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KLUBBLADET

Distribution af Gasten
Vi drøftede på sidste års generalforsamling, hvorledes vores medlemsblad Gasten skal distribueres.
Nogle mente at bladet blot skulle
kunne downloades i en elektronisk udgave, andre at de fortsat
ønskede at modtage et fysisk
blad. En mulighed er også at
hver enkelt medlem afhenter
sit blad i klubhuset. Den
sidste mulighed er dog
lidt problematisk for de
mange af vore medlemmer der bor i
f.eks. Ribe, Esbjerg
og Varde. Det
kunne måske
lade sig gøre
i sommerperioden,
hvor man
alligevel er
på havnen, men i
vinterperioden er det
lidt langt at køre.
Portoudgiften er en væsentlig
udgift i forbindelse med vort blad.
Der er dog i bestyrelsen overvejende stemning for, at bladet forsat skal findes i en trykt version.
Bladet er flot og en del af vort
ansigt ud af til. Omvendt er der
ingen grund til at sende bladet ud

til de medlemmer, der foretrækker
en elektronisk version eller som let
selv kan afhente bladet.
Vi beder derfor hvert enkelt medlem om, at tage stilling til, hvilken
form distribution, han/hun ønsker. Der er således to mulighed:
Jeg ønsker fortsat
at modtage
bladet med
posten
Jeg ønsker ikke
at modtage
bladet med
posten
Det sidste gælder for dem der
selv downloader
bladet fra hjemmesiden
selv afhenter et fysisk
eksemplar i klubhuset
Har man valgt den elektroniske udgave er man selvfølgelig velkommen til at hente
et eksemplar fra restoplaget,
som bliver placeret i klubhuset.
Gå ind på klubbens hjemmeside og
gør dit valg.
Tekst Claus Munch Andersen

Til vore annoncører.
Annoncer i Gasten kan altid ændres, såfremt indhold, logo, tlf., fax, e-mail ønskes ændret. Kontakt blot
Anne Mette Mortensen på mail amum17@hotmail.
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medlemsundersøgelsen

Vi bad jer om at deltage i en
medlemsundersøgelse. Det havde
vi rigtig god respons på med ikke
mindre end 109 besvarelser. Tak
for det.
Af svarene fremgik det, at klubben
har et rigtig pænt omdømme på
havnen og at dette er en væsentlig
årsag til at nye medlemmer vælger Kolding Bådelaug. Det er vi i
bestyrelsen glade for. Endvidere
svarede medlemmerne at foredrag
og undervisning har meget stor
interesse. Det tager vi selvfølgelig
alvorligt i bestyrelsen, så ud over
vort sikkerhedskursus og vores
besøg i Skrydstrup, som allerede
er afviklet kommer vi med et tovværkskursus i maj og et Metrologi
kursus i september. Tovværkskurset skulle have været afviklet i
april, men vi kunne ikke få det til at
passe med vores instruktør, så det
blev rykket til maj.
I forbindelse med medlemsun-

dersøgelsen spurgte vi også til
medlemmernes lyst til at hjælpe
med forskellige tiltag og opgaver i
klubben. Også her var der en pæn
respons. Vi har således i dag en
frivillighedsbørs med 50 tilmeldte
personer. 50 personer der har
sagt ja til at vi må kontakte dem
med en eller flere opgaver. Rigtig
mange har svaret at de gerne
giver en hånd med på vores bro i
Paradisbugten. Det betød at vi meget nemt kunne skaffe 10 personer til årets broslagning, ja faktisk
måtte lægge en melding på hjemmesiden om, at vi havde de folk vi
skulle bruge. Senere på sommeren
skal vi have malet træværket på
landanlægget og så er det rart at
kunne kontakte nogle fra Frivillighedsbørsen.
Et andet eksempel på brugen af
vores Frivillighedsbørs var omkring

Layout og annoncer:
KBL - Jørn Wegener Larsen / Kjeld Hansen
Tryk: From Grafisk - Annette Rosenberg
Forside:Klubbens bro klargøres til sæsonen.

Gasten udgives af:
Kolding Bådelaug/Stiftet i 1979
Skamlingvejen 5, Marina Syd, 6000 Kolding.
Oplag 450.

Fortsættes side 17.
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vINTERKLARgøRINg, INDENBORDSMOTORER

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

PRISER, vINTERKONSERvERINg Og SERvICE

Vinterkonservering og service

Dieselmotorer
Pris inkl. moms
1+2 cyl
3 cyl
4-6 cyl
2.500

3.125

4.795

Benzinmotorer
Pris, inkl. moms
4 cyl
6 cyl
8 cyl
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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klubtøj

Klubtøj
Kolding Bådelaug har indgået en aftale med Vejen
Erhvervsbeklædning om levering af klubtøj med logo.
Aftalen indebærer, at klubben ikke skal investere i en
masse klubtøj i forskellige
numre og dermed binde ”en
mindre formue” i et varelager.

Du kan som medlem gå ind
på vores hjemmeside og
under medlemsserviceklubtøj blive linket videre
til Vejen Erhvervsbeklædnings hjemmeside. Her
er
Vi lever ial
udfylder du første gang
ec
et Log-in og herefter er
også sp i hø j
r
du klar til at handle. Her
inve nt a t !
- dansk kvalitetshåndværk
kv alit e
kan du se, hvilke typer
trøjer, jakker mv. klubben
har valgt som klubtøj.
Du kan bestille lidt eller
meget – vi skal altså ikke
vente på, at vi får samlet
Siden 1978 har Gesten Bådaptering aps.
større ordre sammen.
leveret aptering samt teakdæk til både danske
Du kan også vælge at
og udenlandske sejlbåde i højeste kvalitet. Hos
besøge den fysiske butik
os sættes der en ære i, at kombinere de gode
i Vejen, hvis du lige vil
danske håndværkstraditioner med den nyeste
teknologi samtidig med, at det er vigtigt for os,
være sikker på størrelat opretholde et bæredygtigt miljø.
sen.
Vi håber, at mange vil
Vi
være med til at profilere
klubben ved at købe en
Salg af lister til montering for
jakke eller en poloshirt
opbygning af teakdæk og cockpit.
med vores logo på.

ÆGTE TEAKDÆK

Gesten Bådaptering aps.
Tlf. +45 7555 7611
post@gestenbaad.dk
www.gestenbaad.dk

Tekst: Claus Munch Andersen
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www.pwc.dk

Start
dialogen
med PwC
i Trekantområdet

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 bådtransport i ind- og udland
• Luftaffjedret køretøj sikrer
en skånsom transport

Ring og book et møde
på telefon 7921 2700

Kontakt Nicolai på tlf.
76 96 06 65 / 76 96 06 44
nd@kh-transport.dk
www.kht.as
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025813

Park Allé 18, 6600 Vejen

PwC
Herredsvej 32
7100 Vejle
T: 7921 2700
Revision. Skat. Rådgivning.

fortøjningsbøjer

3 nye turbøjer

Nye bøjer ved pilene.

Kolding Bådelaug har en aftale
med Dansk Sejlunion og Danske
Tursejlere om placering af tre
turbøjer i vort område. Tidligere fik vi leveret grejet – bøjer,
kæder og ankre – og så skulle
vi selv sørge for at lægge bøjerne ud.
Sådan er det ikke længere.
Efter at Danske Tursejlere er
kommet med i samarbejdet,
får vi besøg af bøjeskibet M/S
Lone Stein med skipper Henning Jensen ombord. Vi skal så
stille
med
to
mand,
som
hjælper til
ved

lastning af grejet
og med selve udlægningen.
Vi har som sagt
tre bøjer i vort
område på positionerne:
Kaffebøjen
55.29,520 N
009.32,850 Ø
3,6 meter vand
Agtrupvig Ø
55.29,454 N
009.35.637 Ø
4,3 meter vand
Elvighøj
55.30,512 N
009.35.180 Ø
3 meter vand
Bøjerne kan bruges af alle medlemmer af Dansk Sejlunion og
Danske Tursejlere. Det kræver
blot, at man fører Dansk Sejlunions eller Danske Tursejleres stander. Dette bedes man
respektere, således at andre
sejlere kan bortvises. Dansk
Sejlunions stander kan udleveres i klubhuset ved henvendelse
til Tommy Berg Jensen eller
Claus Munch Andersen. Danske Tursejleres stander får man
tilsendt hvert år ved fornyelse
af sit medlemskab.
Endnu en fordel ved at være organiseret.
Tekst og billeder Claus Munch Andersen.
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SIKKERHED

”Sejl Sikkert”
Sejl Sikkert er et nyt initiativ fra Søsportens Sikkerhedsråd, som har
til formål at reducere det alt for
store antal ulykker, der sker til søs.
Gennem årene er gennemsnittet
16 omkomne om året, fordelt på
alle slags søsport, heraf 3 sejlere
under sejlads plus lige så mange i
havnene. 90% havde ikke redningsvest på. I Kolding er vi desværre
heller ikke gået ram forbi, og det
gav anledning til, at vi i 2007 og
hvert år derefter før sæsonens
start har afholdt en sikkerhedsaften med deltagelse af eleverne fra
sejlerskolen og andre medlemmer.
Det har vi også gjort i år og har
udbygget med yderligere tiltag for
at bakke op om Søsportens Sikkerhedsråds og Trygfondens initiativer.
Vi har således været 40 mand
på Flyvestation Skrydstrup den
27.marts for at se redningshelikopteren og høre fartøjschefen
fortæller om deres arbejdsbetingel-
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ser, og hvad vi hver især kan gøre
for at gennemføre en hurtig og effektiv bjærgning. Endvidere havde
vi i forbindelse med standerhejsningen den 23. april en demonstration af nye redningsveste og et
tilbud om check af sejlernes egne
veste. Her deltog 45 personer.
Resultatet af tjekket var rystende.
Vi fyrede 5 vestepatroner af. Alle
blæste op som de skulle, men tre
ud af fire veste, som dog alle var
over 10 år gamle, mistede luften
ret hurtigt og ville ikke have været
til megen hjælp, hvis det havde
været alvor. Fejlene var i alle 3 tilfælde et mikroskopisk hul i lungen
på det sted, hvor de sammenfoldede sidelunger mødte folden
fra kraven. Efter mange års brug
havde materialerne gnavet mod
hinanden på samme sted.
Læren af dette er entydig: Sørg
for at tjekke vestene en gang om
året! Det er ret enkelt: enten sender du dem ind til
tjek som anbefalet
eller også kontrollerer du dem som
minimum selv – og
gør det før hver
sæson.
På brugsanvisningen kan du finde
fremgangsmåden
ellers kan du benytte fremgangsmåden her:
Læg den selvop-

SIKKERHED

Sikkerhedshjørnet i klublokalet
etableres
pustelige redningsvest på et bord
og åbn den i siden. Læg mærke til
hvorledes den er foldet, så du kan
folde den igen. Tag evt. fotos.
Tag CO2 patronen ud og tjek
om der er hul i toppen – for så
er den tom og skal udskiftes.
Læg patronen på en brevvægt.
På selve patronen er indhugget den oprindelige totalvægt
(patron + CO2). Patronen må
højst mangle 2 gram.
Tjek automatikudløseren. På
nogle fabrikater er der en synlig tablet, den kan du tjekke
med neglen. Andre veste har
en udløserenhed med en dato –
den har normalt en levetid på 3
år, så hvis den er for gammel skal
den skiftes.
Tjek at den manuelle udløser er
ført tilbage, og at den grønne sikkerhedssplit er intakt.
Blæs vesten op gennem mundstykket og lad vesten ligge et døgn.
Hvis trykket går af, er vesten utæt
og skal kasseres. Hvis vesten hol-

der trykket, lukkes luften
ud gennem mundstykket.
Skru en fuld eller ny CO2patron i udløserenheden
og monter en automatiktablet/udløserenhed.
Nu skal vesten pakkes
sammen igen. Her er det
vigtigt at følge brugsanvisningen – eller i det mindste huske hvorledes den
var pakket før du pakkede
den ud.
Er du i tvivl spørg din forhandler eller indlever vesten til professionel service.
Yderligere oplysninger findes på
www.soesport.dk i pjecen ”Værd at
vide om rednings- og svømmeveste” ELLER du tager et eksemplar
i klublokalet. Her kan du også
finde andre relevante pjecer om
sikker sejlads.
Måske har du allerede set det,
men der er blevet oprettet et
sikkerhedshjørne i klublokalet.
Her er en tavle med relevante
budskaber om sø sikkerhed samt
en række holdere med brochurer
fra Søsportens Sikkerhedsråd.
Tag endelig en af hver og hav dem
liggende i båden, så den øvrige besætning også kan lære af det. Har
du forslag til søsikkerhedstiltag
eller spørgsmål hertil, er du altid
velkommen til at kontakte klubbens
SejlSikkert Ambassadør,
Erling Winther på tlf. 2121 2531
eller e mail: erlingwinther@
gmail.com
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KOMMENDE ARRANGEMENT

Pinsetur 2017

Pinseturen går som tidligere annonceret i år til Assens/Baagø,
Vi mødes til bindebajer i Assens
lørdag den 3. juni kl. 12.30 i klubhuset hos Assens Sejlklub. Her
klarer vi registrering og betaling
for turen.
Kl. 13.30 går vi op i byen, nærmere betegnet til den gamle Toldbod. Her skal vi se udstillingen
”Mennesket og havnen”. Vi har
bestilt en guidet rundvisning. Jeg
håber, at vi bliver 40-50 deltagere,
således at det bliver nødvendigt
at dele os i to hold. Mens hold 1
får en rundvisning på museet, går
hold 2 på en guidet
byvandring i Assens.
Rundvisningerne tager
således 2 x 45 minutter.
Museet skriver i deres
præsentation af udstillingen:
”I udstillingen bombarderes dine sanser af
lyd, lys og billeder, der
sammen med museumsgenstande beret-
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ter om et levet liv på havnen og
samtidig skaber et historisk perspektiv på aktuelle overvejelser
om havnens fremtid.
Du kan høre personlige beretninger om overfarten mellem Assens og Årøsund før dampmaskinen blev opfundet. Du kan også
høre beretning om stormfloden
i 1872. Så kom og bliv klogere
på havnen og dens betydning. Vidste du f.eks. at både det danske
og svenske postvæsen havde rute
gennem Assens? Eller vidste du,
at studenes vej fra Skåne til hertugdømmerne gik over Assens i
1600-tallet?”
Om aftenen – kl. 18.00 – tænder
vi op i grillen og griller vores medbragte
mad. Så
menuen
bestemmer du
selv.
I løbet af aftenen afholder vi vores

KOMMENDE ARRANGEMENT
traditionelle amerikanske lotteri.
De første præmier er allerede i
hus.
Der var forslag om, at Pinseturen
i år skulle gå til Baagø. Da vi ikke
kunne være sikre på, at alle kunne
få plads i Baagø havn, måtte vi
droppe den ide. Men Baagø er
ikke droppet. Vi prøver noget helt
nyt, noget som nok ikke ret mange
sejlere har prøvet før – vi tager
færgen til Baagø om søndagen.
Vi skal med færgen kl. 10.30.
På havnen bliver vi hentet af Poul
Nielsen der kommer med sin trak-

tor og vogn. Vognen kan tage ca.
35 personer, så hvis mit håb om
at vi bliver 40-50 personer, ja så
må nogle af os følge efter traktoren på cykel. Måske kan vi bytte
lidt undervejs. Nu går turen så
rundt på Baagø, hvor vi skal høre
om Baagøs historie. Vi skal blandt
andet høre om oversvømmelsen i
1872 og besøge kirken. Vi ender
i ”Hestestalden” hvor der både
er borde og stole ude som inde.

Her kan vi spise vores medbragte
madpakker. Der er mulighed for
at købe øl og vand på stedet. I
forbindelse med ”Hestestalden”
har Poul Nielsen indrettet et lille
landbrugsmuseum, med forskellige
landbrugsmaskiner fra perioden
omkring 1940 og fremefter. Noget
er måske endnu ældre. Det bliver
vi sikkert klogere på. I ”Hestestalden” er der en masse historisk
materiale om Baagø. I dag er der
kun 18 fastboende indbyggere på
Baagø. I øens storhedstid boede
der omkring 240 personer på
øen. Der har været mange
store gårde og en mængde
husmandssteder på øen. I
dag der tre landbrug tilbage
på øen. Mange af de gamle
gårde anvendes i dag til udlejning til turister.
Kl. 17.30 skal vi med færgen tilbage til Assens. Vi
kan vælge at gå/cykle de få
kilometer fra ”Hestestalden”
tilbage til havnen. Der vil også
være mulighed for at blive
kørt, hvis der er nogen der ønsker det.
Om aftenen – kl. 18.00 – er der
igen varme kul på grillen. Vi har
ligeledes klubhuset til rådighed, så
vi igen kan arrangere fællesspisning for dem der har lyst til det.
Jeg håber på, at se rigtig mange
til vores Pinsetur 2017. Det plejer
at være en rigtig både hyggelig og
lærerig weekend.
Tekst og billeder Claus Munch Andersen
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GODE RÅD

”Hold dit grej i orden” er et af de 5 sejlråd.
Vi har på www.duelighed.dk fundet
en tjekliste over de reservedele og
det sikkerhedsudstyr, du skal have
med for at gennemføre en sikker
sejlads. Du kan downloade den via
Bådelaugets hjemmeside.
Det er vigtigt at have det nødvendige grej med, men det er lige så
vigtigt, at det er til at finde i en
fart, når der er brug for det - OG
at besætningen ved hvorledes det
skal betjenes. Der er ikke meget
skæg ved at stå med en knækket
styrewire og ikke vide hvor reserve
rorpinden befinder sig. ELLER wiresaksen, ELLER proppen til den
knækkede ventil ELLER …..
Der er to ting, som jeg mangler
på listen. Det ene er en PLB (personlig nødsender), som alle der
sejler alene bør have. Den koster
kr. 2700,- og har samme MMSI-

nummer som din radio. Når den
aktiveres, sendes et nødsignal,
der fortæller hvem du er og hvor
du er, og hjælpen vil være
fremme senest
efter en time i
vore farvande.
Med den rette
beklædning, en
redningsvest og
en PLB er du
rigtig godt kørende, hvis uheldet er ude.
Den anden ting jeg mangler, er
propper til knækkede ventiler.
Det er jo ofte her, det går galt.
Der er kommet noget smart på
markedet, der erstatter de gamle
træpropper. Det er en pasta der
hedder Stay Afloat. Det presses
simpelthen ned i lækken og tætner. Se på
YouTube.
Det er set
hos Kolding
Marinecenter til kr.
226,- for en
dåse med
450 g.
Tekst Erling
Winther
Billeder Erik
Wind og
Claus Munch
Andersen
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KOMMENDE ARRANGEMENT

Tovværkskursus

Enhver sømand kan binde et pælestik eller et råbåndsknob. Lidt længere er der mellem de sømænd,
der kan splejse et øje i treslået
tovværk og ganske få kan lave en
øjesplejsning i Dyneema tovværk.

Dette råder vi i
Kolding Bådelaug
bod på den 22.
maj til en klubaften
om tovværk. Kate
Christensen – et af vore
nye medlemmer – som er
ansat hos Dynamica-Ropes
i Taulov deltager sammen med en
kollega som instruktør.
Vi får først en gennemgang af tovværk og brudstyrker.
Så bliver tovværk i forskellige afskygninger fundet frem og vi prøver
at splejse i såvel tre-slået, flettet 8-slået og i Dyneema tovværk med strømpe og kerne.
Vi håber på en vellykket aften,
hvor eleverne bliver klogere
og hvor medlemmernes ønske
i medlemsundersøgelsen om
mere undervisning i høj grad
bliver tilgodeset.
Tekst Claus Munch Andersen
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KALENDER
Maj

Tir. 16.

Klubaften om meteorologi udsat! til efterår.

Maj

Ons. 17.

Kapsejlads

18.00

Maj

Tor. 18.

Intro for nye medlemmer.

19.00

Maj

Man. 22.

Sejlerskole.

Maj

Man. 29.

Sejlerskole.

Maj

Ons. 31.

Kapsejlads

Juni

Lør. 03.

Pinsetur

Juni

Søn. 04.

Pinsetur

Juni

Man. 05.

Pinsetur

Juni

Ons. 07.

Kapsejlads Skærbæk

Juni

Lør. 10.

Stumpemarked

Juni

Lør. 10.

”Vild med vand”

Juni

Man. 12.

Sejlerskole

Juni

Ons. 14.

Kapsejlads

18.00

Juni

Tor. 15.

Intro nye medlemmer

19.00

Juni

Tor. 15.

”Vild med vand”

Juni

Man. 19.

Sejlerskole

Juni

Ons. 21.

Kapsejlads

18.00

Juni

Fre 23.

Sct. Hans i Paradisbugten

18.00

Juni

Man. 26.

18.00

Sejlerskole
SOMMERFERIE

August

Man. 7.

Sejlerskole

August

Ons. 9.

Kapsejlads

August

Man. 14.

Sejlerskole

August

Ons. 16.

Kapsejlads Skærbæk

August

Man. 21.

Sejlerskole
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18.00
18.00

REFERAT

Seniorklubben 2017
Maj

Ons. 17. Onsdagstræf

10.00

SOMMERFERIE
September

Ons. 6. Onsdagstræf

10.00

September

Ons. 20. Onsdagstræf

10.00

Oktober

Ons. 4. Onsdagstræf

10.00

Oktober

Ons. 18. Onsdagstræf

10.00

November

Ons. 1. Onsdagstræf

10.00

November

Ons. 15. Onsdagstræf

10.00

November

Ons. 29. Onsdagstræf

10.00

December

Ons. 29. Julefrokost

11.00

Vi er 10 - 15 stykker, der mødes hver 14. dag. Jan Aalykke står for indkøb og alt
det øvrige praktiske. - DU er meget velkommen!
fortsat fra side 5
afvikling af vores klargøringssuppe.
Her krævede det blot et kig i vores
Frivillighedsbørs og en opringning
til Mogens Hansen, så var den
opgave løst. At jeg så kunne overraske Mogens ved afviklingen af
suppearrangementet om søndagen
med, at det var ham der ved lodtrækning mellem besvarelserne på
medlemsundersøgelsen havde vundet redningsvesten, ja det gjorde jo
ikke sagen ringere.
Gasten er også et godt eksempel på frivillighed. Uden et stort
engagement fra vores nye redaktør Jørn Wegener Larsen, vores
gamle redaktør Kjeld Hansen og
vores annoncesælger Anne-MetteMortensen, ja så havde vi ikke noget blad. Vi kunne godt bruge lidt
flere skribenter, så har du noget
på hjertet så kontakt Jørn, Kjeld
eller undertegnede, så vi kan få det

med i
Gasten.
Skulle
du nu
være
blevet
inspireret
til at
tilmelde
dig
Frivillighedsbørsen,
så gå
ind på
vores
hjemmeside
og udfyld
formularen. Der er altid plads til
flere. En klub der bygger på frivillighed, kan aldrig få for mange
frivillige.
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KOMMENDE ARRANGEMENT

LIMFJORDEN 2017

I efteråret 2016 spurgte vi , om
der var interesse for en fælles
tur til Limfjorden. Der var 4 både,
som viste interesse for denne ide.
Vi har siden været samlet i januar
og sidst i marts måned, for at
tale om turen. Vi har planlagt en
rute, hvor vi kommer til 16 havne
i løbet af de 3 uger, som turen er
planlagt til. Vi starter i Aalborg d.
10 juni i stedet for Hals, da der er
stor regattafest i byen. Derefter

Stander til flotillesejlads
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går turen ind i fjorden. Vi er alle
enige om, at man sagtens kan
springe en havn eller to over, hvis
man lige har lyst til noget andet,
end vi har planlagt.
Vi er alle "gamle sejlere" og har
hver især vores vaner, så vi skal
ikke nødvendigvis være "sociale"
hver aften, hvis man trænger til en
slapper i kahytten.
Der er blevet lavet en flot flotille
stander til alle 5 både, så vi hurtigt kan kende hinanden i
havnene. Vi glæder os og
håber på, at vi får en dejlig
tur med masser af godt
sejlervejr. Skulle der være
nogle , som er blevet interesseret, kan det sagtens
lade sig gøre at melde sig
til endnu. Pris 0 kroner.
God sommer til alle
Birgitte & Poul
Aphrodite
mail: btnpn@outlook.dk

At sejle
- er at leve...
Vi har 40 års
ERFARING.

Tilbyder alt i
REPARATIONER
af bådmotorer.
Vi har et meget stort
RESERVEDELSLAGER.
SALG
af motorer, både,
veste, tove,
plejemidler m.m.

Bestået navigation
I år havde vi seks medlemmer der
bestod navigations prøven efter
vinterens undervisning.
Stort tillykke til :

Søren Staugaard
Kate Christensen
Rikard Andersen
Morten Rasmussen
Brian Hansen
Jakob Nielsen

Kig ind og oplev god
SERVICE.

KOLDING
MARINE
SERVICE
Vesterløkke 38
6091 Bjert - Tlf. 75 57 20 01
kms@km-service.dk
www.km-service.dk
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støt vore annoncører - de støtter os!

*HMOKDYHJnUG
*
O
DK-6000 Kolding
Tlf. 75 52 77 11
Fax 75 52 06 66
info@from-grafisk.dk
www.from-grafisk.dk
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PARADISBUGTEN
Hvordan er det nu lige med
signalføringen ved slæb?

Broen i Paradisbugten
Vi har nu af to gange haft arbejdshold ud i Paradisbugten. Første gang
for at lægge broen ud og få baglandet ryddet op efter det kraftige højvande vi havde i januar måned. Anden gang for at slå nogle nye pæle og
få trukket nogle af de gamle kasserede pæle op. Der er endda blevet
plads til et par enkelte pladser mere.
Endvidere har vi fået renoveret vores
toiletbygning og ikke mindst pumpen til
toilettet. Broen og baglandet er nu i fin
stand og klar til
brug. Hen over
forsommeren,
når træværket er
blevet tørt, skal vi
have givet det en
gang maling. Tak
til de mange, der
har givet en hånd
med.
Tekst Claus
Munch Andersen
Billeder Tommy
Berg Jensen og
Benny Dalgas
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SCT HANS

SCT. HANS AFTEN
Paradisbugten
Fredag den 23. juni

Vi tænder op i grillen, så den er klar kl. 18.00.
Efter fællesspisningen er vi klar til at tænde bålet
omkring kl. 20.00 og høre båltalen.
I skrivende stund har vi ikke fået sat navn på båltaleren, så har du lyst til at tage udfordringen op
eller kender du en der har lyst, så giv bestyrelsen
et praj.
Mon ikke der bliver trængsel ved broen i år hvor
Sct. Hans ligger en fredag aften.
Tekst og billeder Claus Munch Andersen

Fremtidens Marinasyd.
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Har du efter søsætning eller forårsoprydning ting af MARITIM eller FRITIDSMÆSSIG
karakter, som du ikke længere bruger, så
har du muligheden for at sælge disse nu!
Omvendt! Er der noget, du altid har manglet, så har du chancen for en god handel
på dette års Kræmmermarked.
Annoncører i klubbernes medlemsblade
inviteres ligeledes til at deltage i Kræmmermarked.
Ønsker du som klubmedlem eller annoncør
en stadeplads, så kontakt Karen M. Sørensen på tlf.: 28 12 83 66/40 86 40 09
eller kmb1939@gmail.com senest lørdag
den 6. juni 2017.
Stadepladsen koster kr. 75,- og må maks.
være som en alm. trailer. Pladser tildeles

efter ”først til mølle” princippet.
Der er ca. 40 pladser foran havnekontoret. Opstilling fra fredag eftermiddag.
OGSÅ i år får kræmmere adgang til pladsen! Stadepladsen koster kr. 200,- Evt.
strøm afregnes direkte med havnekontoret.
Kræmmermarked er et fællesarrangement for KLUBBERNE i MARINA SYD.
Vel mødt!
Kolding Lystbådehavn - Kolding Bådelaug Kolding Sejlklub.
Kolding Motorbådsklub - Kolding Marineforening.
Kolding & Omegns Strandjagt og Fritidsforening.
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referat

Standerhejsning
Så fik vi – med lidt
problemer på grund af
kraftig vind – sat vores
stander for sæson nr.
38.

Rigtig mange – omkring 50 medlemmer – havde fundet vej til Marina
Syd til vores standerhejsning. Flot opbakning.
Efter den traditionelle tale og
flaghejsning var der kaffe og
kage i klubhuset. Som noget nyt
havde vi allieret os med vores
Sejl Sikkert ambassadør – Erling
Winther – for at drøfte sikkerhed. Mange havde fulgt opfordringen til at tage deres redningsvest med, så de med lidt
instruktion, selv kunne kontrollere deres oppustelige redningsvest. Som det fremgår andet
Tag en folder til båden
steds i bladet lavede vi en lille afprøvning af nogle redningsveste
med et meget skræmmende og
tankevækkende resultat. Se Erlings artikel ”Sejl sikkert”. Blandt
andet som følge af afprøvningen
valgte ni medlemmer at gøre
brug af tilbuddet fra Dansk Marineudstyr på køb af en ny redningsvest.
Tekst og billeder Claus Munch Andersen.
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KOMMENDE AKTIVITET
Vi forsøger os igen i år
med et Sejl og grill arrangement. Lørdag den
9. september inviterer vi
interesserede til at få en
sejltur på Kolding Fjord
ud til vores anløbsbro i
Paradisbugten. Til denne
aktivitet skal vi bruge
nogle skippere, der frivilligt vil lægge båd til. Vi
vil i år gøre opmærksom
på aktiviteten i forbindelse med vores Vild
med Vand aktivitet den
10. juni. Endvidere vil vi på Facebook annoncere for aktiviteten.
Jeg er sikker på, at vi nemt kan
få en række interesserede nye sejlere med på aktiviteten, men det
kræver selvfølgelig at vi kan finde
tilstrækkelige både til aktiviteten.
Du kan allerede nu gå ind på klubbens hjemmeside og melde dig

Sejl og grill

Lørdag den 9.
september
som skipper.
Vi sejler til Paradisbugten – for
motor eller sejl som man kan blive
enige med gæsterne om. Her gør
vi ophold, hvor vi griller pølser og
serverer øl og vand. Klubben er
selvfølgelig vært for de skippere
der melder sig. Gæsterne skal
betale et mindre beløb for fortæringen. Jeg
håber, at
rigtig mange
af klubbens
medlemmer
vil bakke op
om aktiviteten, så vi i
fællesskab
kan hverve
flere medlemmer til
klubben.
Tekst og billeder Claus
Munch Andersen
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information

Skolebåde – status
Nyt fra sejlerskolen
Sejlsæsonen er nu så småt skudt
i gang, og dermed er sejlerskolen
også ved at vågne op af vinterdvalen. Det har siden februar været
muligt at tilmelde sig til sommerens praktiske sejlads med henblik
på at gå til prøve når sæsonen
lakker mod enden, som regel sidst
i september, så har eleverne haft
16 til 18 sejlaftener. I år er der
tilmeldt
9 elever til skolen som skal sejle
mandag, tirsdag og onsdag med
1 hold hver aften. Det betyder at
vi kun har søsat ”Brønserud ” og
lader ”Tillid ”stå på land på nord-

D I N E I N & T A K E AWAY

31 50 31 31

and kr 20

SE MERE PÅ WWW.FACEBOOK.COM/AGTERGRILLEN

er kr 42

havnen hvor den for øvrigt har
stået vinteren over for at få en
gennemgribende overhaling indenbords, men den er ikke blevet helt
klar endnu.
Skolen havde infomøde for kommende elever fredag d.7 april hvor
de fik en orientering om hvad de
kunne forvente af sommerens sejlads og hvad vi forventer af dem.
20 april var eleverne var samlet til
en aften hvor vi havde en snak om
rig og knob.
22 og 23 april var der aftalt med
nogle af eleverne om klargøring af
”Brønserud”, men da undertegnet
havde rod i sin kalender der var
bestilt søsætning den 20 april, så
måtte jeg selv og hustru i gang.
Båden er nu rigget og klar til at
det første hold elever kan komme
på vandet 8 maj.
I skrivende stund har en af vores
trofaste instruktører meldt sig syg
da han skal opereres og forventer
ikke at kunne deltage i undervisningen i sommer, så skolen står akut
og mangler en instruktør.

gter Grillen
ÅBNINGSTIDER

ed udsigt.
omgivelser.

MANDAG-TORSDAG KL. 15.00-20:30 / FREDAG-SØNDAG KL. 11.00-21.00
JULI/AUGUST MANDAG-SØNDAG kl. 11.00-21.00
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Kunne du tænke dig at få nogle
dejlige timer sammen med et
hold og opleve dem få mere og
mere styr på tingene som sommeren går, så ring til mig på
tlf. 61 308 251.

kommende arrangement

Fællestur til Strib

2. og 3. september
Årets sidste fællestur går i år til Strib. I modsætning til Pinseturen er
der ikke fastlagt noget program. Weekenden er alene afsat til hyggeligt
samvær. Det vil sige at deltagerne selv former programmet for turen.
Klubben sørger selvfølgelig for klubhuset og at grillen er tændt og parat
lørdag aften kl. 18.00.
Herefter kan deltagerne selv aftale om vi skal gå en tur, fortælle røverhistorier eller måske dele sommerferie minder fra årets eller tidligere års
togter.
Vi mødes i Strib lørdag kl. 14.00 hvor klubben er vært for en bindebajer.
Se mere på klubbens hjemmeside, når vi nærmer os september.
Tekst Claus Munch Andersen

Nye medlemmer

Kolding Bådelaug beder velkommen
til følgende nye medlemmer:

Katrine Andersen, Kolding
Martin Esbensen, Egtved
Martin Irming, Kolding
Svend Aage Christensen, Fanø
Carsten Hansen, Kolding
Jan Jakobsen, Holsted
Svend Johansen, Kolding
Esben Nielsen, Ribe
Flemming Hildebrandt, Skanderborg
27

støt vore annoncører - de støtter os!

r e s ta u r a n t
bar & terrasse

Skamlingvejen 5
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6000 Kolding

Tel. +45 75 53 15 15

www.marinaenkolding.dk

kommende arrangement

10. juni 2017

På den dato løber Vild med Vand
arrangementet af stablen i hele
Danmark. Også i Kolding er vi
med. Der har henover vinteren
foregået en del planlægning og
koordinering af de enkelte klubbers
aktiviteter.
Som det fremgår andetsteds afholder vi også Kræmmermarked
på Marina Syd denne dag. Så har
du en masse brugt sejlergrej, som
du ikke længere har brug for, så
lej en stand på Årets Kræmmermarked. Du kan finde mere om
Kræmmermarkedet på klubbens
hjemmeside.
Der vil også komme mere ”professionelle” kræmmere.
På Marina Syd deltager udover
klubberne også forretningerne på
Marina Syd.
• Vi får besøg af ”Agtergrillens”
egen ”Bamse” der spiller et par
numre. Agtergrillen stiller op
med en gammel brandbil, hvor
vandtanken er erstattet af et
fadølsanlæg.
• Kolding bådelaug holder åbent
hus i vores klublokale. Her 1kan
gæsterne over en kop kaffe høre
mere om sejlerlivet i almindelig-

hed og klublivet i KBL i særdeleshed. Der vil blive mulighed for
at sejle en virtuel kapsejlads på
en stor TV-skærm.
• Endvidere vil vi vise lidt om
hvilke elektroniske hjælpemidler
vi kan gøre brug af, når vi færdes til søs. Vi vil lave et hjørne,
hvor klubbens medlemmer, der
ønsker at sælge båd, kan få
annonceret båden og måske
senere kan fremvise båden på
havnen for interesserede. Vi vil
samtidig have materiale fra Middelfart Sparekasse med eksempler på finansiering, således at
interesserede kan se hvad det
koster at komme til at sejle.
• Kolding Bådelaug holder også
åbent båd. Tommy Jensen viser
sin Maxi 95 frem, Kim Fredslund sin Matcher 31 og endelig
Jens Rødtnes sin LM 28. Gæsterne kan komme ombord og
høre mere om bådtypen og sejlads i al almindelighed.
Vi får brug for lidt hjælp til afvikling
af arrangementet. Så har du lyst
til at give en hånd med, så tag fat
i vores kasserer Søren Hornbak.
Tekst Claus Munch Andersen
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bestyrelsen

Formand
Claus Munch Andersen
clausmunch@gmail.com

Næstformand
Peer Erling Larsen
peer.larsen@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Erik Wind
bogbinder@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Bjarne Næslund Christensen
bjarne.naeslund@gmail.com

Kasserer
Søren Hornbak
kblkasserer@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Kim Fredslund
clk@astrup-entreprise.dk

Sekretær
Anne Mette Kærgaard Olesen
am@patronus.dk

Bestyrelsesmedlem
Tommy Berg Jensen
maxisejler@gmail.com

DEADLINE
Nr. 2....................... 15. maj 2017
Nr. 3.................. 15. august 2017
Nr. 4.............. 15. november 2017
Bestyrelsesmedlem
Kevin Bahnsen
kevinbahnsen@gmail.com

Suppleant
Anne Mette Mortensen
amum17@hotmail.com

Repr. Lystbådehavnen
Henrik Søegaard
hs@profibermail.dk

Suppleant
Per Mikkelsen
mikkelsen.per@yahoo.com
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Modtager redaktionen materiale
efter disse deadlines, medtages
materiale kun efter nærmere aftale.
- Ellers medtages materialet i det
næstkommende nummer.
Red.

Bestyrelsen i Kolding Bådelaug:
Formand:
Claus Munch Andersen....................................... 2025
Næstformand:
Peer Erling Larsen.............................................. 2961
Kasserer:
Søren Hornbak.................................................... 6166
Sekretær:
Anne Mette Kærgaard Olesen............................ 6066

8140
3058
3573
5332

Bestyrelsesmedlemmer:
Erik Wind............................................................ 6130 8251
Bjarne Næslund Christensen.............................. 4070 2318
Kevin Bahnsen.................................................... 8171 1467
Tommy Berg Jensen............................................ 2483 9698
Kim Fredslund.................................................... 2639 2834
Bestyrelsessuppleant:
Anne-Mette Mortensen.......................................2991 6168
Per Mikkelsen..................................................... 2030 8331

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
klh@koldinglystbaadehavn.dk
Lystbådehavnens hjemmeside:
http://www.koldinglystbaadehavn.dk

7553 2722

Gasten:
Ansvar Redaktion/
Jørn Wegener Larsen

2348 1990

annoncer:
Anne Mette Mortensen
amum17@hotmail.com.
Web-master:
Claus Munch Andersen
clausmunch@gmail.com

2025 8140

Tryk:
From Grafisk:
info@from-grafisk.dk
Annette Rosenberg:
ar@from-grafisk.dk

7552 7711

Kontakter til udvalg i Kolding Bådelaug:
Område:

Navn:

E-mail:

Telefon:

Klubhus/udlejning:
Kapsejlads:

Tommy Berg Jensen
Kim Fredslund

maxisejler@gmail.com
kokkemanden@stofanet.dk

2639 2834

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:
Navigation:

Erik Wind
Claus Munch Andersen

bogbinder@gmail.com
clausmunch@gmail.com

6130 8251
2025 8140

Klubbåde:
Speedbåd:
L23- Tillid:

Kevin Bahnsen Kenneth Ley Milling

kevinbahnsen@gmail.com
Kennethley@gmail.com

8171 1467
2877 2883

L23- Brønserud:

Martin Lindbæk

martinneumann25@hotmail.com

2287 7795

Mastemærker:
Klubbens skure:
Sponsorudvalg:
Webmaster:
Dansk Sejlunion:
Medlemskartotek:

Via KBLs hjemmeside
Bjarne Næslund Christensen
Peer Erling Larsen
Claus Munch Andersen
Claus Munch Andersen
Søren Hornbak

www.koldingbaadelaug.dk
bjarne.naeslund@gmail.com
peer.larsen@live.dk
clausmunch@gmail.com
clausmunch@gmail.com
kblkasserer@gmail.com

4070 2318
2961 3058
2025 8140
2025 8140
6166 3573
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Afsender:
Kolding Bådelaug
Skamlingvejen 5,
6000 Kolding.

tiv
Attrak
rente
5 års
Op til 1 d
løbeti

ATTRAKTIV
FINANSIERING AF
DIN NÆSTE BÅD
Læs mere påǤȀϐ
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