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Kolding Bådelaug byder 
velkommen til vore nye 
medlemmer:

Andreas Skjold Lønborg •	
Matzon, Rødding
Gitte Simon, Esbjerg•	
Jesper Børsmose, Kolding•	
Nicolas Christensen, Esbjerg•	
Niels Grave, Århus•	
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Kolding
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Martin von Hansen, Kolding•	

Sejlads i regnvejr
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ER dU VoRES nYE BESTYRELSESMEdLEM?

Til vore annoncører.
Annoncer i Gasten kan altid ændres, såfremt indhold, logo, tlf., fax, e-mail ønskes ændret. 
Kontakt blot  Peter Dollerup på mail labrilpd@gmail.com

Der er stadig god tid til vores 
årlige generalforsamling 14. 
november, og lige nu tænker de 
fleste af os nok mest på den 
sejlersæson, vi er midt i. Men 
mens du sejler rundt i Danmark 
(eller verden) og færdes på 
marinaen i løbet af sommeren, 
kunne det jo godt være, det lige 
var DIG, der fik de bedste nye 
ideer til, hvad vi kan gøre mere 
af, starte op, eller gøre bedre 
i klubben. Du er altid velkom-
men til at tage fat i en af os fra 
bestyrelsen, hvis du har noget 
på hjerte.

Men har du tænkt på, at du 
også selv har muligheden for 
stille op til bestyrelsen? Må-
ske tænker du ”jeg ville gerne, 
men”… (udfyld selv undskyldning 

her). 
Det er heldigvis meget nemme-
re, end du tror. Hvis du synes:

-      ”Jeg har ingen erfaring 
med bestyrelsesarbejde.” 
Skidt med det. Du behøver ikke 
vide alt om sejlads, om klubben, 
eller have tidligere erfaring. Alle 
er velkomne. Som på enhver 
sejlads handler det først og 
fremmest om at kunne samar-
bejde, så alle får en god ople-
velse og kommer sikkert i havn. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges 
for to år ad gangen, men du 
kan også starte med at stille op 
som suppleant for et år. Det er 
ikke noget krav, at suppleanter 
deltager i bestyrelsesmøder, 
men vi opfordrer altid til det, og 
alles mening tæller lige meget.

-       ”Jeg har ikke tid.”
Det kommer mest an på, 
hvor mange klub-gryder, 
man vil stå for at holde i 
kog i. Hver måned mødes 
vi til et ordinært bestyrel-
sesmøde, der varer ca. tre 
timer. En gang om året, i 
slutningen af januar, holder 
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vi et heldagsseminar, 
hvor vi kan grave lidt 
dybere ned i nye tiltag 
og større projekter. I 
årets løb har vi nogle 
faste begivenheder og 
ad hoc-opgaver, vi for-
deler ud både blandt 
bestyrelsens medlem-
mer og de mange 
frivillige i klubben. Der 
er altid hjælp at hente, 
og alle har forståelse 
for, at privat- og arbejdsliv kom-
mer først. 

-       ”Jeg har ikke selv båd.” 
ENDNU, måske, men derfor 
kan du jo sagtens have drømme 
og ideer om, hvad en god klub 
er for dig, mens du går på 
sejlerskolen eller kigger efter 
den perfekte første eller næste 
båd. De overvejelser vil vi også 
meget gerne have med ved 
beslutningsbordet. Og så kan du 
selv lære en masse undervejs, 
som du kan give videre, når nye 
sejlere kommer til efter dig.
 
-      ”hvad får jeg ud af det?” 
Alt det, du selv lægger i det, og 
meget, meget mere til. Vores 
nuværende bestyrelsesmedlem-

mer har vidt forskellige bag-
grunde, både ”gamle rotter” og 
nye sejlere, og vi ville måske 
aldrig have været kolleger i ”det 
virkelige liv”, men det giver et 
godt sammenhold at samar-
bejde på kryds og tværs. Vi kan 
alle noget forskelligt og ser flere 
vinkler og mulige løsninger. Det 
er det, der er så fedt. Jo flere 
interesser og ekspertiser, vi har 
repræsenteret, jo bedre en klub 
får vi for alle.
 
Har vi givet dig blod på tanden? 
Hvis du har lyst til at vide mere, 
så spørg løs på telefon eller 
mail til en af os – find vores kon-
taktoplysninger bagest i bladet. 
Tekst Anne Mette Kærgaard 
Olesen
Foto Claus Munch Andersen
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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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Boatshow 2019 i messehal-
lerne i Fredericia.
Mon ikke de fleste lod sig friste 
til at kigge op til bådmessen 
i Fredericia. Bådmessen blev 
besøgt af 30.880 gæster og 
jeg hilste i hvert fald på mange 
af klubbens medlemmer over 
de 7 dage, hvor messen havde 
åbent.
Messen havde alt, så man 
kunne komme i forårshumør – 
ny båd, ny motor, nye sejl og 
masser af andet bådudstyr. 
Hertil kom, at der var mas-
ser af muligheder for at få en 
rigtig god ”fagsnak” med de 
mange udstillere. Samtidig 
kunne man gøre en rigtig god 

 BoaTShow 2019

handel til messepriser.
Endelig var der et overflødig-
hedshorn af forskellige foredrag 
fordelt over de syv dage, som 
messen varede.
Jeg har fanget lidt indtryk fra 
messen.
Tekst og foto: Claus Munch 
Andersen
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www.pwc.dk

Herredsvej 32, 7100 Vejle
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unik som din båd

D
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Skive · Tel. +45 9751 3388 
 pantaenius.dk
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KaPSEJLadS

Onsdags sejladserne er skudt i 
gang. I skrivende stund er der 
afviklet 3 sejladser. Kolding Bå-
delaug har 8 både med i feltet. 
Den første sejlads onsdag den 
1. maj var præget af rigtig kraf-
tig vind. Flere af bådene valgte 
ikke at starte, Som løbsledelsen 
skrev; ”Ellers kan jeg glæde mig 
over, at der var 23 på vandet 
i dag, hvor vi fik en dejlig frisk 
sejlads.” 
Husk, der er plads til flere både 
på vandet til vore onsdags-
sejladser. Så har du lyst til at 
prøve kræfter med kapsejlads, 
så tag fat i vores kapsejladschef 

Kim Fredslund.
Middelfart Sejlklub afvikler 
Columbus Marine 1+2 star cup 
den 22. juni. De skriver: ”Dan-
marks smukkeste shorthanded 
endagssejlads rundt om øerne 
i det skønne Lillebælt – længde 
30-35 sm.”
Sejladsen er åben for Single-
hand og Doublehanded sejlads
Både uden DH målerbrev kan 
også deltage.
Tilmeldingsfrist : d. 15/6 - 
2019 kl. 20:00
Du kan se mere på https://
www.2starcup.dk/
Tekst Claus Munch Andersen
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det kan være dejligt at støde 
på grund!
I sommeren 2011 var jeg på 
single hand sejlads til Höga 
Kusten. Søsiden af Höga Kusten 
ligger i det Botniske hav mellem 
Härnösand og Örnskjöldsvik, 
her ligger bl.a. öen Ulvön som 
regnes som surstrømmingens 
højborg. Höga kusten byder på 
en helt fantastisk smuk sejlads 
i storslået natur med høje 
stejle bjergsider i en ret åben 
skærgård. For resten var der 

"Martin von Hansen er et af klubbens nye medlemmer. Han er lige 
flyttet fra Sverige til Kolding og har singlehand sejlet sin båd fra 
Sverige til Kolding med start lørdag den 18. maj. Så om han er 
i mål vides i skrivende stund ikke. Martin har sendt sin ruteplan 
som et kortudsnit. Sammen med sin ruteplan har Martin sendt en 
lille beretning om en sejlads eller rettere en grundstødning i det 
svenske. 
Mon ikke Martin kan give nogle tips til sejlads i det svenske til de 
medlemmer, der planlægger sommertogt på de kanter.
Tak til Martin for indlægget. Vi modtager gerne andre beretninger 
fra medlemmerne.
Tekst Claus Munch Andersen"

 GRUndSTØdninG i SVEnSK FaRVand

sol hver dag og næsten ingen 
myg, det kompenserede i en vis 
grad for meget skiftende vinde 
fra N, NØ til Ø, og om igen og 
igen.
Nå men inden jeg var kommet 
så langt var jeg bl.a. på 
Arholma, som er den nordligste 
ø i Stockholms skærgård. 
Herfra er der mange, der tager 
oversejlingen til Åland over 
Ålandshav.
Dagens sejlads ca. 60 nM gik 
fra St. Jolpan (Paradiset) til øst 
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bryggen på Arholma.
Bryggen ejes af Skærgårds-
stiftelsen, og der er ingen 
faciliteter andet end et ude 
dass. Men alligevel helt afgjort 
et besøg værd at gå rundt på 
øen, som fortsat har nogle 
helårs boende. På Arholma 
findes en landhandel med hvid 
diesel, restaurant, en nedlagt 
militært fort, som er inde i 
bjerget m.m.
Sommerdage med fint vejr og 
lyse nætter indbyder til at tage 
lidt længere dagstrækninger. 
Havde bestemt at tage en 
hviledag på Arholma næste 
dag. 
Da jeg ville lægge til, var der 
ingen pladser at se, alle lå som 
en vifte rundt om hele bryggen 
med fortøjning fra stævnen til 
bryggen og med et agter et 
stykke fra båden. På nokken 
var der måske plads mellem to 
både, en Finsk og en Svensk, 
men da der ikke var nogen at 
anråbe, gik jeg super forsigtigt 
længere ind, rundt om nokken, 
langsomt, langsomt under en 
knob, fulgte intenst med på 
loddet 6---4----3—2,7---2,4---
2,3---(båden stikker 1,75m, så 
tænkte jeg, at her er jo masser 
af vand) 2,2---(en plads længst 
inde, skal bare lige forbi en 
båd mere, der ligger fortøjet, 
så nu er dagens sejlads snart 
klaret)----BANG-FULDT STOP , 
forsøgte omgående med fuld 

bak, men båden stod urokkeligt 
på grund (solidt svensk bjerg). 
Mit følgende udbrud, som jeg 
valgte at udtale på udenlandsk 
for ikke at krænke mit 
fædrelands smukke modersmål-
---SHIT---WHERE IS MURPHY--- 
fik adskillige måske alle til at 
afbryde aftenhyggen og måltidet 
og komme på dæk. 
Så skal jeg ellers love for, at den 
private søassistance rykkede ud 
fra flere af de fortøjede både! 
I løbet af mindre end 1 minut 
var der tre gummibåde ude 
ved min båd for at tilbyde 
assistance, to fik hver sin tamp, 
og den tredje fik spinnerfaldet 
med til sin båd, hvor han 
bandt det sammen med sit 
spinderfald og med spillet fik 
han kæntret min båd så meget, 
at de to gummibåde og min 
egen motorkraft fik båden fri. 
Fra bryggen lød klapsalver, jeg 
bukkede og gjorde hunnør.
En dejlig oplevelse. En 
international samarbejds 
succes, på tværs af alle 
sproglige, kulturelle og 
nationelle grænser, uden 
indblanding af politik og regler.
Dejligt at have kontrol over 
skuden igen, ellers mærker 
man jo slet ikke at man er 
skipper.

Jeg sejlede tilbage rundt om 
nokken. Nu var der også 
kommet liv på den 
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Finske og Svenske båd, som 
jeg først havde tænkt at 
kile mig ind imellem. Begge 
kaptajner vinkede og meddelte, 
at de var klar til at tage imod. 
Jeg styrede nu med stor 
koncentration ind mellem 
bådene, men da jeg var ca. 
10 m fra, kom jeg i tanke om, 
at jeg havde glemt at sætte 
agterankeret, hvilket jeg så 
gjorde i største hast. 
Desværre lagde det sig over en 
af de andres ankerliner, så rent 
refleksmæssigt slog jeg bak. 
Det resulterede i at båden blev 
stoppet så den ikke gik frem og 
kolliderede, så begyndte den at 
gå baglæns en kort strækning 
indtil motoren standsede med 
et tydeligt KLONK. Denne gang 
udtrykte jeg mig på mit dårlige 
franske ”JÄVLA SKIT”. 

Det der var sket, var, at skruen 
havde fanget ankarolinen, som 
havde viklet sig om skruen, indtil 
der ikke var mere line, og så 
orkede den ikke at snurre rundt 
mere.
Nu gik jeg ”roligt” (sprang som 
en der havde stjålet båden) 
frem i stævnen og kastede mit 
forreste anker i, drev lidt ud og 
konstaterede, at ankeret holdt.
Hva´nu Yachtskipper Martin von 
Hansen?
Klokken var ca. 22. men da 
det stadig var lyst, var der jo 
ikke noget forgjort i at tage 
aftendukkert og dykke ned og 
se på propellen og samtidig 
vikle linen af skruen. Jeg havde 
dog en del opmærksomhed fra 
øvrige både. De fleste så glade 
og forventningsfulde ud og 
ventede på hvad 2. akt i showet 

bød på. 
Så jeg 
iførte mig 
badetøj, 
gjorde en 
line med 
knuder 
klar til at 
hænge 
under 
båden så 
det skulle 
være 
muligt 
at holde 
sig under 
vandet 
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medens jeg befriede linen fra 
skruen. Ud med redningsstigen, 
og nedstigningen begyndte, 
jeg konstaterede, at det ikke 
var Middelhavet, men måske 
Ishavet, brbrbrbr…… Nå men 
arbejdet må gøres, så jeg 
mønstrede al vilje på at komme 
under vand……..men hvad var 
det jeg hørte? 
Nogen råbte noget på mit 
smukke modersmål: ”BEHØVER 
DU HJÆLP?”  spejdede efter 
hvor lyden kom fra blandt de 
fortøjede både og besvarede 
spørgsmålet med et: ”JA TAK!” 
”OK jeg kommer ud til dig!”
Jeg fortsatte min nedstigning i 
havet…
Igen lød den skønne klang af 
mit modersmåls toner, nu en 
kvindestemme: 
”Vent lidt, han skal først have 
sin våddragt på!” 
OK, hvilken overraskelse, så 
jeg steg rask op fra ishavet og 
fandt en T-shirt, inden der kom 
rim på over kroppen..
Kort efter ankom en gummibåd 
med Svensk skipper og Jørgen, 
skipper fra SVANEN iført 
våddragt og snorkel. 
Jøsses hvor hjælpen er nær, 
når man er langt langt fra 
hjemmet.
Jørgen dykkede ned, befriede 
skruen. HURRA for Jørgen.
Da han var oppe igen foreslog 
han, at han også skulle dykke 
ned og befri ankeret fra 

den anden ankerline, man 
bliver jo rørt over så megen 
hjælpsomhed.
Derefter forløb alt som efter 
bogen, fortøjet mellem den 
finske og svenske båd, var 
jeg rundt og takkede alle for 
deres fantastisk hjælpsomme 
medvirken, og derefter havde 
jeg ikke mere Dansk øl ombord.
En speciel tak igen til Jørgen og 
Annette/ SVANEN/ Nyk. Sj.
Da jeg havde gennemført, kom 
Jørgen så igen og foreslog, 
at han lige dykkede ned en 
gang til og inspicerede min 
køl for eventuelle skader. 
Jørgen burde få en eller anden 
fortjenstmedalje for sin indsats.
Snip-snap-snude så er den 
historien er ude.

Morale: Det er dejligt at 
støde på grund, når man 
samtidig støder på så mange 
hjælpsomme sejlere.

PS: Jørgen bor på Sjælland 
og er pensioneret professionel 
dykker fra søværnets 
dykkerskole i Kongsøre.

Sejlerhilsner fra 
Capt. Martin von Hansen
S/Y AMICA
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TiLBaGEBLiK

Gasten nr. 2 1986
Citat:
Støvgener Sydhavnen
Efter nogle år med helt uaccep-
table kulstøvplager, især på Syd-
havnen, synes det nu at lysne. 
Lystbådehavnens bestyrelse har 
formået Kolding Kommune til at 
tage problemet alvorligt.
Der vil således i perioden fra 
1.04.86 til 1.5.86 blive op-
stillet omfattende måleudstyr 
ved nordvestlige hjørne af 
klubhusene på Sydhavnen. På 
Nordhavnen opstilles udstyret 
umiddelbart syd for Sejlklubbens 
klubhus samt på havnens mate-
rielplads.
Målingerne koncentrerer sig 
om støvfald ved hjælp af en 
tragt, hvor man bestemmer 
mængden af opløst støvnedfald. 
Videre sker der måling med 
fangplader (plader der er påført 

vaseline og opsat i holder på et 
1,5 m højt stativ) her bestem-
mes arten af støvfaldet og 
kornstørrelsen af den enkelte 
partikel.
Svævestøevet vil blive målt 
med et planfilter med en eks-
poneringstid på 1 døgn. Der vil 
ligeledes under målinger blive 
fortaget registrering af vindha-
stighed, vindretning og daglig 
nedbørsmængde.
Arbejdet ledes og udføres af 
rådgivende ingeniørfirma Ram-
bøll og Hannemann, som må 
anses for helt uvildig i denne 
sag.
Nu kan vi kun håbe på en knas-
tør april måned med en god 
vestenvind. Personlig kunne jeg 
godt have tænkt mig målingen i 
maj-juni måned, men lad os nu 
se, hvad der sker.
Er generne forbi 33 år senere?

Ingeniør- & Entreprenør - Byggestyring - Rådgivning
Mariegade 7 - 6000 Kolding
www.astrup-entreprise.dk

Claus Lau Kristensen
Mobil: 20 36 09 75
Mail: clk@astrup-entreprise.dk
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Planlægning af årets jubilæums-
fest er ved at falde på plads. Nu 
mangler vi kun nogle/mange 
deltagere.
Du kan gå ind på klubbens 
hjemmeside, hvor du kan finde 
en beskrivelse af aktiviteten 
og en tilmeldingsblanket. Til-
meldingsfristen er sat til 1 juli. 
Fristen er sat af hensyn til vore 
leverandører – telt, mad, musik 
mv. Vi har dead-line på, hvornår 
vi kan aflyse de forskellige ak-
tører. Vi bliver nødt til at hånd-
hæve tilmeldingsfristen stramt. 
Sidste frist er altså den 1. juli. 
Eftertilmelding vil således ikke 
kunne imødekommes. Vi håber 
på forståelse for denne frist.
Vi starten festen med en lille 
velkomstdrink kl. 18.30. I den 
forbindelse vil formanden byde 
velkommen og orientere om de 
praktiske forhold. Kl. 19.00 går 
vi til bords. Og ca. kl. 19.45 vil 
formanden holde 
sin jubilæumstale.
Kl. 20.15 afvikler 
vi ”Det store kage-
bord”. Vi håber at 
deltagerne vil bak-
ke op om denne 
lille gimmick ved 
at medbringe en 
lille kage – til 4-5 
personer – lidt 
småkager eller lig-
nende. Det er kun 

fantasien, der sætter grænser.
Omkring klokken 21-21.30 spil-
ler musikken op til dans.

Gitte Stæhr Hansen har ar-
bejdet hårdt med indsamling 
og behandling af historier fra 
klubbens levetid. Nu er Kjeld 
Hansen så i gang med at sætte 
teksten og billederne op i en 
lille jubilæumsbog, som vil ud-
komme i forbindelse med jubilæ-
umsfesten.

Vi får brug for lidt hjælp til at 
sætte teltet op på pladsen for-
an vores klubhus og til at tage 
det ned igen efter festen. Alt 
dette og meget mere vil blive 
beskrevet på hjemmesiden.
Vi håber at rigtig mange med-
lemmer vil bakke op om denne 
jubilæumsfest, så vi får en rigtig 
hyggelig aften.
Tekst Claus Munch Andersen

JUBiLÆUMSFESTEn
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KaLEndER
3. juni 18.00 - 21.00 Sejlerskole

4. juni 18.00 - 21.00 Sejlerskole

5. juni 18.00 - 21.00 Sejlerskole

5. juni 18.25 - 21.00 Kapsejlads

8. juni 14.00 - 23.00 Pinsetur/cma

9. juni 09.00 - 23.00 Pinsetur/cma

10. juni 09.00 - 12.00 Pinsetur

11. juni 18.00 - 21.00 Sejlerskole

12. juni 18.00 - 21.00 Sejlerskole

12. juni 18.40 - 21.00 Fællessejlads Skærbæk

13. juni 19.00 - 21.00 Bestyrelsesmøde

17. juni 18.00 - 21.00 Sejlerskole

18. juni 18.00 - 21.00 Sejlerskole

19. juni 18.00 - 21.00 Sejlerskole

19. juni 18.25 - 21.00 Kapsejlads

23. juni 18.00 - 22.00 Sct. Hans/EW

24. juni 18.00 - 21.00 Sejlerskole

25. juni 18.00 - 21.00 Sejlerskole

26. juni 18.00 - 21.00 Sejlerskole

26. juni 18.25 - 21.00 Kapsejlads

26. juni 20.00 - 22.00 Kapsejlads afslutning

29.-30. juni 09.00 - 16.00 Kolding - Årø kapsejlads/KF

SoMMERFERiE
5. august 18.00 - 21.00 Sejlerskole

6. august 18.00 - 21.00 Sejlerskole

7. august 18.00 - 21.00 Sejlerskole

7. august 18.25 - 21.00 Kapsejlads

12. august 18.00 - 21.00 Sejlerskole

13. august 18.00 - 21.00 Sejlerskole

14. august 18.00 - 21.00 Sejlerskole

14. august 18.40 - 21.00 Fællessejlads - Skærbæk
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KaLEndER
15. august 19.00 - 22.00 Bestyrelsesmøde

17. august 09.00 - 16.00 Sejl og grill/MSH

19. august 18.00 - 21.00 Sejlerskole

20. august 18.00 - 21.00 Sejlerskole

21. august 18.00 - 21.00 Sejlerskole

21. august 18.25 - 21.00 Kapsejlads

26. august 18.00 - 21.00 Sejlerskole

27. august 18.00 - 21.00 Sejlerskole

28. august 18.00 - 21.00 Sejlerskole

28. august 18.25 - 21.00 Kapsejlads

31. august 18.30 - 24.00 Jubilæumsfest

2. september 18.00 - 21.00 Sejlerskole

3. september 18.00 - 21.00 Sejlerskole

4. september 10.00 - 12.00 Onsdagstræf

4. september 18.00 - 21.00 Sejlerskole

4. september 18.25 - 21.00 Kapsejlads

7. september 00.01 - 23.58 Prøv en skolebåd

9. september 18.00 - 21.00 Sejlerskole

10. september 18.00 - 21.00 Sejlerskole

11. september 18.00 - 21.00 Sejlerskole

11. september 18.25 - 21.00 Kapsejlads

12. september 19.00 - 22.00 Bestyrelsesmøde

16. september 18.00 - 21.00 Sejlerskole

17. september 18.00 - 21.00 Sejlerskole

18. september 10.00 - 12.00 Onsdagstræf

18. september 18.00 - 21.00 Sejlerskole

18. september 18.25 - 21.00 Kapsejlads

21. september 09.00 - 16.00 Bronedtagning/PD

23. september 18.00 - 21.00 Sejlerskole

24. september 18.00 - 21.00 Sejlerskole

25. september 18.00 - 21.00 Sejlerskole



18

Klubbens stander blev hejst 
den 28. april. Også i år havde 
formanden søgt om orlov af 
flere grunde. For det første 
fordi fraværet sidste år, hvor 
næstformand Per Mikkelsen 
overtog aktiviteten, gav en 
vejrmæssig fantastisk sæson 
– nok den bedste i ”mands 
minde” – og for det andet 
fordi formanden kunne starte 
sæsonen med et 14-dages 
forårstogt til Slesvig.

Om formandens fravær så 
giver en ligeså god sæson i år, 
står foreløbigt hen i det uvisse, 
men med hensyn til deltagelsen 
i standerhejsningen, ja så var 
den helt overvældende. Omkring 
60 medlemmer mødte op til 
standerhejsningen – rigtig flot. 
Efter hejsningen af vores stan-

STandERhEJSninG

der var der kaffe, kage og hyg-
geligt samvær i klubhuset.
Vi gentog ligeledes succes-
sen med et besøg af vores 
sikkerheds ambassadør Erling 
Winther, der gav gode råd om 
sikkerhed til søs og i særdeles-
hed om, hvordan du selv kan 
sikre dig, at din oppustelige 
redningsvest også virker, når 

det gælder.
Rut og Claus afholdt deres egen 
lille standerhejsning i Aabenraa 
havn. 
Tekst Claus Munch Andersen
Foto Per Mikkelsen
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Sæsonen så ud til at blive for-
rygende, da sejlerskolen den 5. 
april indledte sæsonen med en 
informationsaften, hvor klub-
huset fyldtes med kommende 
elever og pårørende, i alt ca 40 
personer. 
Meningen var, at der skulle 

fortælles lidt om, hvad eleverne 
kunne forvente sig af deres 
deltagelse på skolen og hvad 
der kræves af dem. Desværre 
drillede teknikken med en ”po-
wer point” fil, der ikke virkede 
som den skulle. Sejlerskoleleder 
Erik Wind måtte således gen-
nemføre gennemgangen uden 
manual. Gennemgangen blev 
således lidt kortere og ikke helt 
så fyldestgørende, som Erik 
havde ønsket Til gengæld mang-
lede der ikke kaffe og kage. 
Da eleverne blev præsenteret 
for deres instruktører steg 
stemningen, og det blev en rig-
tig hyggelig aften.

17. april var der knobaften. Her 
blev riggen gennemgået, og 
ligeledes de knob vi bruger på 
skolebådene samt rigtig fortøj-
ning, så må vi håbe at instruk-
tørerne tilser, at det bliver gjort 
rigtigt.
Arbejdet med klargøring af 
”Brønserud” og ”Tillid” blev 
klaret af en håndfuld af de kom-
mende elever i rimelig koldt 
forårsvejr, så den varme suppe i 
klubhuset som Mogens Hansen 
stod for klokken 12 gjorde godt.
Bådene blev rigget af en hånd-
fuld bådsmænd og instruktører 
i lidt frisk vejr, begge ”windex” 
fik nogle tryk så de måtte ret-
tes efterfølgende. De er nu 
på plads og bådene er klar til 
sæsonen.
Der er begyndt 24 elever, det 
største antal elever, der til dato 
er begyndt på sejlerskole hos  
Kolding bådelaug. De første 2 
hold havde første sejlaften 6. 
maj, som ikke viste sig fra sin 
bedste side med alt for meget 
vind til at komme på vandet, 
men det blev til gengæld væ-
sentligt bedre ugen efter. Her 
var vejret nærmest perfekt med 
en vind på 6-7 m/s fra Nord og 
helt fladt vand.
Alle elever ønskes en rigtig god 
og lærerig sommer.
Tekst Erik Wind
Foto Claus Munch Andersen

SoMMEREnS SEJLERSKoLE ER BEGYndT
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RØDEKRO
KØBENHAVN

ESBJERG
AARHUS
ODENSE

PH. +45 74 69 38 88
WWW.SKAKS.DK

FRA LANDS
TIL VANDS
-OG OP I LUFTEN

FRA LANDS
TIL VANDS
-OG OP I LUFTEN

.dk

DIN PROFESSIONELLE LEVERANDØR NÅR DET GÆLDER:
BÅDFLYTNING
OP-/NEDTAGNING
BAKSNING
SPECIALTRANSPORTER
KRANARBEJDE
-MED SAMMENLAGT FLERE 100 ÅRS ERFARING!

DIN PROFESSIONELLE LEVERANDØR NÅR DET GÆLDER:
BÅDFLYTNING
OP-/NEDTAGNING
BAKSNING
SPECIALTRANSPORTER
KRANARBEJDE
-MED SAMMENLAGT FLERE 100 ÅRS ERFARING!

gasten september 2018.indd   8 26-08-2018   22:01:58
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SEJL oG GRiLL

Sejl-og grill har været en af 
vores tilbagevende aktiviteter. 
Ideen med aktiviteten er, at 
give interesserede mulighed 
for at få en tur på Kolding 
fjord i en motorbåd eller en 
sejlbåd. Vi kombinerer turen 
med et ophold i Paradisbug-
ten, hvor vi griller en pølse og 
byder på lidt kaffe og kage.
Aktiviteten er som alle andre 
udendørs aktiviteter selvfølgelig 
meget vejrafhængig. Vi har da 
også prøvet hele spektret fra 
super solskin med fine vindfor-
hold til en aflysning på grund 
af regnvejr og de nuancer, der 
ligger der indimellem.
Den 14. august prøver vi så 
igen. Det betyder, at vi igen har 
brug for nogle skippere, der vil 
lægge båd til aktiviteten. Vi la-
ver et opslag på vores hjemme-

side med en tilmeldingsblanket. 
Vi håber at opbakningen bliver 
ligeså stor i år som de tidligere 
år. Det er en forudsætning for 
aktiviteten. En aktivitet som i 
øvrigt har været rigtig hyggelig 
for både skippere og gæster.
Igen i år er det Mogens Juhl 
Hansen, der er tovholder for 
aktiviteten.
Tekst og foto Claus Munch An-
dersen
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FRa REdaKTionEn

”Det har altid været vort ønske, 
at medlemmerne måtte få en 
fin sejlersæson, og i år tyder alt 
på, at det har været tilfældet. 
Vore højtskattede medlemmer 
har nydt deres ferie i en sådan 
grad, at redaktionen ikke har 
modtaget et eneste bidrag til 
dette nummer af Gasten, end 
ikke referat fra Bågø Rund, eller 
Pinseturen eller hvad der ellers 
kunne tænkes at være relevant 
læsestof for klubbens med-
lemmer. Det kan være svært 
at vide, om man skal le eller 
græde.”

Sådan skrev redaktør Gunnar 
Kaiser i Gasten nr. 3 i 1986. 

Nu har jeg arbejdet mig igen-
nem dette nummer af Gasten. 
Og jeg må erkende, at jeg godt 
kan sætte mig i Gunnar Kaisers 
situation. At finde relevant stof 
til medlemsbladet er en rimelig 
stor opgave for en ”enmands 
hær”. Jeg får fra tid til anden 
artikler fra andre medlemmer – 
i dette nummer fra Anne Mette 
Kærgaard Olesen og Erik Wind 
– og i tidligere numre især fra 
Gitte Stæhr Hansen. Og hvert 
et indlæg er kærkomment. 
For det første fordi det letter 
presset på mig for ene mand 
at skulle fylde bladet ud, men 
mindst lige så vigtigt – bladet 
bliver mere alsidigt og læsevær-

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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digt med indlæg fra forskellige.
”Jamen, hvad kan jeg bidrage 
med” vil man måske spørge. 
Der er næsten ingen begræns-
ninger. Det kan være en omtale 
af en App man har fundet, det 
kan være lidt historie om et 
specielt skib man har mødt, det 
kan være tips og tricks omkring 
det maritime, det kan være en 
sommerferie oplevelse, det kan 
være et turforslag etc. 
Dette skal ikke opfattes som et 
surt opstød. Jeg kunne jo bare 
lade være med at lave indhol-
det til bladet, men jeg syne at 
bladet er et vigtigt medie i vores 
klub, jeg synes det er værdifuldt 
for klubben og jeg synes det 
er sjovt at lave bladet, men jeg 
kunne godt bruge lidt hjælp.
Så hvis vi blot kunne få to eller 
tre artikler til hvert nummer 

af Gasten, så ville vi 
få et meget bedre og 
mere alsidigt blad. Det 
vil sige ca. 12 artikler 
fordelt på 320 med-
lemmer. Så er det ikke 
ret tit, den enkelte skal 
til tasterne.
En stor hjælp kunne 
også være forslag til 
nogle emner vi kunne 
tage fat i. Så kan vi 
hjælpes ad med at få 
det skrevet.
Prøv at overveje, om 
du kunne være med til 
at løfte denne opgave.

På forhånd tak
Claus Munch Andersen

30
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KoLdinG BÅdELaUGS hYGGE-RaCE M/K

Navnet skal gerne symbolisere, at vægten er lagt på det so-
ciale. Vi ønsker at lave en kapsejlads under afslappede forhold 
– altså ikke en kapsejlads alene for ”nørderne”.
Kapsejladsen går i år til Aarø, men destinationen kan senere 
ændres, hvis der bliver behov/ønske om det. Vi har lavet en 
aftale med havnemesteren og ejeren af Aarø´s Perle – en og 
samme person – om havnepladser og traktement om aftenen.

 Startgebyr•	
Havnepenge•	
To retters menu på Aarø´s perle•	
samt morgenmad før skippermødet lørdag•	

Så fik vores nye kapsejlads et navn:
”Kolding Bådelaugs hygge-race m/k”.

Programmet ser således ud:

Fredag den 28. juni
 Åbent klubhus hos Kolding Bådelaug  fra kl. 17.00

Lørdag den 29. juni
 Morgenmad i Kolding Bådelaugs klubhus fra kl. 8.00
 (Mulighed for at smøre sig en ”klemme” til turen)
 Skippermøde i Kolding Bådelaugs klubhus  kl. 9.00
 Første start  kl. 10.00

ankomst til aarø
 I løbet af eftermiddagen – bindebajer i teltet hos Aarø´s Perle

Fællespisning
 med præmieoverrækkelse  fra kl. 19.00 
 Socialt samvær – resten af aftenen.

deltagergebyret 
 pr. båd incl. 2 personer er kr. 600,- som dækker:

Tilmeldingsfrist 9. juni
Vel mødt

Jørgen Larsen og Kim Fredslund
Tekst og foto Claus Munch andersen
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FRa GaSTEn nR. 1 1987

som stort set nåede at prøve 
kræfter med alle funktioner i 
klubben – dog tog Carl aldrig 
formandsposten. Carl Thomsen 
blev hædret med et æresmed-
lemsskab for sin store indsats 
for klubben.
Noten er formentligt skrevet af 
Gunnar Kaiser, som var redak-
tør af Gasten i 1987. 
Tekst sakset af Claus Munch 
Andersen
Tegning Carl Thomsen

Jeg har i anledning af vores 40 års jubilæum 
kigget lidt tilbage i tidligere udgaver af Gasten.
Claus Munch Andersen

Som man vil bemærke, er dette 
nummers forside en tegning be-
gået af vort udmærkede med-
lem Carl Thomsen (også kaldet 
”Kolding´s Bo Bojesen”)
Ingen vil kunne undgå at be-
mærke ligheden med en i Båd-
lauget højt placeret person.
Vi er glade for at kunne skabe 
denne forandring på ”Forside-
plan” og håber også fremover 
at kunne viderebringe C.Th´s 
lækre streg i andre aktuelle 
situationer.
Samme Carl Thomsen er i 
øvrigt leder af optimistafde-
lingens ledelse, og det kan 
her nævnes, at føromtalte 
person fylder 60 år den 26. 
januar 1987. (Der er åbent 
hus). Redaktionen iler med 
at tilønske C.Th. et hjerteligt 
til lykke og håber på et frugt-
bringende samarbejder i den 
kommende tid.”

”Den højtplacerede person” 
som er portræteret på forsi-
den af Gasten er den tidli-
gere formand Tage Petersen. 
Tegneren er Carl Thomsen 
som i mange år var klubme-
ster i Kolding Bådelaug og 
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S O D A  &  Ø L
 Sodavand  kr 20     øl  kr 20      Cider  kr 25     cocio kr 20      kildevand kr 20

I S
Vaffel eller bæger med guf & syltetøj

 1 Kugle kr 24          2 Kugler kr 30          3 Kugler kr 36          4 Kugler kr 42

Flødebolle kr 5

S O F T I C E
Lille kr 24         Stor kr 30          Drys kr 5

A G T E R V A F F E L
 4 kugler, softice, guf, flødebolle & syltetøj kr 50

A G T E R K O P P E N
 2 kugler, softice, drys & guf kr 40

S L U S H I C E
 Lille  kr 15            Stor kr 20

O S  &  S T E D E T
 

Familien Stolberg, Inge & resten af holdet byder velkommen til Agter Grillen

Stedet hvor unge og gamle mødes, for at nyde grillmad og is med udsigt. 

Tag maden med hjem, eller nyd den her på lystbådehavnen i smukke omgivelser.

Velbekomme!

 

MANDAG-TORSDAG KL. 15.00-20:30 / FREDAG-SØNDAG KL. 11.00-21.00

JULI/AUGUST MANDAG-SØNDAG kl. 11.00-21.00 

 

Å B N I N G S T I D E R

 

D I N E  I N  &  T A K E  A W A Y

 31 50 31 31
SE MERE PÅ WWW.FACEBOOK.COM/AGTERGRILLEN

FØLG VORES ÅBNINGSTIDER PÅ VORES FACEBOOK SIDE

20 83 83 11

agtergrillen2018@gmail.com

inTRo nYE MEdLEMMER

Tirsdag 
den 14. 
maj var 
klubhu-
set fyldt 
op af nye 
medlem-
mer, der 
var kom-
met for 
at få en 
orientering 
om, hvad 
de kunne 
forvente 
af deres 
medlem-
skab af 

Kolding 
Bådelaug. Formanden bød 
velkommen og gennemgik en 
PowerPoint med de forskellige 
aktiviteter og de aktiver, som 
klubben råder over. Der var 
mulighed for at stille spørgsmål 
til en del af bestyrelsen – Søren 
Hornbak, Tommy Berg Jensen 
og Claus Munch Andersen – 
deltog i mødet.
En rigtig god aften med mange 
positive tilbagemeldinger fra de 
nye medlemmer, som deltog.
Så håber vi, at de samme nye 
medlemmer vil tage del i de 
mange aktiviteter, som klubben 
tilbyder.
Tekst Claus Munch Andersen
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Midsommeren skal som sæd-
vanlig fejres den 23. juni i 
Paradisbugten. Når jeg skriver 
som sædvanlig, så er det jo ikke 
helt rigtigt. Sidste år havde vi 
afbrændingsforbud, og vejret 
var os imod, så det 
blev problematisk at 
ligge ved broen. Der-
for valgte vi at holde 
Sct. Hans i klubhuset 
på Marina Syd med 
båltale og det hele, 
dog uden bål. Det blev 
alligevel en fin aften.
Vi satser dog på, at 
traditionen kan hol-
des i år, nemlig at vi 
holder Sct. Hans i 

SCT. hanS
Paradisbugten med bål og hvad 
dertil hører. Vi tænder grillen 
kl. 18.00. Du medbringer selv 
mad og drikkevarer til vores 
fællesspisning. Vi tænder bålet 
omkring kl. 20.00. Det er jo en 

søndag aften i år, så 
det skal ikke være alt 
for sent, da det er ar-
bejdsdag dagen efter.
I skrivende stund 
mangler vi en båltaler. 
Så har du et forslag 
hører vi gerne. Kontakt 
Erik Wind, som står 
for arrangementet.
Tekst og foto Claus 
Munch Andersen
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Skamlingvejen 5      6000 Kolding     Tel. +45 75 53 15 15     www.marinaenkolding.dk

r e s tau r a n t 
b a r  &  t e r r a s s e

STØT VoRE annonCØRER - dE STØTTER oS! 
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FoRTid oG nUTid MØdES

Aldersforskellen på de to båd-
typer på billedet er vel omkring 
11-1200 år. 
Vi mødte vikingeskibet i Roskilde 
fjord i 2011 på vores sommer-
togt. Jeg har familie med båd i 
Frederikssund, så vi har besøgt 
Isefjorden og Roskilde Fjord 
flere gang. Og har man sagt 
Roskilde Fjord, er det nærlig-
gende også at sige Roskilde og 
dermed Vikingeskibsmuseet i 
Roskilde. Museet er absolut et 
besøg værd ikke mindst uden-
dørsarealerne, hvor der er en 
havn med en samling af vikinge-
skibe og andre traditionelle nor-
diske træskibe. Vikingeskibene 
er fremstillet på museets værft 
med materialer og værktøj som 
vikingerne brugte. Det er nok et 
af disse skibe vi mødte for sejl 
på fjorden. Man kan få/købe et 
dagskursus hvor man får lov til 
at prøve kræfter med at sejle 
vikingeskibet. Det er dog ikke 
helt gratis – pris pr. voksen del-
tager kr. 1.225. Der kan være 
16 gæster og 4 besætnings-
medlemmer ombord. Det kunne 

sikkert ellers være sjovt at 
prøve. Og passer vinden, følger 
vikingeskibet med sine 5-6 knob 
pænt med den 1200 år yngre 
moderne sejlbåd.
Isefjorden og Roskilde Fjord er 
et fint område at sejle i. Der er 
lidt udfordringen med grundt 
vand nogle steder i fjorden, 
men respekterer man afmærk-
ningerne, giver sejladsen ingen 
problemer. 
Vi har mest sejlet i Roskilde 
Fjord, hvor der er mange fine 
havne. Ved indsejlingen til fjor-
den ligger Hundested, som er 
en havn med masser af liv i den 
gamle del af havnen. Herfra er 
der i øvrigt kun en kort gåtur op 
i Knud Rasmussens hus som 
ligger på en bakke med udsigt 
ud over Kategat. 
Som nævnt har Roskilde Vikin-
geskibsmuseet og selvfølgelig 
også domkirken. Frederikssund 
har deres Vikingespil, som i 
øvrigt ligger tæt op af lystbåde-
havnen. I tilknytning til frilufts-
scenen er der opført en række 
vikingehuse.Frederiksværk har 
krudtværksmuseet. Fjorden by-
der også på fine ankerpladser, 
blandt andre i Kattinge vig.
Går sommertogtet til Isefjorden 
eller Roskilde Fjord,  er Frihavns-
mærket et ”must”.
Tekst og foto Claus Munch An-
dersen
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BESTYRELSEn

Næstformand
Per Mikkelsen
mikkelsen.per@yahoo.com

Bestyrelsesmedlem
Erik Wind
bogbinder@gmail.com

Formand
Claus Munch Andersen
clausmunch@gmail.com

Kasserer
Søren Hornbak
kblkasserer@gmail.com

Repr. Lystbådehavnen
Ingolf Nielsen
ingolfmnielsen@gmail.com

Sekretær
Anne Mette Kærgaard Olesen
am@patronus.dk

Bestyrelsesmedlem
Mogens Juhl Hansen
mogensjh@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Kim Fredslund
kokkemanden@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem
Tommy Berg Jensen
maxisejler@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Søren Staugaard Christensen
staugaard@lindevej4.dk

Suppleant
Peter Dollerup
labrilpd@gmail.com

Suppleant 
Tanja Bitten Jul-Hansen
tanja.bitten.julhansen@gmail.com

Nr. 2.. .......................15. maj 2019
Nr. 3.....................15. August 2019
Nr. 4 ............. 15. november 2019

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

dEadLinE
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Kontakter til udvalg i Kolding Bådelaug:
Område: Navn: E-mail: Telefon:

Klubhus/udlejning: Tommy Berg Jensen maxisejler@gmail.com 24839698
Kapsejlads: Kim Fredslund kokkemanden@stofanet.dk   2639 2834

Broudvalg: Peter Dollerup labrilpd@gmail.com 9115 0743

Målere: Jan Kjær Larsen mollebro14@gmail.com 40314211

Jens Kromann Birch kromannbirch@gmail.com 2176 5044

Ib Hansen ingib@outlook.dk 3054 6625
Sejlerskole:
Praktisk sejlads: Erik Wind bogbinder@gmail.com 6130 8251
Navigation: Claus Munch Andersen clausmunch@gmail.com 2025 8140

Klubbåde:
Speedbåd: Mogens Juhl Hansen mogensjh@hotmail.com 3027 1818
L23- Tillid: Kenneth Ley Milling Kennethley@gmail.com   2877 2883

L23- Brønserud: Thomas Lautrup lautrupthomas@gmail.com   2670 5397

Mastemærker: Via KBLs hjemmeside www.koldingbaadelaug.dk -
Klubbens skure: Mogens Juhl Hansen mohensjh@hotmail.com 3027 1818

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

Øvrige kontakter:
Kolding Lystbådehavn:
Havnemester:
Lars Guldberg 7553 2722
klh@koldinglystbaadehavn.dk
Lystbådehavnens hjemmeside:
http://www.koldinglystbaadehavn.dk
Gasten:
Ansvar Redaktion/
Jørn Wegener Larsen 2348 1990
Annoncer:
Peter Dollerup
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

Bestyrelsen i Kolding Bådelaug:
Formand: 
Claus Munch  Andersen 2025 8140
Næstformand: 
Per Mikkelsen 2030 8331
Kasserer:
Søren Hornbak 6166 3573
Sekretær: 
Anne Mette  Kjærgaard  Olesen 6066 5332
Bestyrelsesmedlemmer:
Erik Wind 6130 8251
Søren Staugaard Christesen 4045 9106
Mogens Juhl Hansen 3027 1818
Kim Fredslund 2639 2834
Tommy Berg Jensen 2483 9698
Bestyrelsessuppleant:
Tanja Juhl-Hansen 3113 8954
Peter Dollerup 9115 0743

Revisorer:
Jan Kjær Larsen 7557 1204
Peer Erling Larsen 2961 3058

KBL’s repræsentant i Lystbådehavn
Ingolf M Nielsen 5125 1755
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Afsender:
Kolding Bådelaug 
Skamlingvejen 5,
6000 Kolding.

Attraktiv  

rente

Op til 15 års  

løbetid

ATTRAKTIV  
FINANSIERING AF  
DIN NÆSTE BÅD
Læs mere på


