå ind under kalenderen og dobbelt klikke 
på en aktivitet, som har din interesse og 
se en beskrivelse af den enkelte aktivitet, 
hvis en sådan findes. 

Tilmeldinger vil ligeledes kunne findes her. 
Kalenderen kan vises som ”Måned” eller 
”liste”. Du vælger formen øverst til højre, 
når du står på kalenderen. Har du valgt 
liste-visning kan du søge på en specifik 
aktivitet.

I første omgang vil vi bestræbe os på at 
få oprettet og finpudset de funktioner vi 
kendte fra den gamle hjemmeside. Vi vil 
gerne have tilbagemeldinger på fejl og 
mangler, så vi kan få rettet siden til. Send 
venligst dine kommentarer til 

clausmunch@gmail.com.

Efterhånden som tiden tillader det, er det 
selvfølgelig meningen, at vi skal have ud-
bygget siden med yderligere funktioner 
og tiltag. Også her vil vi gerne have dine 
input. Vi vil så forsøge at opfylde dine øn-
sker i samarbejde med Web10. 

Send dine idéer og forslag til claus-
munch@gmail.com.

Claus Munch Andersen

klik ind på vores hjemmeside

www.koldingbaadelaug.dk
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FRiViLLighedsBøRs

Frivillighedsbørs
At drive en klub som Kolding Bådelaug 
kræver mange mandetimer, hvis klub-
ben skal opfattes som aktiv og attraktiv. 
Det kræver stor involvering af klubbens 
medlemmer, således at opgaverne kan 
fordeles på mange hænder. 

Dette er der mange fordele ved. Jo mere 
man som medlem deltager i de forskellige 
arbejdsopgaver, jo mere indflydelse får 
man på klubben og samtidig giver det so-
ciale samvær ved løsningen af opgaverne, 
også at man får mere ud af sit medlem-
skab. Samtidig aflaster det bestyrelsen, 
således at bestyrelsens medlemmer ikke 
slides op så hurtigt.

På sidste års generalforsamling frem-
kom Claus Koch med et forslag om, at 
vi oprettede en frivillighedsbørs på hjem-
mesiden, hvor man uforpligtende kunne 
anvise, hvilke opgaver man gerne ville give 
en hånd med på. Denne frivillighedsbørs 
finder du på hjemmesiden under med-
lemsservice. Klubben har mange facili-
teter og aktiviteter. 

Af faciliteter kan nævnes
•	 Klubhus
•	 Broen	i	Paradisbugten
•	 Klubbåde
•	 Klubskure	på	havnen

Hertil kommer alle vore aktiviteter, hvor 
bl.a. kan nævnes
•	 Kapsejlads
•	 Fællesture
•	 Sejlerskole
•	 Informationsaftener
•	 Foredragsaftener

Alle faciliteter skal vedligeholdes og un-
dertiden renoveres. Aktiviteterne skal 
planlægges og gennemføres. Både facili-
teter og aktiviteter kræver frivillige hæn-
der, og her har vi brug for din hjælp.

Så gå ind på siden og se, om der er opga-
ver, du har lyst til at løse. På denne måde 
får bestyrelsen en oversigt over frivillige, 
som den kan trække på efter behov.

På forhånd tak.

Fællestur til strib
Efterårets fællestur går til Strib. 

Det foregår i weekenden den 03.- 04. 
sept. 2016.

Her låner vi sædvanen tro klubhuset. Pro-
grammet går alene på socialt samvær, 
så vi mødes kl. 13.00 til en bindebajer 
og registrering. 

Hvis der er stemning for det, kan vi gå en 

tur i Strib og omegn eller måske kan vi 
tage et spil pétanque eller lignende. Kl. 
15.00 kan vi arrangere fælles kaffe og 
så tænder vi grillen, så den er klar klok-
ken 18.00.

Der bliver en lille brugerbetaling til dæk-
ning af grillkul, kage og rundstykker. 

Det kan du alt sammen se mere om på 
hjemmesiden i løbet af julimåned.
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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

Kapsejlads
Den første fællessejlads i Skær-
bæk er nu afviklet. Kolding Bå-
delaug havde 5 både med i 
feltet. KBL viste flaget flot med 
en første plads i start 3, løb 5, 
nemlig Moshulu (X-332) med 
Jan Kjær Larsen som skipper. 
Steen Lund i Nicoline (Scan-Kap 
99) besatte 3. pladsen i 3. start 
løb 6. Stort tillykke fra klubben.
Vi håber, at de klarer sig li-
geså godt, når fællessejladsen 
i Skærbæk gentages den 17. 
august.

KapseJLads

Resultatlisten kan ses via vores hjemmeside, 
hvor der er link til Middelfart sejlklubs hjemmeside.
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”FisKeFøde”

Hvert år omkommer ca. 20 personer 
ved sejlsportsulykker. Der er mange fri-
tidsfiskere, dykkere og surfere iblandt de 
omkomne, men der er også druknede fra 
sejlbåde og motorbåde, som falder i hav-
nen eller falder overbord under sejladsen.  
Fælles for dem alle er, at ingen af dem 
bar redningsvest. 
Her starter sikkerheden: Brug nu den 
vest!

En forudsætning for hjælp fra vesten er, 
at den fungerer. Det er specielt de op-
pustelige, der er sårbare for mekaniske 
svigt. Hvis du er en af de mange, der ikke 
sender vesten ind til check, er her nogle 
råd, så du selv kan foretage det næstbed-
ste, din egen årlige funktionstest:

•	 Fold	vesten	ud	og	 inspicer	for	synlige	
skader. Noter dig, hvordan den er pakket.

•	 Pust	 den	 op	 med	 mundstykket,	 så	
hårdt du kan. Efter et døgn må den ikke 
have mistet luft.

•	 Kontroller	 at	 sikkerhedsudløseren,	
f.eks. salttablet, er intakt.

Undgå at ende som fiskeføde - SejlSikkert
I år lancerer Søsportens Sikkerhedsråd synlighedskampagnen med titlen ”Undgå 
at ende som fiskeføde”. Kampagnen lancerer produktet "Fiskeføde - Fremstillet af 
uforberedte sejlere og fiskere"

Kampagnen lægger vægt på 5 sejlråd:
•	 Lær	at	sejle
•	 Hold	dit	grej	i	orden
•	 Planlæg	din	tur
•	 Ha	en	livline	til	land
•	 Brug	vesten

•	 Sikre	at	patronen	er	uskadt	(Kontrolvej	
den på en bagevægt/køkkenvægt. Vægt-
data står på patronen).

•	 Sikre	at	patronen	er	skruet	fast.	Skift	
evt. salttabletten.

•	 Fold	vesten	sammen	igen.

sejlsikkert app.
På www. soesport.dk kan du finde mas-
ser af god information om, hvorledes du 
får en god og sikker sejlads. Og så har 
man udviklet en app: Sejlsikkert til din mo-
biltelefon. Her kan du søge oplysning om 
vejrprognoser, skydeøvelser, ændringer i 
farvandsafmærkningen etc., som er rig-
tig nyttig at have viden om, inden turen 
starter.

Kolding Lystbådehavn
Som du sikkert har bemærket, er Kolding 
Lystbådehavn erklæret Sikker Havn. Det 
indebærer bl.a., at man har etableret 
redningsstiger og brandslukningsmate-
riel på alle broer og hjertestarter ved 
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havnekontoret. For din egen skyld bør du 
indprente dig, hvor de er. Når du først 
ligger i vandet, eller der er brand i bå-
den, vil du sætte pris på den viden. Det 
ligger havnen meget på sinde, at vores 
havn skal være så sikker som muligt. Vi 
har haft vores del af drukneulykker i de 
seneste år. Derfor etablerer man et sik-
kerhedsudvalg, som skal arbejde med 
yderligere tiltag. Det vil du høre nærmere 
om i løbet af året.

Kontingent  opkrævning 2016 

Den ordinære kontingent opkrævning 
for 2016 er nu afsluttet. Det har været 
en lidt langstrakt affære i år, hvor vi har 
tilmeldt klubben til Betalingsservice. Det 
betød at vi først var i stand til at opkræve 
kontingentet pr. 01. marts  i modsætning 
til normalt 01. februar. Samtidig gav det 
lidt udfordringer med at få girokortind-
betalingerne registreret automatisk, 
men det er nu på plads. Vi skal endnu 
engang opfordre til, at du får dig tilmeldt 
Betalingsservice. Så skal du ikke længere 
tænke på rettidig indbetaling af dit kontin-
gent. Det går automatisk, og du kan se 
det af din betalingsoversigt for februar 
måned fremover. Det betyder samtidig, 
at vore kasserer kan spare en masse tid 
på at rykke for manglende betaling. Vi har 
i år sendt ca. 30 rykkere ud – svarende 
til 10 procent af medlemmerne. Det er 

Har du forslag til tiltag, der kan øge sik-
kerheden på havnen eller under sejlads, 
vil bestyrelsen eller vores sikkerhedsam-
bassadør, Erling Winther, tlf. 21212531, 
email: erlingwinther@gmail.com med 
glæde arbejde videre med det sammen 
med dig.

koncentreret spild af tid og ikke helt fair, 
når man tænker på, hvor megen omtale 
der har været af årets kontingentopkræv-
ning i såvel bladet, på hjemmesiden og via 
mails til den enkelte. 

Rigtig mange har nu tilmeldt sig Beta-
lingsservice. Gør dig selv og klubben den 
tjeneste at tilmelde dig betalingsservice 
nu, hvis du ikke allerede har gjort det – 
du kan tilmelde dig på hjemmesiden el-
ler via din netbank. Dit medlemsnummer 
fremgår af bagsiden af dette nummer af 
klubbladet.  

Claus munch andersen 

HUSK - det bedste sikkerhedsudstyr, du kan have om bord er... DIG 
- Så derfor vær velforberedt på sejladsen, du begiver dig ud på

siKKeR haVn
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solen kan skinne i uger i træk, det 
kan være koldt, overskyet og blæ-

sende, og så kan det regne på mindst ti 
forskellige måder. sommervejret i dan-
mark er en variabel affære både inden 
for den enkelte sommer og forskellige 
somre imellem. men hvorfor?

I Danmark har vi såkaldt tempereret kyst-
klima. At klimaet er tempereret, betyder, 
at vi har mere end 10°C i den varmeste 
måned og frost og sne i de koldeste må-
neder. At vi har kystklima, betyder, at vi 
har små forskelle i temperatur mellem 
somre og vintre i forhold til områder med 
fastlandsklima.

Men hvor forskellen mellem sommer og 
vinter altså er relativt lille, så oplever vi 
ind imellem kontrasterne inden for den 
enkelte årstid som enorme. Forklaringen 
har at gøre med Danmarks placering på 
kanten af et kæmpekontinent ud mod et 
verdenshav og lige omkring den nordlige 
polarfront. Det såkaldte vejrkors viser os,
hvorfor vores beliggenhed får vejret til 
at veksle. 

vand i de sydligere egne. Luft fra nordvest 
strømmer tit ned til os på bagsiden af en 
front, så vejrtypen følger ofte i hælene på 
et lidt mere udbredt regnvejr. Dage med 
nordvestenstrømning er ofte præget af 
vind, der til tider kan være stødende, og 
der kan komme byger. Vejret er typisk det 
meteorologerne kalder 'ustadigt'. 

Kommer vejret fra nordøst er det an-
derledes. Vind fra det hjørne bringer tør 
polarluft til Danmark, og det betyder et 
minimum af skyer; altså blå himmel med 
fuld sol. Temperaturen kan nå 25°C i dag-
timerne, men nætterne er kølige på grund 
af den høje udstråling, som den klare him-
mel tillader. Luft fra nordøst, der får en 
længere tur over f.eks. Kattegat, inden 
den når Østjylland, eller over Østersøen 
før den kommer frem til Møn, Falster 
og Lolland, samler ind imellem så meget 
fugtighed op, at der opstår små, hvide 

Vejrkorset består af en nord-syd og 
en øst-vest linje, som mødes hen over 
Danmark og skaber fire kvadranter 
mod henholdsvis nordvest, nordøst, 
sydøst og sydvest. Mod øst er luften 
tør på grund af landjorden og mod vest 
er den fugtig på grund af vandet. Mod 
nord - nord for polarfronten - er den 
kold og mod syd - syd for polarfronten 
- er den varm. Vejrkorset giver derfor 
ophav til fire forskellige luftmasser i de 
fire kvadranter. Og de fire luftmasser 
påvirker os så, alt efter hvor sommer-
luften kommer fra. 

Vind fra nordvest byder på kølige dage 
med vekslende skydække. Kulden får 
vi fra Nordatlanten, og det spredte 
solskin skyldes, at der dannes skyer, 
når den kølige luft møder det varmere 

hVoR KommeR sommeRen FRa?
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cumulusskyer. Bygeskyer udvikler de sig 
dog kun meget sjældent til. 

Sydøstenvind ses ikke så tit. Luft, der kom-
mer fra den kant, har bevæget sig over et 
varmt, tørt landområde i meget lang tid. 
Den er derfor såkaldt tropisk kontinen-
talluft, og giver ferievejr med solskin og 
mulighed for hedebølge. Det er ofte luft 
fra sydøst, der bringer temperaturerne 
op mod og over de 30°C - det gælder 
f.eks. vejrsituationen, der førte frem til 
den danske temperaturrekord på 36,4°C 
fra august 1975. 

Luft fra sydøst har dog også passeret 
temmelig store industriområder i Øst-
europa på sin vej og kan indeholde en 
pæn mængde forurening og også støv, 
hvis der hersker tørre forhold i de landom-
råder, den har bevæget sig hen over. Det 
betyder, at himlen ikke har den samme 
dybblå farve, som når vinden kommer fra 
det renere nordøstlige hjørne. 

Endelig er der sydvestenvind. Den bety-
der, at fugtig, mild luft fra Atlanterhavets 
lavere breddegrader kommer op til os. 
Chancen for solskinsvejr er ikke så stor, 
og eventuelle byger kan blive kraftige 

på grund af luftens store fugtindhold. 
Enkelte gange kommer store serier af 
tordenbyger op til os fra sydvest og giver 
omfattende uvejr. Fugtindholdet betyder 
også, at netop sydvestenluft kan være 
trykkende - den fornemmelse vi ofte for-
binder med torden under optræk. Aftener 
og nætter er varme, men der er risiko 
for dis og tåge. 

generelle betragtninger 
Betragtningerne er selvfølgelig meget 
generelle med masser af variationer. 
Blandt andet oprinder luften nogle gange 
et andet sted, end det hjørne den kom-
mer fra. Så går der hurtigt kludder i syste-
matikken. Men som tommelfingerregel 
er der rigtig meget forståelse at finde i 
vejrkorset. 

Vejrkorset kan naturligvis også fortælle 
om vejret de tre øvrige årstider, men det 
er en anden historie. 

Begrebet 'vejrkorset' er opfundet af me-
teorolog Jesper Theilgaard. 
Du kan læse mere om det i Jesper 
Theilgaards bog ”det danske Vejr”. 

Kilde: dmi

Vejrudsigter er mest nøjagtige, når de 
gælder den nærmeste fremtid, derfor er 
det bedst at tjekke den allernyeste udsigt, 
lige inden du sejler ud på vandet.

Her er nogle hjemmesider, hvor du kan 
få oplysninger om vejret:

vejr.tv2.dk 
dr.dk/nyheder/vejret
www.dmi.dk 
www.yr.no
www.wetterzentrale.de
www.vejret.info
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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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Den sydlige lystbådehavn i Kolding 
Fjord skal udvides, så alle lystbåde 

kan samles i een havn, og der skal bygges 
attraktive boliger med udsigt ud over van-
det. Kolding Kommune vil inddrage Den 
Selvejende Institution ”Kolding Lystbåde-
havn” i det videre arbejde, der også kræ-
ver private investeringer for at finansiere 
en udvidelse af lystbådehavnen. 

Det er nødvendigt at udbygge den syd-
lige lystbådehavn “Marina Syd", idet den 
nordlige lystbådehavn ”Marina Nord” skal 
flytte. Erhvervshavnen har behov for ud-
videlse, og Marina Nords lejeaftale med 
Kolding Havn udløber i 2017. 

Sejlerne, bestyrelserne i lystbådehavnen 
og Kolding Havn samt Kolding Kommune 
har samarbejdet om et fælles oplæg. Det 
giver bådejerne optimale betingelser og 
åbner for en række attraktive boliger di-
rekte ved vandet. Det sker i en tid, hvor 
indbyggertallet stiger eksplosivt, og der er 
et stort behov for flere boliger. 
Forslaget lægger op til at bygge en 
skovby, en promenade og en fjordby, li-
gesom havnen med 1.000 bådpladser bli-
ver en af Danmarks største lystbådhavne. 

Første fase bliver at samle de to nuvæ-
rende marinaer og så småt inddrage 
vandet til fremtidigt boligområde. 

I anden fase kan boligerne bygges, når 
den nye jord er klar. 

I tredje fase kan der arbejdes med stør-
relsen på den nye bydel. Området skal 
udvikles til et attraktivt område for bor-
gere, gæster og turister. Her skal være 
balance mellem attraktive boliger ved 
vandet og plads til sejlerne. Foruden bo-
liger skal der være promenade, caféer 
og andet erhverv i stueetagen samt 
parkering. 

de næste skridt  
Lystbådehavnen og kommunen er i tæt 
dialog med relevante myndigheder og 
organisationer. Den overordnede plan 
skal detaljeres og fastlægge placeringen 
af de enkelte funktioner. Dertil kommer 
det tekniske arbejde for landfill, miljøre-
degørelser, lokalplan mm. 
Kolding Lystbådehavn skal være med til 
at finansiere deres havnedel. Oplægget 
er lavet i samarbejde med konsulentfir-
maerne COBE og Rambøll.   
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Kolding Kommune (KK) og Kolding Lyst-
bådehavn (KLH) har indledt møderækken 
for næste fase. 

Processen er omfattende, da Kolding 
Kommune har ønsker om, at der i for-
bindelse med marinaprojektet, indgår 
planer om en ny bydel, som indeholder 
boliger samt arealer tilgængelige for by-
ens borgere. 

Kolding Lystbådehavns engagement og 
samarbejde med Kolding Kommune er 
koncentreret i forbindelse med udflytnin-
gen af lystbådehavn nord og etablering af 
den nye Marina, som bliver en af landets 
største med ca. 1000 bådpladser.  

Kolding Lystbådehavn indgår som lige 
samarbejdspartner med Kolding kom-
mune i henholdsvis koordinerings, projekt 
og styregruppen. 

Deltagerne i de tidligere KLH nedsatte 
arbejdsgrupper fortsætter som KLH’s 
repræsentanter i ovennævnte grupper i 
nær kontakt med KLH’s bestyrelse. KLH’s 
repræsentanter i Styregruppen vil fortsat 
være formand Finn Mortensen og næst-
formand Henrik Søegaard. 
Det videre arbejde koncentreres i denne 
og kommende faser bl.a. omkring, det at 
skabe den fornødne plads til såvel vand-
faciliteter som landfaciliteter således, at 
Kolding Lystbådehavn fortsat kan drive og 
udvikle en moderne og attraktiv marina. 
Følgende indgår i planlægningen: 

* Videreudvikling af eksisterende forbin-
delser i Kolding Ny Marina. 

* Marinaen skal være for alle, sejlere, 

lystfiskere, besøgende og beboere skal 
føle sig hjemme. 

* Klar overgang mellem bolig og marina 
– promenade skal bidrage, som klar buf-
fer mellem marina og boligfunktioner. 
* Marinamiljøets kultur og autencitet skal 
bibeholdes og gerne udbygges og således 
skabe særegen identitet for området. 
* Den skitserede promenade anses for 
rygraden i udviklingen af Kolding Ny ma-
rina og den planlagte bydel. Promenaden 
planlægges i forlængelse af den etable-
rede Åpromenade og bliver dermed del 
af forbindelsen til Kolding City. 

* God mulighed og rigelig plads for vin-
teropbevaring af marinaens både er et 
af de væsentligste succeskriterier for at 
sikre marinaens funktionalitet. Arealerne 
bør gøres til en integreret del af planen 
for hele området, der bør være grøn, at-
traktiv og funktionel under sommer såvel 
som vinter.  

Kolding Kommune har bevilget i alt 5,0 
mio.kr. til den kommende fase som stræk-
ker sig frem til 2018. Der arbejdes nu 
videre med: 

* Detailprojekt for landindvinding/landfill 
* Fortsat kontakt til investorer 

* Organisationsplan for den kommende 
3–årige fase 

* Planlægning af det generelle vand og 
landareal  

* Kontakt til relevante myndigheder (Na-
turstyrelsen, Kystdirektoratet, VVM m.fl.) 

pRoJeKT ny maRina 
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Som bekendt gik Pinseturen i år til 
Fredericia. 

Destinationen blev allerede besluttet 
på sidste år Pinsetur i Bogense. Straks 
efter turen til Bogense tog vi kontakt til 
Fredericia og lejede Fredericia Sejlklubs 
ungdoms klubhus. Huset ligger med fin 
udsigt over Lillebælt og havde alle de 
faciliteter, som vi kunne ønske os. Bag-
grunden for beslutningen om, at turen 
kun skulle gå til Fredericia var, at Pinsen 
i år lå forholdsvis tidligt. Derfor ville vi ikke 
udfordre vejrguderne og risikere at skulle 
kæmpe os gennem hård blæst til en de-
stination langt væk.

Herefter gik vi i tænkeboks for at finde 
de rigtige aktiviteter. Efter rådslagning 
med Lene og Claus Koch – Kora – blev 
det besluttet, at vi selvfølgelig skulle en 
tur på voldene og høre om Fredericias 
betydning som fæstningsby. Herudover 
er Fredericia i øjeblikket i gang med op-
førelse af en ny bydel – Fredericia C – og 
det blev så det andet udflugtsmål.

Vi kunne mønstre 13 både og 28 delta-
gere da dagen oprandt. Vi havde håbet 

på lidt flere, men her spillede det jo nok 
ind, at Pinsen lå forholdsvis tidligt, og at 
rigtig mange både endnu ikke var kom-
met i vandet.

Vi mødtes til lørdag over middag til Binde-
bajer og registrering. Stemningen var lige 
fra starten helt i top. Herefter valgte de 
fleste at cykle ind til byen til J.B. Nielsens 
Plads, hvor Ernst Bojsen – vores guide – 
stod klar og ventede på os. Ernst gav os 
en rigtig spændende rundvisning, hvor vi 
både så lidt af det gamle Fredericia men 
især opførelsen af det nye Fredericia C. Et 
projekt, hvor man samtænker kystsikring 
og en helt ny bydel, hvor målet er at skabe 
ca. 2.800 nye arbejdspladser og 1000 
nye boliger. Der etableres nye kanaler i 
området, så det bliver en slags kanalby. 
Området er på 20 ha, og der er 265.000 
kvm. byggeretter. 

Projektet opføres i 5 etaper og forven-
tes først færdigt i løbet af 20-25 år. Når 
man ser dette projekt forstår man godt 
Kolding Kommunes interesse for at lave 
noget tilsvarende på Kolding Lystbåde-
havn. Forskellen er blot, at pladsen er til 
rådighed i Fredericia. 

pinseTuRen 2016 
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Rundvisningen foregik i en blanding af 
småregn og overskyet vejr. Det gav dog 
ingen skår stemningen. Ernst kunne sit 
stof og forstod at videregive det.

Om aftenen blev der tændt op i gasgrillen. 
Vejret var fortsat ikke til at sidde ude, så 
spisningen foregik i klubhuset. Efter spis-
ningen afviklede vi det traditionelle ameri-
kanske lotteri. Der var et hav af præmier 
fra vores sponsorer Det gamle Apotek i 
Tønder, Dansk Marineudstyr, Lego og Kol-
ding Skibsproviantering. Som tak til vore 
sponsorer for de flotte præmier.

Søndag morgen var det købt rundstykker 
til alle, så man skulle blot selv sørge for 
kaffe mv. 

Om eftermiddagen stod den på Tour de 
Fredericia, hvor de største stigninger 
var turen på voldene. Vi cyklede igen fra 
havnen i småregn og mødtes med Dan 

Ullerup ved Frederik d. 3.’s plads. Her 
startede vi med at stå lidt i læ for de 
værste byger og så gik det ellers af sted.  
Vi cyklede langs Prinsessens Bastion og 
Slesvigs Bastion og forbi bymuseet. Så 

skulle en større stigning forceres op til 
mosaisk begravelsesplads og hen forbi 
monumentet af Bülov.  Vi passerede den 
katolske kirke og fik lige en slapper ved 
monumentet af Rye, inden turen gik vi-

dere til den reformerte kirke og Kriger-
graven fra 1849. Efter en tur på den 
udvendige sti langs bastionerne endte vi 
turen ved Landsoldaten. - Meget klogere 
og med en del syre i benene. Foldecykler 
er næsten et torturinstrument på linje 
med træhesten.

Ved Landsoldaten sluttede det officielle 
foredrag, men Dan var ikke sådan lige 
at stoppe. Og mens han fortsatte, og vi 
dannede folk hørte efter, ja så forsvandt 
størstedelen lidt efter lidt. At størstedelen 
af ”dessertørerne” så havde forføjet sig 
hen til den Engelske Pub, uden at gøre 
formanden opmærksom herpå, ja det vil 
ikke blive glemt foreløbigt!

Trods dette svigt forløb aftenen igen med 
grill og hyggeligt samvær og blev sluttet 
af med en gang Grønlands kaffe.

Mandag morgen var der igen hentet 



26

ARTIKLER

rundstykker og efter morgenkaffen var 
der dømt fælles oprydning og rengøring. 
I lighed med Bogense blev klubhuset ved 
fælles hjælp gjort rent på rekordfart. Så 
giver ordet FÆLLES tur mening.

Kort før middag var de fleste både på vej 
mod Kolding i en temmelig kraftig vind 
efter endnu en rigtig hyggelig Pinsetur.
Tak til alle der deltog. Vi er allerede i gang 
med at planlægge næste års Pinsetur. 
Der var forslag om Baagø, og her var 
der også både mulighed for lokaler og for 

VhF-kursus
Klubben arrangerer i samarbejde med 
Danske Tursejlere kurser i betjening af 
VHF – SRC-certifikat.
Vi har afviklet et kursus i foråret og er 
parate til at afvikle endnu et i efteråret, 
hvis der er den fornødne tilslutning.
Kurset strækker sig over en weekend 
med gennemgang af teorien og afslut-
tende med en skriftlig prøve om sønda-
gen. Lørdag er der undervisning fra kl. 
10.00 til 16.00 og om søndagen fra 9.00 
til 16.00 og så med prøve fra 16.00 til 
17.00.
Kurset koster kr. 1.250 som dækker kur-
susmaterialer og forplejning begge dage. 
Hertil kommer et prøvegebyr til Søfarts-
styrelsen på kr. 500.
Kurset vil blive gennemført i efteråret, 
hvis vi kan mønstre tilstrækkelige del-
tagere fra Kolding Bådelaug. Kurset vil 
blive åbent for alle medlemmer af Danske 
Tursejlere.

rundvisning på øen, men desværre kan vi 
ikke reservere plads i havnen. Pinsen lig-
ger først i juni måned næste år, og med 
et sommervejr, som vi havde samme tid 
i år, tør vi ikke binde an med kunne finde 
plads til de sidst ankomne. Så på nuvæ-
rende tidspunkt er Snaptun og Bregninge 
i spil, men det kommer der meget mere 
om, når det er på plads.

På gensyn næste år.
Claus Munch Andersen

Vi har derfor behov for en uforbindende 
tilmelding, hvis du ønsker at deltage. Sid-
ste frist vil være 1. september 2016. Hvis 
tilslutningen er tilstrækkelig, vil vi finde en 
dato i oktober eller november. 

Herom senere med mail direkte til de in-
teresserede. Så gå ind på hjemmesiden 
og lav en i første omgang uforpligtende 
tilmelding.

Vel mødt

VhF KuRsus
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I lighed med sidste år har vi afholdt vores 
stumpemarked på Marina Syd. Stumpe-

markedet afvikles i et samarbejde mellem 
klubberne på havnen. 

Stumpemarkedet giver sejlerene mulig-
hed for at rydde op i stakken af gammelt 
grej og muligheden for at erhverve brugt 
grej til små penge. Hertil kommer så, at vi 
indbyder eksterne kræmmere til at stille 
deres boder op. Vi nåede i år op på ca. 30 
stande, og der var pænt besøg allerede 
fra morgenstunden. Vejret var udmærket 
til formålet, og der var jævn tilstrømning 
af kunder til markedet hele dagen.

Kolding Bådelaug havde åbnet klubhuset 
og bemandet det med vores kasserer Sø-
ren Hornbak og formand Claus Munch 
Andersen. - Det var nu mest vore egne 
medlemmer der fandt op i klubhuset til 
en snak over en kop kaffe. 

Samme weekend som vi afviklede 
vores Stumpemarked, var der om 

søndagen Vild med Vand arrangement. 
Vi forsøgte at få flyttet Stumpemarkedet 
til om søndagen, og dermed samle akti-
viteterne på søndagen, men det kunne 
ikke rigtig forenes med interesserne fra 
kræmmerne. Bstyrelsen valgte derfor 
Vild med Vand arrangementet fra om 
søndagen, da vi ikke rigtig syntes, at vi 
kunne mønstre kræfter til at stable en 
ordentligt arrangement på benene. 

Vi forsøger at få planlagt deltagelse 
næste år og har allerede kontaktet Vild 
med Vand sekretariatet med henblik på 
at få lagt deres arrangement en lørdag 
i begyndelsen af juni 2017. Det var de 
ikke helt afvisende overfor, da der var 
andre der havde samme ønske. 

Stumpemarkedet gav også i år et lille 
overskud, som gemmes og overføres til 
næste år.

Claus munch andersen
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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
 

Reserver d. 3. september ! 

Jo flere vi er, jo sjovere bliver det 

Sidste år mønstrede der cirka 20 gæster. Faktisk måtte en af 
skipperne lade sin båd blive i havnen og sejle med en anden. 
Det vigtigste er at give gæsterne en god sejloplevelse og en 
lille fornemmelse af friheden og skønheden ved at være på 
vandet – tænk hvis vi kunne være med til at få et par nye 
skippere i havnen. 
Hvis du vil lægge båd til, så kan tilmelding ske til Kevin 
Bahnsen på mail kevinbahnsen@gmail.com. Skriv gerne hvor 
mange I kan have med ombord. 

Vi har bestilt 
fantastisk blå 
septemberhimmel 
og pølser til grillen 

Der er nogle, 
der aldrig har 
prøvet at sejle 
før. Den 
oplevelse må 
vi give dem 

Sejl & Grill 

 
Så nærmer tiden sig for dette 
års Sejl & Grill arrangement. 
 
Ligesom sidste år har vi derfor 
brug for skippere og deres 
både. Det bliver i år lørdag d. 3. 
september kl. 11-15, hvor vi 
sejler til Paradisbugten og 
griller pølser, fanger krabber og 
fortæller sømandshistorier 

Turen går til 
Paradisbugten 

Hvis vejret er vådt 
og gråt, så aflyser 
vi. 
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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

sekretær
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. 3 ................... 25. august /2016
Nr. 4 ............ 15. november /2016

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

Bestyrelsesmedlem
Tommy Berg Jensen
maxisejler@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
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: 
Anne Mette Kærgaard Olesen ...........................6066 5332

Bestyrelsesmedlemmer:
Erik Wind .......................................................................6130 8251
Bjarne Næslund Christensen ............................  4070 2318 
Kevin Bahnsen ............................................................8171 1467
Tommy Berg Jensen ...............................................2483 9698

Claus Lau Kristensen ..............................................2036 0975

Bestyrelsessuppleant:
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


