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1300 m2 med alt i tilbehør • Stor sko- og sejlertøjsafdeling  
Kom ind og få det komplette Nautisk Udstyr katalog!

Tlf. 7553 0200 • Fax 7552 0206 • kmc@koldingmarine.dk

Kig forbi vores forretning på Fynsvej 113
Besøg vores nautisk webshop www.koldingmarine.dk
Tjek den jævnligt så du ikke går glip af vores løbende tilbud!
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NYT FRA BESTYRELSEN

Til vore annoncører!
Annoncer i Gasten kan altid ændres, såfremt indhold, 
logo, tlf., fax, eller e-mail ønskes ændret. Kontakt blot

Peter Dollerup på mail labrilpd@gmail.com

Igen i år har bestyrelsen af-
holdt et bestyrelsesseminar. 
Det fandt sted lørdag den 11. 
januar, 
Vi bruger bestyrelsesseminaret 
til at lave klubbens årskalender. 
Hvilke aktiviteter vi skal have 
hvornår og hvem er tovholder 
på den enkelte aktivitet. Det 
betyder selvfølgelig ikke, at der 
ikke kan komme ændringer eller 
tilføjelser, men så er den over-
ordnede plan for året lagt og vi 
kan melde datoerne ud. Hver 
enkelt tovholder kan så også gå 
i gang med detailplanlægningen.
Endvidere bruger vi dagen på 
at drøfte hvor vi vil 
hen med klubben og 
hvilke tiltag vi vil prio-
ritere i år. Det giver 
en god mulighed for 
at afstemme vores 
forventninger og for 
at sætte de nye med-
lemmer af bestyrel-
sen ind i arbejdet.
Nogle af årets fokus-
områder vil i være 

Generationsskifte i 
bestyrelse og udvalg

Aktiviteter for vore piger i klub-
ben
Velkomstfolder

Opgradering af vore skolebåde

Etablering af mentorordning for 
nye medlemmer

Det blev igen i år et udbytterigt 
seminar. Det er rart at have 
en hel dag til rådighed, hvor vi 
kan komme i dybden med den 
overordnede planlægning.

Tekst Claus Munch Andersen
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 Gasten udgives af:

Kolding Bådelaug/Stiftet i 1979
Skamlingvejen 5, Marina Syd,
6000 Kolding.
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Forside:
Mornitz i kanalerne

Redaktionen er lagt ned – ikke af 
Corana, ikke af mangel på stof. 
Nej vi er blevet løbet totalt overen-
de af en masse turberetninger fra 
vore medlemmer. Langt mere end 
der er plads til i dette nummer af 
Gasten. Tusind tak for det.
Vi har modtaget artikler fra
Gitte Stæhr Hansen – det gør vi tit
Jens Birch
Karin og Thorkild Mikkelsen
Vi gemmer nogle af artiklerne til 
det næste nummer af Gasten, 
men bliv endelig ved med at sende 
os artikler. Det er jo det der gør 
vores blad læseværdigt og spæn-
dende. Og det letter redaktørens 
arbejde 

Tekst Claus Munch Andersen

LIDT AF HVERT
Kolding Bådlaug byder følgrnde nye 
medlemmer velkommen
Nicolas Laporte, 
Kolding
Klaus Kildegaard Sørensen, 
Viuf
Ole Christian Graversen, 
Kolding
Mette Jeppesen, 
Vamdrup
Knud Wilkens, 
Bjert
Steen Kjær, 
Hemmet
Henrik Kumby, 
Kolding
Trond Blixt Smed
Erik Kjærside Pedersen, 
Ribe
Erik Hessellund, 
Varde
Søren Skræ, 
Kolding

Broslagning
Foråret nærmer sig - det samme gør sejlesæsonen 
Vi har bestemt at vi lørdag den 25. april vil at forsøge at samle nogle 
arbejdsglade medlemmer til broslagning og oprydning 
I år skal vi have ny læskærm på grill pladsen og have ”brøndringen” til 
grillen skiftet, vi skal have fornyet det lange grønne bord/bænk, og have 
”fodbrædder” på de nye bænke som vi lavede sidste år. Endelig skal vi 
have gangbroen på land gået efter. Vi mødes i klubhuset kl. 08.00 til 
morgenkaffe og et rundstykke. Her aftaler vi dagens program og trans-
port til paradisbugten. Hold øje med Klubbens hjemmeside for yderligere 
information.  Her vil der også være mulighed for at tilmelde sig.
Vel mødt Peter Dollerup Tlf. 9115 0743 
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TURBERETNING
I Karen Blixens Fodspor - Suez
Hvem har ikke drømt om at 
sejle gennem verdens store 
kanaler – Panama, Suezkana-
len…..? Mange har sejlet gen-
nem Kielerkanalen og svenske 
kanaler. De senere år har 
Suezkanalen været ”no go” for 
sejlbåde på grund af risikoen 
for piratangreb. Og som vi så i 
”Kurs mod Fjerne Kyster” på TV, 
måtte ”Havana” tage turen på 
et stort Maersk containerskib 
for at komme sikkert gennem 
Rødehavet og Suez. Ud over at 
være skråsejlere fra Kolding, er 
vi jo også krydstogt-sejlere. Så 
vi vovede alle fire øjne og tog på 
krydstogt gennem Suez, Røde-
havet og rundt om den arabiske 
halvø 16 dage i november og 
december 2019. 
Det skorter ikke på advarsler og 
hovedrysten fra familie og ven-
ner. Og det bliver ikke bedre, da 
Iran opbringer engelske skibe, 
og englænderne et iransk. Der 
er også skudt missiler ud fra 

Aden! Og vi indrømmer, at det 
desværre er et højeksplosivt 
område – og det er blevet vær-
re, efter at vi er tilbage. Men 
vi er godt hjemme – en kæmpe 
oplevelse rigere.
Vi tager turen med det gode 
skib ”Celebrity Constellation ” 
og følger Karen Blixens spor, da 
hun rejser til Afrika i 1913/14. 
Hun står ud af Napoli, vi står 
ud af Rom, og med et stop på 
Sicilien og i Piræus, Athen, sæt-
tes kursen på Port Said, tilbage 
i Blixens spor. Her venter vi på 
godkendelse og på fragtskibe, 
vi skal lodses igennem sammen 
med. Fra vores balkon ser vi 
fire store hajer i vandet og tæn-
ker – godt, vi ikke tager på ba-
deferie i Sharm El Sheik (Sharm 
El Shark, som vi kalder det).
 I næsten to dage sejler vi så 
igennem Suezkanalen, og det 
er interessante ca. 162 km 
eller ca. 87,5 sømil, hvor vi 
sejler med nedsat fart, ca. 6 
knob i konvojen. Jorden er mest 
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gold på den ene side (sand, 
sand og atter sand), og grøn 
med masser af oaser og liv på 
den anden side. Den er blevet 
udvidet til to spor over 35 km, 
og der er stadig sandbjerge 
efter udvidelsen. Kanalen har to 
søer, Timsah Lake og den store 
”Bitter Lake”, der næsten virker 
som to søer i sig selv, fordi ka-
nalen slår et stort sving lige før. 
Og så har den en stor bro – Al 
Salem Bridge. Der er masser 
af vagttårne med bevæbnede 
egyptiske soldater langs ka-
nalen, kaserner med mange 
soldater og pontonbroer klar til 
at lægges ud i kanalen i tilfælde 
af krig, hvis den store bro øde-
lægges. Og der er en masse 
små fiskerbåde, som ved første 
øjekast leder tankerne hen på 
pirater, men de er egyptere, de 
smiler og vinker til os.
Vi nyder udsigten tæt på land 
og det gode liv ombord, og 
passerer så Suez by, som også 
er et smukt skue. Efter at have 

passeret Hurghada drejer vi op 
i Aqababugten til byen Aqaba i 
Jordan. Rigtigt arabien – min-
der os lidt om Oman. Vidunder-
ligt smukke bjerge. Vi tager en 
minitog-rundtur i byen og snak-
ker med de lokale. Ville gerne 
have været til ”Petra”, der er på 
Unesco’s verdensarvliste, men 
det er en ti timers udflugt og en 
7-10 km vandring, så det er for 
hårdt for os. 5-6 timers ture er 
okay.
Tilbage i Rødehavet har vi nu 
Egypten til styrbord og Saudi 
Arabien til bagbord. Det er 
fascinerende at passere Eritrea 
(det har Gitte besøgt for mange 
år siden, da Asmara hørte 
under Ethiopien), og så dukker 
Somalia op til styrbord og vi har 
Yemen til bagbord. Karen Blix-
ens damper fortsatte til Mom-
basa, vi drejer om hjørnet ind i 
Aden bugten. Her er den stør-
ste risiko for angreb. Inden da 
har vi en ekstra redningsøvelse, 
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hvor vi får at vide, hvordan vi 
skal forholde os i det ”usandsyn-
lige tilfælde af piratangreb”. Det 
er altså også svært at entre et 
højt krydstogtskib med 2.000 
passagerer og 1.000 trænede 
besætningsmedlemmer. Men 
skibet og rederiet tager alle for-
holdsregler, så på et tidspunkt 
får vi to skarpskytter ombord, 
som patruljerer om natten på 
dæk 12, og der er lagt brand-
slanger ud på dæk 4 (laveste 
åbne dæk), så eventuelle angri-
bere kan spules væk.
 Fra ”Dusk til Dawn” (fra sol-
nedgang til solopgang) skal vi 
have gardinerne trukket for i 
balkonkahytterne, og der er 
trukket for overalt på skibet og 
lyset bliver dæmpet. Der bliver 
også slukket på broen, og vores 
tracking-spor bliver fjernet. 
Vi føler os nu helt trygge, og 
det er spændende at opleve, 
især når der nu ikke er noget 
angreb.!!!  Vores ven, Kaptajn 
Zisis, fortæller, at der ikke har 
været ”red alert” på noget tids-
punkt på turen.
Vi sejler nu med Oman på den 
ene side, og har Iran til styr-
bord – en både spændende og 
underlig oplevelse at sejle så 
tæt på Iran, som vi gør gennem 
Hormusstrædet. Oman har vi 
været i før. Der er fredeligt og 
rare mennesker – ægte, gamle 
Arabien. Skibet fortsætter til 
Emiraterne – først til Abu Dha-

bi, hvor vi oplever Ferrariworld 
denne gang,  tager en simula-
tortur med Sebastian Vettel og 
prøver en 1-1. model. På turen 
tilbage til skibet ser vi sheikens 
kæmpe kortege med blå og 
gule blinklys – han skal til For-
mel 1 løbet på Yas Marina. Vi 
har besøgt racerbanen tidlige-
re, og bl.a. set sheikens private 
udsigtstårn. vores Suez eventyr 
slutter i Dubai med en ekstra 
nat på skibet, hvor vi genser 
tårnet Burj Khalifa og de andre 
utrolige kæmpebygninger. Også 
fra balkonen har vi den flotteste 
udsigt ind over byen. 
Så er I til en tur gennem Suez-
kanalen, er krydstogtskib abso-
lut en mulighed.
Tekst og billeder: Gitte og Peter 
Stæhr Hansen
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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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STANDERHEJSNING

Standerhejsning 
Søndag den 26. april tager vi 
hul på den nye sæson. Vores 
sæson nr. 41. 
Hvorledes vi konkret afvikler 
vores standerhejsning afhæn-
ger i høj grad af udviklingen i 
Corona situation. Måske kan 
vi afvikle programmet som vi 
plejer med sætning af stande-
ren og kaffe i klubhuset, må-
ske må vi nøjes med at sætte 
standeren. Følg med på vores 
hjemmeside.
Under alle omstændigheder 
sætter vi standeren kl.14.00. 
Hvad der sker herefter får vi 
at se.
Tekst og foto: Claus Munch 
Andersen

Bådforsikring 
som er lige så 

unik som din båd

DE
N1

81
67

 / 
05

19

Skive · Tel. +45 9751 3388 
 pantaenius.dk
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HYGGERACE M/K

Kolding Bådelaugs Hygge-race 
m/k
Vi afviklede vores nye kapsejlads 
for første gang sidste år med 
stor succes. 15 både deltog. 
Der var både rutinerede kapsej-
lere og helt ”grønne” kapsejlere 
imellem. Forskellen besætnin-
gerne imellem lod sig måske 
skimte på kapsejladsen, men til 
gengæld var der ingen forskel 
når vi taler om det sociale sam-
vær – dejligt. 
Vi gentager succesen den 20. 
og 21. juni, Vi håber på lidt 
flere ”eksterne” deltagere. Så 
udbred budskabet til de andre 
klubber i Kolding og i Lillebælts 
regionen.

Konceptet bliver det samme i 
år:
Kolding – Årø med spisning, 
hygge og overnatning.

Sejladsen arrangeres som en 
åben sejlads, hvor vi vil invitere 

deltagere fra vore naboklubber
Sejladsen sejles med en besæt-
ning på to personer – typisk 
mand og hustru
Sejladsen afvikles som en re-
spitsejlads, som vi kender fra 
vores Fænø Rundt sejlads
Afgang fra Kolding lørdag mor-
gen/formiddag den 27. juni 
efter skippermøde
Mål på Årø
Spisning om aftenen på Kysten 
Perle på Årø, hvor der venter 
os en to retters menu
Pris pr. båd med to besætnings-
medlemmer kr. 600. I prisen 
er inkluderet startpenge, hav-
nepenge og to retters menu 
lørdag aften.
Tilmelding kan ske på klubbens 
hjemmeside

Vel mødt
Jørgen Larsen og Kim Freds-
lund

Før start 2019
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BARCELONA TIL MALAGA
En dag efter nytår 2019 rin-
gede Ingolf til mig og spurgte, 
om Jytte og jeg havde lyst til 
en tur på en katamaran i Mid-
delhavet, sidst i april - først i 
maj. Jytte var ikke lun 
på ideen, bl.a. fordi hun 
straks så sig selv ligge 
søsyg i dagevis, men jeg 
der som pensionist også 
bedre kan disponere over 
min tid sagde, ja det 
lyder spændende.
Sagen var, at Ingolfs 
kammerat havde en kata-
maran liggende i Italien, 
som han gerne ville have 
hjem til Kolding. Ejer ville 
så selv sejle 1. etape fra Italien 
til Malaga, via Sicilien, hvor der 
skulle en gast ombord.
Dernæst var det planen, at 
Ingolf skulle tage over som 
skipper og sejle fra Malaga 
til La Corona med skiftende 
besætning. Her var det så, at 
undertegnede og 5 andre kom 
ind i billedet. De 4 af os (heri-
blandt Lars, havnemester, og 
hans bedre halvdel) 14 dage 
og et ægtepar på ubestemt tid. 
De 14 dage skulle så føre os 
fra Malaga over Gibraltar og 
op langs  Portugals kyst. Tids-
planen blev lagt og billetter til 
Malaga købt til en god pris.
Sådan skulle det dog ikke gå. 
Da ejer ankommer til Italien og 

foretager en inspektion, viser 
det sig, at det ene ror mang-
ler, og det andet er beskadiget 
(båden har sejlet i udlejning). Da 
der var flere måneders leve-

ringstid fra værftet på et nyt 
ror, vælger han at tage hjem 
over Danmark og få lavet et nyt 
og repareret et, hvorefter han 
bliver kørt til Italien og får mon-
teret, men var jo så allerede 
alvorligt forsinket.
Forsinket og med lidt ugunstig 
vind kunne ejer og hans gast 
derfor ikke nå til Malaga, de 
skal hjem og på arbejde, så de 
sætter kurs mod Barcelona, 
hvortil vi så også må flyve til, 
men først flyver vi 2. påskedag 
(22. april 2019) til Malaga, 
hvortil vi ankommer hen på 
aftenen. Her har Ingolf bestilt 
overnatning i en lejlighed i byen. 
Da vi ankommer til adressen, 
er der ikke et øje at se, Ingolf 
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ringer og får efter et stykke tid 
fat på værtinden, hvorefter han 
må ud på en længere spadsere-
tur efter nøglen.  Hvorfor skulle 
det også gå så let?
Næste formiddag op og ud til 
lufthavnen med metroen. Skip-
per Ingolf har bestilt billetter, 
men så er bagagen et problem 
og skipper må løbe spidsrod 
mellem billetkontor og indtjek-
ning. Stresset og sveddryppen-
de bliver vi tjekket ind, for så at 
konstatere, at flyet er mere og 
mere forsinket ca. 1½ time. 
Afsted kom vi dog til Barcelona. 
Efter ankomst til Barcelona får 
vi langt om længe fat på en 
taxa til alle 7, og afsted det går 
lige ud i myldretiden i omkring 
kl. 18. Tal ikke om kø på hav-
nen i Kolding.
Vi ankommer således den 23. 
april til båden, som ligger i en 
eksklusiv havn i Barcelona, 
hvor vi må ringe til ejer, for at 
han kan sige god for os, så vi 
kan komme forbi portvagten. 
Senere finder vi ud af, at deres 
opsyn er så som så, der er an-
dre veje at gå ind på området 
end den officielle, men fint skal 
det være.
24. april blæser det ret friskt 
og fra sydøst, så vi bruger da-
gen på at proviantere og indret-
te os i båden. Der er 4 kahytter 
med dobbeltkøjer, 1 toilet til 

hver kahyt, en salon midtskibs 
med stort pantry (køkken) bl.a. 
2 små køleskabe. Der er sofa-
arrangement med plads til 7-8 
personer, og et stort kortbord 
til navigation. Under solsejlet 
agter er der en bænk til ror-
gænger og plads til 6 personer 
omkring et bord.

Endelig den 25. april stikker 
vi ud fra Barcelona med kurs 
Valencia. Vi afgår hen på for-
middagen, vinden er næsten 
stik syd, dvs. imod og blæser 
vel stadig 6-7 m/s. Bølger er 
der stadig, 1½-2 m høje, og 
de kommer skråt forfra ind 
mod bagbord (venstre side i 
sejlretning). Så viser forskellen 
sig mellem en katamaran og 
en almindelig et-skrogsbåd sig.  
Katamaranen twister sig frem 
over bølgerne, det er svært at 
finde rytmen, og når en bølge 
slår op under mellem skrogene, 
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giver det et alvorligt brag, hele 
båden ryster, men den kræn-
ger ikke meget. Resultatet den 
dag er, at først bliver en ellers 
søstærk dame søsyg, og et par 
timer efter rejser skipper sig 
fra sin plads i cockpittet, violet i 

hovedet, ned på knæ ved rælin-
gen og ofrer til havguden. De to 
er så ret stille resten af turen 
til Valencia.
Næste dag den 26. ved 16-ti-
den løber vi så ind i Valencia, 
hvor vi trænger til at hvile ud 
efter de 160-170 s/m uden 
ordentlig søvn. Vi får så anvist 
en plads lige ud for en bar med 
høj diskomusik. Heldigvis slutter 
musikken ret hurtigt, og nogle 
af os går på indkøb.
Når man skal lægge til i hav-
nene i Middelhavet, foregår det 
med agterenden ind mod kajen, 
dvs. man bakker båden ind, får 

agterfortøjninger i land og fat i 
de faste fortøjninger, som ligger 
fra kajen ud i bassinet og er 
gjort fast til bunden et stykke 
ude. Når man så har fat i disse 
faste fortøjninger, haler man 
dem op, og det er ret ulæk-

kert, slimet og fyldt med 
alger og lidt skaldyr. De 
gøres så fast i de forreste 
klamper, og man sikrer 
sig at båden ikke kan slå 
ind i kajen. Tykke arbejds-
handsker er et must til 
dette arbejde. Alt foregår 
under anvisning og opsyn 
af havnens folk.
Grundet vore erfaringer 
fra 1. etape beslutter vi, 
at vi vil sejle lidt kortere 
etaper fremover, så den 

27. stikker vi ud med Allicante 
som mål. Vinden er løjet no-
get af og drejet, så vi sætter 
lidt sejl, men vinden er faktisk 
så let, at det ikke resulterer i 
væsentlig fart. En del sejlere 
forestiller sig, at en katamaran 
er ret hurtig, det er bare ikke 
tilfældet med disse tunge tur-
sejlere. 5 knob (små 10 km/t) 
er en god fart, ofte sejlede vi 
mindre. Så den 27. rundede 
vi Cape de la Nao ved 18.30 
tiden og drejede lid mere syd-
syd-vest.
Denne natsejlads går stille og 
roligt Fra vi passerer den store 
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turistby, Benidorm, kan vi se 
lysene på kysten hele natten, 
der brændes utrolig mange KW 
af der. Vi er forbi Allicante før 
en vis herre får sko på, hvorfor 
vi vælger at fortsatte til Torre-
vieja med indløb der ved 6 tiden 
om morgenen efter en etape på 
ca. 125 s/m. Vi lagde os ved 
ankomstkajen og fik ved 8 tiden 
diesel ombord, men havnekon-
toret åbnede først kl. 10, så vi 
måtte pænt vente til havneme-
steren igen dukkede op, skipper 
kunne betale og få anvist en 
plads. Dejligt vejr, så dagen blev 
brugt på at lege turist i byen, 
hvor jeg selv havde været som 
turist for nogle år siden.
 Næste mål blev sat som Al-
meria, igen en etape på ca. 
125-130 sm. Fint vejr og nu 
får vi vinden ind agten for tværs 
fra bagbord, 4-6 m/s. Vi sæt-
ter så spileren op, rigget som 

genakker, og så står den der i 
17½ time og vi skyder en fart 
mellem 4 og 7 knob, top viste 
7,5 knob. Så vidt jeg husker var 
det også på denne strækning, 
at vi et par gange så delfiner, 
en gang en flok langt ude og 
en gang et par stykker lige tæt 
foran båden. Herlig sejlads, 
rolig og stille. Efter endnu en 
flot natsejlads med stjerneklar 
himmel  og rolige lange medlø-
bende dønninger (ca. 1 m høje), 
lejlighedsvis morild og torden-
vejr inde over nogle bjerge løb 
vi ind i Almeria ved 10 tiden 
den 30. april. Det så ud rigtig 
spændende ud med et kæmpe 
borganlæg, der snoede sig op 
ad bjerget. Men ved ankomst 
til lystbådehavnen, står der en 
havneassistent og vifter med 
armene og gør tydeligt, at de 
ikke modtager katamaraner i 
den havn, så ud igen (øv) og så 
en time længere ned ad kysten 
til et sted Aguadulce. Ankomst 
kl. 11 og et par timer efter, da 
vi havde fået diesel og betalt, 
kom vi på plads og fik frokost. 
Ting tager tid i Spanien, man 
sejler ikke bare ind og finder 
sig en plads, som vi er vant til 
herhjemme og i Tyskland.
Næste stop skulle så være Ma-
laga, hvorfra vi 4 på 14 dages 
tur skulle følges hjem med fly, 
så de arbejdsramte kunne kom-
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me på arbejde mandag den 6. 
maj. En kort etape på kun godt 
100 sm, så vi havde god tid. 
Efter en natsejlads ankommer vi 
til Malaga, hvor Ingolf har udset 
sig en havn på østsiden af byen, 
men ved opkald til nattevagten 
der, er beskeden, at de ikke har 
plads til flere katamaraner. Så 
vi stikker ind i lystbådeafsnittet i 

Malagas inderhavn, selvfølgelig 
ikke et øje på havnen kl. 05.30, 
men vi lagde ind og Ingolf får 
kontakt til et par renovations-

arbejdere, som tilkalder havne-
myndigheden, der efter et kvarter 
ankommer i en reklamebil med blåt 
lys på taget og meddeler, at de ikke 
har plads i havnen, men at vi kan 
ligge for svaj lidt vest for selve hav-
nen. Altså letter vi fra selve havnen 
for at ankre op der, da båden har 
brug for lidt reservedele. Der er 
vrøvl med en vandpumpe til styr-
bord motor. Den pumper vand ind 
under agterkøjen. Efter turen i land 
og med nogle dele blev kursen sat 
mod en havn 15 sm sydvest for 
Malaga, Benalmãdena. Strækket 
der var fyldt med fiskegarn, som vi 
lidt heldigt ikke fangede.
Benalmãdena ligger lige syd for 
den kendte ferieby Torremolinos, 
hvorfra der ikke er så langt op til 
Malaga.
Vel ankommet og på plads ved 
13-tiden den 2. maj og med 
afgang fra Malaga for 4 af os om 
søndagen den 5, blev det beslut-
tet, at blive der. Stærkt medvirken-
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de var også, at saltvandspumpen 
på den styrbord motor var blevet 
defekt og havde pumpet 60-70 l 
vand ud i motorrum og under køjen 
ovenover. En ny pumpe  ejer kunne 
ejer så sende til Malaga. Samtidig 
kunne en ny gast flyve til Malaga og 
komme ombord.
Hvis nogen skulle have fået lyst til 
at købe en båd til en lav pris fra 
Middelhavet, så lad mig lige råde 
jer til at tænke jer godt om. En 
båd, der som den jeg var om-
bord på, var virkelig brugt efter at 
have været udlejet i 10 år. Sol og 
saltvand sætter også sine spor. 
Så godt som alle luger skulle i det 
mindste have skiftet pakninger, de 
var mere eller mindre utætte, vant-
skruer var groet fast og septre ved 
søgelændere gået fra i dækket, og 
apteringen i salonen trængte også 
til et eftersyn.
Når jeg nu har oplevet, at se hele 
kysten i al fald fra Benidorm og helt 
til Benalmâdena plastret til med 
betonbygninger og hoteller, nogle 
flotte, andre i forfald, må jeg sige, 
at det ikke er uden grund, at vi i 
Danmark holder fast i en lov med 
begrænsninger i den kystnære 
bebyggelse. Hvor er vort land dog 
100 gange smukkere langs kysten.
Tankevækkende er også de enorme 
drivhuse i plastikfolie, som lig-
ger omkring Almeria, og som vi 
kunne se fra havet. Derfra får vi 
en mængde grøntsager, også her 
i Danmark. Jeg så en udsendelse i 
TV, som fortalte om tusindvis af il-
legale afrikanere, som arbejder der 
under vanvittigt usle forhold, med 

elendig hygiejne.  Og når plastik-
ken går i stykker smides den blot 
ud i naturen, hvorfra den skylles 
ud i havet med floderne, når det 
regner. Det ses i Middelhavet, hvor 
vi tit så plastik flyde rundt. 
Den her beskrevne del af bådens 
tur til Kolding, var så den frede-
lige del, i relativt roligt vejr trods 
alt. Den videre tur over Gibraltar, 
op langs Portugal, via A Coruña, 
over Biscayen, via Guernsey og via 
Kielerkanalen har heller ikke været 
uden problemer, bl.a. viklede en 
tunline sig ind omkring en skrueak-
sel, så der måtte hjælp til på havet 
for at komme fri, AIS senderen 
svigtede, så i nogle dage kunne vi 
ikke følge sejladsen over Biscayen, 
og endnu en gang stod et ror af. 

Tekst og billeder Jens Birch
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POTRÆT AF NY BESTYRELSESMEDLEM OG SUPPLEANT 
Tom Toft 54 år, skipper af Bow-
more (Albin Ballad)
Siden barndommen har jeg væ-
ret i berøring med sejlbåde, Mine 
forældre havde sejlbåd, Jeg har 
sejlet med en kammerat i nogle år, 
men i 2011 blev jeg selv bådejer. I 
min tid som sejler, har jeg opnået 
duelighedsbevis, ligesom jeg har 
taget den lille Yachtskipperuddan-
nelse. 
Jeg har været med i Kolding 
Bådelaug i 3-4 år og sejler for det 
meste tursejlads.  Sommerferien 
bliver holdt på båden og jeg har 
været i det meste af Danmark. Det 
bliver dog også til en kapsejllads et 
par gange i løbet af året. 
Som det ser ud pt. vil mit fokusom-
råde være omkring skolebådene, 
hvor jeg er så heldig at være 
instruktør. Jeg nyder jobbet som 
instruktør og det er vigtigt for mig, 
at hver sejllads bliver en sjov og 
lærerig oplevelse. Det er skønt, 
at jeg kan give min viden videre til 
kursisterne. Min kone er sikker på, 
at min store tålmodighed kommer 
dem til gode. 
Ud over det nævnte vil jeg være 
med til, at bibeholde den positive 
stemning og det dejlige miljø der 
er i Bådelau-
get. 
Til daglig er 
jeg lastbil-
chauffør og 
bor i Vonsild.

eg er 48 år og gift med Benna
har 3 piger fra tidligere forhold og 
2 bonus sønner
Købte min 1. båd i august 2018. 
Og sejler kun hygge.
Vi var heldig i 2019 at få en plads 
ved A molen i Marina Syd
Båden er en Huley 20, som har 
skiftet farve fra gul til blå/hvid.
Vil gerne i fremtiden prøve lidt. 
kapsejlads (som gast) eller på en 
længere tur med konen
Meldte mig ind i Kolding Bådelaug 
i efteråret 2018 efter en tur til 
Paradisbugten.
Jeg vil gerne gøre Kolding Båd-
laug til en dejlig og hyggelig klub at 
være medlem af. Hvor vi skal lave 
er spændende program for med-
lemmerne, så de kan få en god 
oplevelse som sejler.

Har været brandmand siden 
2002, først som frivillig i Hoptrup 
(syd for Haderslev) og siden 2011 
deltids brandmand ved Falck Kol-
ding.
Derfor mente jeg også at jeg kun-
ne give noget af den viden videre 
til medlemmer af Kolding Bådlaug. 
Og håber at vi kan gentage dette 

års kursus i 
"Elementær 
brandbe-
kæmpelse og 
brand i båd"
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Pinseturen går i år til Haderslev. 
Klubhuset er booket. 
Desværre er det også kun det, 
der er på plads på nuværende 
tidspunkt. Dette skyldes at min 
kalender i år har været mere boo-
ket end godt er. Hertil er Corona 
truslen så nu kommet oveni. Ende-
lig har de gode idéer til aktiviteter 
ikke ”stået i kø” i år. Så sidder du 
inde med et godt forslag til, hvad 
vi kan lave/besøge i Haderslev og 
nærmeste omegn, så tag kontakt 
til mig.
Men helt sikkert – jeg får lavet et 
program med to aktiviteter/ud-
flugter, som vi plejer. Følg med på 
hjemmesiden. Jeg vil snarest lave 
en side med tilmelding til Pinse-

turen. Jeg vil så løbende sætte 
programmet på.
Valget af Haderslev indebærer at 
sejlturen er overkommelig for alle, 
vi har fået et fint klubhus at være 
sammen i og bade-og toiletfacili-
terne er helt i top – helt nye fra 
sidste år.
Jeg glæder mig til at se rigtig 
mange deltagere til vores fælles-
tur i Haderslev. Sidste gang vi var 
i Haderslev slog vi alle rekorder 
for deltagelse – skal vi også gøre 
det i år?
Vel mødt
Claus munch Andersen

PINSETUR 2020

Sejl og kalecher
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BESØG PÅ POLITIMUSEUM
Blodstænk, besættelse og brand 
på en almindelig torsdag
Torsdag d. 6. februar var vi med 
ca. 20 af Kolding Bådelaugs 
medlemmer på besøg på Kolding 
Politimuseum med foredrag, 
rundvisning, kaffe og (lækker!) 
kage. Museet ligger i et velholdt 
bunkeranlæg på Rømøvej og blev 
bygget af tyskerne under 2. Ver-
denskrig. Det blev efterfølgende 
brugt til bl.a. kommunal kom-
mandocentral. Man kan næppe 
forestille sig et mere oplagt sted 
at drive et politimuseum.
Vi blev budt varmt velkommen 
af fem af de frivillige, der driver 

alt på museet, fra indsamling og 
registrering til udstilling og ved-
ligehold af museumsgenstande 
og lokaler. Pensioneret politias-
sistent Helge Willesen lagde ud 
med en underholdende gennem-

gang af den danske politistyrkes 
historie. Han fortalte bl.a. om 
den første (og efter sigende pænt 
brændevinsglade) politimester i 
Danmark, Claus Rasch, der blev 
udpeget til at opretholde lov og 
orden i København af Christian d. 
5, fordi han kunne drikke enhver 
under bordet. (Optagelseskriteri-
erne er lidt anderledes i dag.) Og 
om den mørkeste periode i dansk 
politi - deportationen af næsten 
2.000 betjente d. 19. septem-
ber 1944 og i dagene efter. Ved 
hjælp af en falsk luftalarm fik 
tyskerne, efter ordre fra Werner 
Best, samlet de mange betjente 

på politiskoler og sta-
tioner i landets stør-
ste byer. Derudover 
blev ca. 8.000 politi-
betjente i hele landet 
afvæbnet, efter de 
modsatte sig at fort-
sætte deres arbejde 
under tysk ledelse. 
Efter en lige dele 
alvorlig og munter 
introduktion af det 
danske politi, Koldings 
politistyrke og Kolding 
Politimuseums histo-
rie, blev vi opdelt i to 

grupper. Helge og hans frivillige 
kollega, pensioneret kriminaltek-
nisk konsulent Leif Aasholm, ledte 
os på skift rundt i bunker-lokaler-
ne med rundvisning og foredrag. 
Leif Aasholm kunne bl.a. fortælle 
om, hvordan både teknologien og 
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kriminalteknikernes metoder til 
at sikre og analysere beviser fra 
et gerningssted har udviklet sig 
igennem de seneste årtier. Uan-
set om det drejer sig om fingeraf-
tryk, skoaftryk, DNA, blodsstænk, 
glasstumper, krudt, knive, koben 
eller tyvekoster, har arbejdet for 
ham altid handlet om at lære af 
andre i faget og af videnskaben. 
Han viste eksempler fra nogle af 
de utallige sager, han arbejdede 
på gennem sin lange tjeneste, fra 
brandstiftelser og indbrud til de 
mere grove forbrydelser. Drivkraf-
ten har for ham altid været selve 
opklaringsarbejdet, og nysgerrig-
heden til grundigt at undersøge 
selv de mindste, tilsyneladende 
ubetydelige detaljer. 
Helge kunne præsentere os for 
både konfiskerede våben, uni-
former gennem tiderne, teknisk 
udstyr fra både Danmark og 
udlandet, masser af kuriøse 
klenodier fra de seneste 100 års 
politihistorie og anekdoter om 
mere eller mindre opfindsomme 
forbrydere, han har haft fornøjel-
sen af at arbejde med gennem 
årene. Helge tjente også i sine 
aktive år også sammen med 
nogle af de betjente, der havde 
tilbragt tid i koncentrationslejren 
Buchenwald efter deporteringen 
i 1944, og han kunne bl.a. vise 
identifikationsskilte og andre 
genstande doneret af de tidligere 
fanger, der overlevede og vendte 
tilbage til tjeneste efter krigens 

afslutning. 
I modsætning til tv- og filmdetek-
tiver kunne de begge fortælle, at 
de under aktiv tjeneste næsten 
aldrig fulgte med i, hvordan det 
gik eventuelle mistænke, sigtede 
eller dømte i de sager, de var 
involveret i. Der var simpelthen 
for travlt til, at man kunne følge 
op, når deres del af opgaven var 
overstået. Og de måtte også leve 
med, at en mistænkt undgik dom 
i en sag, der var brugt mange 
timer på, fordi det blev prioriteret 
at sigte vedkommende for andre 
forbrydelser i stedet. Sådan var 
betingelserne bare. Ingen sure 
miner der. Men de fortalte også 
om nogle af de forbrydelser, der 
havde gjort størst indtryk på 
dem. Jeg vil ikke genfortælle dem 
her, for de fortjener at blive hørt 
direkte fra kilderne selv. Bare 
besøg museet, og oplev det hele 
selv!
Der var også rigtig mange beret-
ninger, der gjorde indtryk på os 
alle, tror jeg, og vi kunne nemt 
have brugt meget mere end 
de 3½ time, vi var der. Alt blev 
fortalt med en sund blanding af 
respekt, alvor, humor og efter-
tænksomhed af vores livsglade, 
menneskekloge, rutinerede og 
begejstrede værter. Tak til både 
deltagere og alle museets frivillige 
for en ualmindeligt FÆNGSLENDE 
og veltilrettelagt aften.
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KALENDER
April  
01-04-2020 10:00 - 12:00  Onsdagstræf
02-04-2020 19:00 - 22:00  Bestyrelsesmøde
04-04-2020 09:00 - 16:00  Eksamen navigation
05-04-2020 09:00 - 16:00  Eksamen navigation
11-04-2020 10:00 - 16:00  Klargøring skolebåde
11-04-2020 12:00 - 13:00  Klargøringssuppe
12-04-2020 10:00 - 16:00  Klargøring skolebåde
12-04-2020 12:00 - 13:00  Klargøringssuppe
13-04-2020 10:00 - 16:00  Klargøring skolebåde
13-04-2020 12:00 - 13:00  Klargøringssuppe
15-04-2020 10:00 - 12:00  Onsdagstræf
15-04-2020 19:00 - 21:00  Intro nye kapsejlere
16-04-2020 19:00 - 22:00  Sejlerskolen/Knob kursus
22-04-2020 19:00 - 21:00  Skippermøde/KS 
23-04-2020 17:00 - 20:00  Sejlerskolen/Rigning af skolebåde
25-04-2020 09:00 - 16:00  Broslagning
26-04-2020 14:00 - 16:00  Standerhejsning
29-04-2020 10:00 - 12:00  Onsdagstræf
29-04-2020 18:25 - 21:00  Kapsejlads
Maj  
04-05-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
05-05-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
06-05-2020 10:00 - 12:00  Onsdagstræf
06-05-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
06-05-2020 18:25 - 21:00  Kapsejlads
07-05-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
11-05-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
12-05-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
12-05-2020 19:00 - 21:00  Intro nye medlemmer/cma
13-05-2020 10:00 - 12:00  Onsdagstræf
13-05-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
13-05-2020 18:25 - 21:00  Kapsejlads
14-05-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
14-05-2020 19:00 - 22:00  Bestyrelsesmøde
18-05-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
19-05-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
20-05-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
20-05-2020 18:25 - 21:00  Kapsejlads
21-05-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
25-05-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
26-05-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
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AKTIVITETER

26-05-2020 19:00 - 21:00  Sejl og trim
27-05-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
27-05-2020 18:25 - 21:00  Kapsejlads
28-05-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
30-05-2020 14:00 - 23:00  Pinsetur/CMA
31-05-2020 08:00 - 23:00  Pinsetur/CMA
Juni  
01-06-2020 08:00 - 14:00  Pinsetur
02-06-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
03-06-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
03-06-2020 18:25 - 21:00  Kapsejlads
04-06-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
08-06-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
09-06-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
10-06-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
10-06-2020 18:25 - 21:00  Kapsejlads
11-06-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
11-06-2020 19:00 - 22:00  Bestyrelsesmøde
12-06-2020                      Vild med vand
14-06-2020                      Vild med vand
15-06-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
16-06-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
17-06-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
17-06-2020 18:25 - 21:00  Kapsejlads
18-06-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
22-06-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
23-06-2020 17:00 - 21:00  Sct. Hans/ew/tt
23-06-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
24-06-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
24-06-2020 18:25 - 21:00  Kapsejlads 
25-06-2020 18:00 - 21:00  Sejlerskole
27-06-2020 10:00 - 23:00  KBL hygge race /kf
28-06-2020 08:00 - 14:00  KBL hygge-race/kf
29-06-2020 19:00 - 21:00  Instruktørmøde - sejlerskole/ew

Bemærk  det er altid er klogt at tjekke kalenderen med klub-
bens hjemmeside, der kan du finde de seneste opdateringer . I 
disse Corona tider vil der helt sikkert være mange ændringer.
Betragt derfor ovenstående kalender som vejledende med alle de 
aktiviteter vi havde planlagt.
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 JULEBINDERI

Under én af de mange hyggelige 
aftener på Bådelaugets terrasse, 
blev jeg spurgt af et par ”damer”, 
om jeg ikke havde lyst til, at dele 
lidt ud af mine kreative evner, og 
selvfølgelig havde jeg det.
Jeg gik i tænkeboks, der skulle jo 
være forslag til kvinder med hver 
sin evne indenfor kreativitet.
Jeg mente, at 1 aften i julehyggens 
tegn, var hvad vi skulle stile efter. 
Men efter 1 døgn og 15 tilmeldte, 

måtte jeg ha fat i Claus, for inte-
ressen var stor. Vi valgte, at lave 
endnu en aften, 12 tilmeldinger 
kom der til.
Der blev fyldt mange kræmmer-
huse i kyllingetråd til hoveddøren, 
pynt til kirkegården, masser af 
skønne lysdekorationer. Deltagerne 
havde så travlt, at de næsten 
glemte at drikke kaffen. Alle var ful-
de af gåpåmod, og som de afslut-
ningsvis sagde; Skal det ikke være 
en tradition i klubben?? Og jo det 
skal det da, ligesom bestyrelsen 
efterlyser flere idéer fra de kvinde-

lige medlemmer. Kolding Bådelaug 
er jo ligeså meget kvindernes klub, 
som mændenes. Så sidder du 
inde, med en idé, til de mørke af-
tener, så tag fat i bestyrelsen, alle 
idéer er mere end velkommen.
Tak for et par dejlige aftener til alle 
deltagere, det var en ren fornøjelse 
i jeres selskab
 
Tekst og billeder: Jannie Dupont
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PROPEL PROBLEMER

Miraklet udeblev

Tja, sådan så vores propel ud, 
da vi sidst i august 2019 lige 
måtte have båden op og skrabe 
den fri. Den var helt tilsat med 
rurer – lige så slemt som året 
før, da vi viste et billede her i 
Gasten. Og den kunne igen ikke 
trække fremad. Vi havde ellers 
prøvet det, vi troede, var en mi-
rakelkur – men ak. Det virkede 
heller ikke. 
Vi forsøgte os med et produkt 
fra Australien. Det hed Prop 
One, og kunne kun fås hos DK 
Sejl i Rudkøbing. Et par bådeje-
re på facebooksiden Tursejlads 
og Sejlsport anbefalede det. Så 
vi kørte til Rudkøbing og investe-
rede i det. Det lignede en slags 
silikone, når det var smurt på, 
og vi så både, der lige var kom-
met op af vandet, med produk-
tet på. Der var ingen rurer. 
Det blev påsmurt efter alle 

kunstens- og brugsanvisningens 
regler. Men ak, det var ikke no-
get mirakel på vores båd. Må-
ske er det vores plumrede, ofte 
stillestående vand i Marina Syd, 
der er værre end vandet i det 
sydfynske, hvor de både, vi så, 
havde ligget i – bl.a. Troense. I 
hvert fald udeblev miraklet. Har 
hørt, at bådene fra Sydhavnen 
er mere begroede end dem, 
der ligger i nord. Omvendt er 
der hyggeligere i syd så…..
Den kommende sæson får 
propellen bundmaling. Så ser vi, 
hvordan det går. 

Tekst og billeder Gitte og Peter 
Stæhr Hansen

Peter og Palle knokler for at få 
propellen ren
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Efter at være sejlet gennem 
Amsterdam, er det vores sidste 
natsejlads i mange år, da lystbåde 
ikke må sejle om natten. Broer og 
sluser kan passeres dagligt mellem 
kl. 9.00 og 17.00 , og der kan 
forekomme middagslukninger. 
Vi sejler stadig på Stande Mast 
Route / Ringvaart van de Haar-
lemmmeerpolder, hvor vi passerer 
Chippol Lufthavnen og det er lidt 
surrealistisk, når der kommer en 
Boing 737 kørende og man ser 
kun toppen af halefinnen. Lufthav-
nen ligger 7 m. under vand over-
fladen.

Alsmeer er et smukt sted med 
meget små kanaler. Det er også 
her, at Verdens største blomste-
rauktion findes. Det fylder 250 
fodboldbaner. Fra Alsmeer ned 
mod Alphen a/d Rijn ad Oude Reijn  
og til Gouda ad Gouwe, passerede 
vi 15 broer, som vi alle skulle have 
åbnet. 2 af dem var jernbanebroer, 
og dem er der altid ventetid ved.I 
Gouda har de en fin havnepenge 
ordning. 18 euro for en dag, hvis 
man bliver der i 4 dage betaler 
man 16 euro pr dag og derefter 
er de næste 30 dage gratis inkl. 

strøm og bad. 
Gouda er et godt sted at parkere 
båden, hvis man lige skal hjem 
og se til familien. For 64 euro for 
en måned, der er ca 45 km. til 
lufthavnen. 

I Gouda fik vi gaster ombord, 2 
af børnebørnene skulle sejle med 
nogle dage, medens deres mor og 
hendes søster skulle på  shopping 
tur til Amsterdam. Det er jo dejligt 
med ungerne, så må de gamle 
op fra morgenen, der skal jo ske 
noget. På torvet ligger det smukke 
rådhus og den gamle oste vægt, 
som stadig bruges hver torsdag 
formiddag, når der er oste-mar-
ked. Oste-mejerierne stiller op med 
deres oste og så går auktionen i 
gang. Når så en ost er solgt, løber 
oste-drengene hen til vægten for 
at få den vejet. Det er en turist 
attraktion. På rådhuset er der et 
smukt dukke spil, som viser kon-
gen, som kommer ud og hilser på 
folket, og det sker hver halve time.
I Gouda har de også Hollands 
største kirke. 123 m lang bygget 
i 1552. Alle vinduer med smukke 
glasmalerier, her kunne konger, 
grever og baroner købe et sponso-
rat og få deres image indgraveret. 

MORNITZ PÅ TUR DEL 2
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Det var vigtigt at konger og andet 
godtfolk lod sig portrættere, da 
pøblen i middelalderen så kunne se 
hvem man var, for de kunne ikke 
læse.
Der var en hel væg med glasma-
lerier fra kirker som var blevet 
ødelagt under 2 verdenskrig. Fra 
Gouda går det ned mod Dordrecht 
ad Hollanndse Ijssell og lidt ad Lek.
Der er flere havne i Dordrecht, 
og ens for dem alle er, at man 
skal i sluse for at komme ind. Det 
er havnemesteren, som også er 
slusemester, og det foregår ved 
håndkraft.
Den mindste ligger lige ved den 
store kirke og klokkespillet går i 
gang hvert kvarter hele døgnet 
rundt, men det finder man jo først 
ud af, når man ligger der. Der er 
67 klokker, den største vejer 9 t. 
og  der er 275 trin op til toppen af 
tårnet, men så er der også udsigt 
helt til Rotterdam. I Dordrecht 
får vi gummibåden pustet op, for 
børnebørnene skal jo ud og se 
hele byen, også fra vandsiden. Her 
afmønstrer vore gaster. Der bliver 
så mærkeligt stille omkring os, og 
vi nyder igen at have hele båden 
for os selv.
Vi er ved at nå enden på den del 
af Stande Mastroute, som vi vil 
sejle ad, lidt mere syd, så skal vi til 
bb. ad floden Maas. På Maas kan 
vi ikke sejle med mast på, så den 
skal vi have lagt på dækket. Jeg 
har ikke lavet noget stativ til den, 
det ville jeg først lave, når vi skulle 
bruge det. Vi  finder et byggemar-
ked, hvor der kan indkøbes træ 

til det forestående projekt, og det 
blev en lang cykeltur, da byggemar-
kedet lå i den anden ende af byen.
Vi havde fået navnet på en havn, 
hvor de havde en kran. Der findes 
ikke mange steder, hvor der er en 
kran, det er ude i Hollandsch diep 
havnen ligger.
Vi vil lige en tur ud til Willemstad, 
da Hollænder dybet er så stor at vi 
kan sejle med sejl for sidste gang, 
inden vi når Sorte Havet, men man 
får jo ikke alle ønsker opfyldt 2-3 
m. sek. og så lige mod, men for-
trød ikke, at vi sejlede derud.
Willemstad er en gammel gar-
nisons by  og fæstningen ligner 
en, som arkitekten og ingeniøren 
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Waugan har lavet. Han var i 1600 
tallet, en af Europa mest benyt-
tede arkitekter til fæstningsværker 
og mange lande kopierede hans 
forsvarsværker.
Det er også her vi møder det før-
ste monument for faldne under 2 
verdenskrig, en hel Belgisk garni-
son blev udslettet i forsvar af byen. 
Her blev den første protestantiske 
kirke bygget i Holland, den stod 
færdig i 1806. 
Fra Willemsstad sejler vi til Lystbå-
dehavnen Strijensas, hvor de har 
en kran og får lavet en aftale med 
havnen, om at leje kranen, til at 
tage masten af, men der var lige 
et hold Belgier, som skulle have 
deres mast på først og derefter 
en, som skulle i toppen af masten, 
før vi kunne komme til. Det er ok, 
vi skulle have sejl af, bom, kick osv. 

Jeg skulle også have lavet bukke til 
at lægge masten på, vi ville have 
den placeret så højt som muligt, 
for at give de bedste muligheder 
for at bevæge sig rundt, uden at 
kravle, men samtidig må vi hel-

ler ikke blive højere, end at vi kan 
komme under broerne Frankrig, 
som nogle steder er 2,60 m.
Vi holdt øje med Belgierne, som 
var ved at sætte deres mast, det 
gik ikke så godt de havde den oppe 
og nede mindst 3 gange, inden de 
fik den op at stå. Vi tager normalt 
masten af båden hvert år, så vi 
kender proceduren. I år skal vi blot 
have den placeret på båden og sur-
ret godt fast. Vi blev færdige inden 
det blev mørkt. Næste dag kunne 
vi se, at Belgierne stadig rodede 
med deres mast, både med vanter 
og forstag, så vi besluttede at give 
dem en hånd, og det blev noget af 
en opgave. De havde aldrig før sat 
masten på båden, da de lige havde 
købt den, men ved fælles hjælp, 
lykkedes det til sidst. De kunne 
ikke tale fransk eller engelsk men 
kun flamsk, og det forstod vi ikke 
noget af, men med fagter, tegn og 
tegninger lykkedes det til sidst at få 
masten rigget rigtig til.
Det er lidt mærkeligt, at sejle uden 
mast, der mangles ligesom noget. 
Vi er på vej ad floden Maas,  her 
ligger en meget stor natur park, 
som heder Biesbosch. Vi valgte at 
lægge for anker på en af søerne. 
I selve området er der mange 
vandre ture og mange sejler med 
kajak. Vi sejlede i vores gummibåd 
op til museet,  og det blev en me-
get smuk tur i de smalle kanaler, 
med masser af fugleliv, og vi så en 
kæmpestor stør, og spor efter bæ-
ver. Vi brugte en del tid på museet, 
hvor vi bl.a. så film om hvordan de 
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inddæmmer vådområderne ved at 
plante pil. Her er der også 3 store  
søer/vandreservoirer, som forsy-
ner Rotterdam med vand. 
www.biesboschmuseumeiland.nl

 Det er smukt, det er fladt, der er 
vand overalt, men sommeren er 
ikke rigtigt kommet i gang, sol og 
regn som kommer og går.
Vi ligger rigtig godt beskyttet, men 
det sidste brød er blevet muggent, 
så det var med at komme videre. 
Til en lille by, Heusden, med smalle 
brostensbelagte gader inde bag 
voldene, tidligere garnisonsby. 
Bageren havde fint brød og der var 
en lille købmand, som havde en 
meget spændende butik, men også 
lidt høje priser.
Den første sluse på Maas hæver 
os ca. 5 m. derefter kommer vi 
til havnen "De Batavier". Bliver  
modtaget af havnemesteren, som 
fortæller os, at for 4 år siden var 
havnen faldefærdig og næsten alle 
bådejere var gamle, men for 2 år 
siden gik de i gang med at forny 
broerne. I år har de fået 60 nye 
medlemmer  
og nu må bådejere stå i kø for at 

få en fast plads.
Prisen for en overnatning er 15 
euro inkl bad og el. I restauranten 
laver de godt mad, 2 x snitzler 
med salat og pomfritter og 1 glas 
rødvin til hver, 25 euro. Vi cyklede 
de 15 km. ind til Hollands ældste 
by Nijmegen. Det er ikke svært at 
cykle i Holland, der er cykelstier 
overalt, og så er det fladt. Det var 
så desværre lige på den tid, hvor 
den berømte Nijmegen march 
løb af stablen, hvor der deltager 
150.000 personer i marchen, 
som går over 3 dage. Hele byen 
fester og befolknings tallet forøges 
med ca. 400.000 personer. Her 
er vildt kaos, ingen plads på ga-
derne, som er ombygget til et stort 
udskænkningssted, og der bliver 
rappellet fra en af de store kirke-
tårne. Vi finder det lille St. Jacobs 
kapel, hvor der er en udstilling med 
billeder og bøger fra El Caminoen 
(pilgrims ruten til Santiago de Com-
postela). 
I St. Jacobs kapellet serverer man 
hjemmebag og kaffe/the, da et af 
Jacobs ord var, at ingen vandrings-
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mand skulle starte en vandring på 
tom mave. Her får man et tydeligt 
bevis på, at Holland er en af Euro-
pas største cykel nationer. I alle 
de omkringliggende byer hvor de 
marcherende kommer igennem, er 
der fest med boder i gaderne.
Det er nok kun denne ene gang, at 
vi tager denne tur på floder og ka-
naler gennem Europa, og med det 
i mente, vil vi se og opleve. Nogle 
gange kan det være svært at finde, 
det man leder efter. Her skulle 
være et slot med en fin udstilling, 
for det havde vi fundet på kortet 
på telefonen, men at finde det i 
virkeligheden var noget andet, vi 
var på punktet, men der var ingen 
slot, kun et hus. Vi spurgte nogle 
lokale om slottet. Det ligger inde 
midt i byen var svaret, huset vi var 
ved, var administrationsbygning til 
slottet. Nå, vi fik da en cykeltur ud 
af det og set slottet udefra. 

I nærheden af Roermond er der en 
sø/rekreativ område (Plas Haten-
boer) med flere forskellige havne 
og  fortøjningsmuligheder langs 
bredden. Mest beregnet for motor-
både, men med hjælp af spilersta-
ge til at holde os ud fra bredden, lå 

vi rimelig, og med mulighed for at 
komme i land, og det var gratis.
                                                                                                                                                      
                                                     
Det blæste op og vi lå meget uro-
lig, så vi sejlede ud midt på søen 
og droppede ankeret på 6 m. vand 
og fik en behagelig nat. 
Vi har 2 store sluser med flyde 
pullerter, som følger med op eller 
ned, når der sluses på Juliane 
kanalen. Den bringer os ned til 
Maastricht, og for at komme ind 
i havnen i t'bassin skal vi sluses 2 
m. ned. Det står havnemesteren 
for, slusen er video overvåget så 
han kan se når man ligger ved slu-
sen. Når man skal ud, aftaler man 
det. På floden Maas er vi blevet 
sluset 43 m op. Maastricht er nok 
mest kendt for Maastricht aftalen, 
som blev forhandlet på plads her i 
byen af EU medlemmerne.
Her er, som i alle andre byer, 
mange store kirker af forskellige 
trosretninger, en af kirkerne var 
dog blevet ændret til en boghandel. 
Her er også en gammel bymur 
med tårne og kæmpe stor park. 
I havnen lå en canadisk båd. Det 
viste sig, at den var halv dansk, 
skipper Brian var, som 20 årig og  
nyuddannet murer, rejst til Canada 
og aldrig kommet tilbage. Vi solgte 
ham vores ekstra Dannebrog som 
vi havde med, vi kan jo ikke have 
en dansker til at sejle rundt med 
canadisk flag. Lige før man kom-
mer til grænsen mellem Holland og 
Belgien ligger der en bunkerbåd, 
som har alt hvad man skal bruge 
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af  kort, pakninger, olie, samt an-
det godt. 
Fra Maastricth er der ikke langt til 
grænsen og kanalen skifter navn 
til Albert kanal, som vi følger ned 
til Liege, hvor vi sejler ind på floden 
igen, men nu hedder den Meuse. 
Lige når man sejler ud  af kanalen 
står en kæmpe statue af kong 
Albert, der hvor floden og kanalen 
mødes. 

Vi bruger vores cykler rigtig me-
get, og her har vi mulighed for at 
se byen lidt fra oven ved at cykle/
trække, vi stillede cyklerne fra os, 
på et gadehjørne, 21% stigning var 
for meget for os, og gik de 200 
trappe trin op til Bois des Carmen-
lites, hvor der er et monument  
"14 e Ligne " det er nu at vi begyn-
der at se monumenterne efter 2 
verdenskrig. 
Vi mødte sejlbåden Tamara med 

Kirsten og Jens. De regnede med 
at kunne sejle til middelhavet og 
hjem på en sommer. Deres båd 
stikker 170 cm. Nu er de på vej 
hjemover, for de kanaler, som de 
havde planlagt at sejle på, var 
blevet lukket i Frankrig, på grund 
af vandmangel og en smadret 
sluseport. Derfor: Lad være med 
at planlægge i detalje, så man ikke 
kan se andre muligheder, for dem 
er der mange af. Det var også her 
i byen, at vi første gang oplevede 
militær patruljere i gaderne med 
våben.
Den spanske arkitekt Santiago 
Calatrava står bag den smukke 
jernbanegård i Liege, som åbnede 
i 2009.

Vi lagde til i Royal yacht Club de 
Huy, her er meget fine toilet og 
badeforhold. Havnen ligger S. for 
byen og medens vi sejlede gennem 
byen kunne vi nyde synet af de 
store kirker. Notre Dame katedra-
len med de 20 m. høje vinduer 
med glasmosaikker, og et rundt 
et med en diameter på 9 m. det 
eneste i Belgien.
Så går det op mod Namur. Jeg 
skriver op, fordi vi sejler opad og vi 
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bliver løftet op i sluserne. De sluser 
vi har været i i dag er dobbelte 
sluser dvs. at man kan dele slusen 
op i 2, så når der kommer en lille 
båd skal man ikke fylde hele slusen.
Her langs floden er der mange 
store fabrikker bla. Knauff gibs, alt 
er hvidt, på  bygningerne er der 
store flager af størknet gibs.
I Namur lagde vi til ved kaj/flod-
siden lige neden under Citadellet 
(Fæstningsanlæg) Vi havde regnet 
med at det var gratis at ligge her, 
men havnefogden kom og ville 
gerne have 9euro pr nat. Ingen 
toilet og bad, det var der dog på 
den anden side af floden, i selve 
havnen. Normalt ville vi være gået 
i havn, da det giver beskyttelse for 
dønningerne når skibe passerer, 
men da floden er lukket længere 
oppe kommer der ingen 
trafik forbi. Floden Sambre mødes 
med Meuse her, og trafikken går 
den vej.
Her hvor floderne Meuse og Sam-
bre mødes ligger Citadellet, den 
troner  200 m. over floderne og 
med sine 10 hektar, er det Bel-
giens største fæstningsanlæg. Vi 
tog en guidet tur i de underjordiske 
gange, hvor der 
var udstationeret 3 delinger. En 
tur rundt i byen, og igen en by 
med mange store kirker, og meget 
gammelt byggeri, der trængte til 
renovering eller nedbrydning.
Det første man egenligt ser, når 
man kommer sejlende op af Meuse 
og kommer til Namur er denne 
kæmpe bronze statue belagt med 

guld og med kunstneren siddende 
på ryggen, som sidder 200  m 
over floden oppe på Citadellet. Den 
er først kommet til i 2005 og folke-
ne i Namur blev så forelsket i den, 
at byen købte den og den er nu by-
ens varetegn. Kunstneren Felicien 
Rops har lavet den "Searching of 
Utopia" (søgning efter et uopnåelig 
eller urealiserbar ideal).
Vi bruger cyklerne rigtig meget, 
det giver os mulighed for at kom-
me længere rundt, og det giver en 
del motion, når de store bakker 
skal forceres. Jeg har en ide om, 
at vi skal cykle omkring 200 km. i 
måneden,
og sådan en tur rundt i Namur 

Fortsættes

tekst og foto:
Karin og Thorkild Mikkelsen
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Sejlerskolen er i skrivende stund 
ved at vågne op af sin vinterdvale. 
Instruktørerne har haft deres før-
ste møde, og skolebådene er ved 
at få nye skydekapper. 
Det har hen over vinteren været 
lidt småt med tilmelding til sæso-
nen 2020 og vi begyndte at tvivle 
på om sidste års succes var en 
enlig svale, men fra slutningen af 
januar kom der gang i det og der 
er stort set fuldt booket til den nye 
sæson. 
Informationsmøde, knobkursus, 
klargøring af skolebåde var planlagt 
til april måned, men så kom Coro-
nakrisen, Infomøde og knobkursus 
blev aflyst da Danmark lukkede ned 
14 marts. Så der måtte laves en 
plan B, så vi kunne komme i gang. 
Aflysning af infomødet medførte, at 
de oplysninger eleverne skulle have 
haft måtte sendes ud pr. mail, og 
en sædvanligvis hyggelig aften, 
hvor de nye elever kunne møde 
deres kommende instruktører over 
en kop kaffe og kage, gik vi glip af. 
Knobkurset som plejer at være en 
hyggelig aften, hvor eleverne får en 
masse snak på tværs af holdene, 
når de sidder og bøvler med pæ-
lestik og baghåndsknob, måtte vi 
udskyde til vi begynder at sejle. Så 
må instruktørerne tage det på sig 
på de enkelte hold, når vi begynde 
at sejle, forhåbentlig 4 maj. 
I håb om at krisen snart er ovre, 
så vi kan komme i gang med at 
lære vores elever at sejle, ønsker 
vi fra sejlerskolen alle en god sejler-
sæson 2020.
Tekst Erik Wind

INFO FRA KBL
Sct. Hans

Sct. Hans aften falder i år på en 
tirsdag aften, 
Vi tænder den store grill, så den 
er klar fra kl. 18.00, så man kan 
grille sin medbragte mad.
Kl. 20.30 tænder vi bålet.
Der er ingen tilmelding til arrange-
mentet, så kik bare ud i Paradis-
bugten. 
Vi håber at vejrguderne er med os, 
og glæder os til at se mange af 
klubbens medlemmer til en hygge-
lig aften.
Har du lyst til at give en hånd med 
at samle til bålet og gøre området 
klar, så kontakt Erik Wind på tele-
fon 61 30 82 51



34

INFO FRA KBL

Intro nye medlemmer

Vi har en målsætning om, at 
vore nye medlemmer skal føle 
sig velkomne i klubben, og hur-
tigst muligt blive en del af fæl-
lesskabet, hvis de ønsker det.
Det gør vi blandt andet ved at 
lave en introaften for nye med-
lemmer. Her kan man møde 
nogle stykker fra bestyrelsen og 
høre lidt om klubben og klub-
bens forskellige aktiviteter.
Vi vil over en kop kaffe eller en 
forfriskning orientere lidt om 
klubben aktiviteter og tilbud. Af 
emner kan nævnes
Klubhuset
Klubbens både
Broen i Paradisbugten
Sejlerskolen
Kapsejlads
Årets aktiviteter
Klubbladet Gasten
Hjemmesiden
Dansk Sejlunion
Danske Tursejlere
Kolding Lystbåde havn
Du kan tilmelde dig på klubbens 
hjemmside.
Vel mødt
Claus Munch Andersen
Formand

Vild Med Vand 
Vi deltager igen i år i Vild Med 
Vand / Havnens dag. Det sker 
lørdag den 13. juni  hvor team 
Vild Med Vand forventer at 
gennemføre et program ligende 
sidste år. Vi har fået tilsagn fra 
kapsejleren ”Engel” som vil tage 
interesserede med en tur på 
fjorden. Og skolebådene vil også 
være klar
  10:00 – 16:00 Åbent klubhus 
med info, bla. om sejlerskolen 
og KBL generelt
Når endelig program er klar vi 
den blive lagt på hjemmesiden.  
Vi håber på godt vejr og glæder 
os til at møde interesserede 
gæster, og vil da også gerne se 
nuværende medlemmer til en 
snak og en kop kaffe i klubhu-
set.
Team Vild Med Vand 
Tekst Peter Dollerup
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Efterlysning

Kalder alle kvindelige kaptajner, 
matroser, svabergaster og/el-
ler pige-pirater! Sidder du med 
en god idé til en tema-aften, 
udflugt, aktivitet eller kursus, 
der kunne være fedt at prøve 
sammen med andre af dine sø-
dygtige, sejlerglade medsøstre? 
Det kan være noget, du selv har 
lyst til at undervise i, arrangere, 
lære, opleve eller andet – så giv 
lyd her, i kommentarerne eller 
i en besked her eller på mail til 
am@patronus.dk. 

INFO FRA KBL
Intro nye kapsejlere
Har du lyst til at prøve kræfter 
med kapsejlads – som gast eller i 
egen båd, så kom ned i klubhuset 
onsdag den 15. april kl. 19.00, 
hvor vi holder et intro møde for nye 
kapsejlere.
Her vil vores kapsejladsleder Kim 
Fredslund fortælle om klubbens 
kapsejladser og svare på alle dine 
spørgsmål. Her kan vi også drøfte 
muligheden for evt. at skaffe dig 
en ”mentor” som kan sejle med på 
båden de første par gange.
Det er selvfølgelig uforpligtende at 
deltage i møde.
Vel mødt
Kim Fredslund
Tekst Claus Munch Andersen
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SÆLER I DANMARKNY DIESELTYPE PÅ KHL   
Kolding Lystbådehavn har skiftet 
til GTL diesel som leveres af 
Shell. 
Minbaad har bragt en artikel 
skrevet af Bøje Larsen om 
den nye diesel. Heraf fremgår 
blandt andet, 
citat:
Shell beskriver fordelene ved 
GTL diesel således: Renere 
forbrænding og derved la-
vere udledning af partikelstof-
fer, Nox (nitrogenoxider), HC 
(uforbrændte kulbrinter) og CO 
(kulilte).  
CO2 nævnes ikke, og jeg forstår 
på andet, jeg læser, at CO2-
udslippet ikke reduceres. Men 
her er diesel også generelt 
bedre end benzin. GTL skulle 
også næsten være lugtfri og 
ikke-sodende. Det skulle kunne 
blandes med almindelig diesel i 
alle forhold.  
Det kræver ingen modifikationer 
af motoren og skulle være biolo-
gisk nedbrydeligt. 
Det hævdes ikke lægge sig som 
en oliefilm på havoverfladen, 
hvis det ved et uheld udledes. 
Yanmar stikker kæp i hjulet
Dan Ibsen skriver til minbaad.
dk, at KDY som resultat af 
deres henvendelse til motorpro-
ducenterne den 3.1 fik følgende 
udmelding fra Thornam/Yan-
mar v/ Anders Kjæmpe Sales 
Director – som igen blev be-

kræftet den 8.2 og den 9.3:
 ”Yanmar fraråder pt. al brug af 
GTL brændstof. Alle relaterede 
reklamationer vil blive blankt 
afvist, såfremt der viser sig 
spor af GTL brændstof. Vores 
erfaring er, at der pt. er flere 
forskellige slags GTL brændstof 
uden en reguleret ensartethed. 
Yanmar har ikke udført test, da 
brændstoffet efter vores forstå-
else mangler opbakning fra den 
europæiske union, ligesom det 
er kendt med EN590.
 Yanmar forventer ikke at æn-
dre denne holdning, før der er 
helt klare EU-regler på områ-
det.”
Citat slut
Det er ikke let som almindelig 
forbruger at vide, hvad der er 
op eller ned i denne sag. På 
den ene side vil vi som sejlere 
gerne have et så miljørigtigt 
brændstof som muligt. På den 
anden side vil vi gerne bevare 
vores motor længst muligt – 
det er der også miljø i og ikke 
mindst økonomi.
Har du oplysninger der kan 
bringe lys over sagen,  modta-
ger vi gerne et indlæg fra dig.
Du kan læse hele artiklen fra 
Minbaad på dette link: 

http://kbl.dk/GTL%20juli%20
2017.htm
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NYE HOVMESTRE

DK-6000 Kolding

Tlf. 75 52 77 11
Fax 75 52 06 66

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

G lGejlhavegård 23

Er du klubbens nye køkkenchef? 
Hvis du er aktivt medlem i Kolding 
Bådelaug, har du helt sikkert ikke 
kunnet undgå at stifte bekendtskab 
med Anja og Tommy og – ikke 
mindst – deres mad. De har i skri-
vende stund haft køkkenentrepri-
sen i klubben i snart 10 år og har 
lavet lækker mad i rigelige mæng-
der til utallige onsdagssejladser og 
fællesspisninger gennem årene. 
Men i 2021, når de begge går på 
pension, har de planer om at kaste 
fortøjningerne og stikke af til de 
varme (eller kolde) lande på even-
tyr. Det kan vi jo godt unde dem, 
selvom vi kommer til at savne dem. 
Men det betyder så også, at vi al-
lerede nu begynder at køre et nyt 
hold - eller flere - i stilling til at føre 
køkkenaktiviteterne videre til glæde 

for alle vores madglade medlem-
mer.
Elsker du at lave god mad til 
andre? Er du skrap til at trylle 
rester om til lækre retter? Så er 
det måske dig, der fremover har 
lyst til at stå for vores populære 
og hyggelige fællesspisninger 
efter onsdagssejladserne.
Hvad indebærer tjansen?
Det lyder måske lidt overvæl-
dende. Men det behøver slet ikke 
være så indviklet. Som køkken-
ansvarlig står du/dit hold for at 
købe ind, tilberede maden med 
godt humør, hygge sammen med 
gæsterne og rydde af og op. 
Fællesspisningerne efter kapsej-
lads fordeler sig på syv onsdage 
om foråret og seks om efteråret. 
Hvis du har lyst til at stå for bare 
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et par af slagsen, og vi kan samle 
et par andre hold til at tage et par 
gange hver også, er vi allerede 
godt på vej! Og som ansvarlig kan 
du altid trække på alle de engage-
rede medlemmer, der har meldt 
sig til vores store frivillig-børs og 
finde hjælp til alle opgaver, store 
som små.
Kapsejladserne starter som regel 
ved 18-tiden, og sejlerne vender 
tilbage i havn igen og klar til at 
spise fra ved 20-tiden. 30-50 
gæster er meget normalt, fordelt 
over et par timer.
Et par dage inden er det en god 
idé at gå på opdagelse i klubhu-
sets fryser og øl- og vand-lager 
og tjekke, hvad vi allerede har. Vi 
sørger så vidt muligt for at bruge 
alt, der bliver købt ind og undgå 
madspild.
Der laves en indkøbsliste og købes 
ind. Klubben har en god aftale med 
LIVA Stormarked, hvor vi også har 
konto, så regningerne for indkøb 
sendes direkte til kassereren – det 
kan ikke blive nemmere!
Anja og Tommy møder som regel 
ind ved 17-18-tiden, afhængigt af, 
hvad menuen står på. Der er næ-
sten altid sild og karrysalat, lever-
postej med champignon, og måske 
ribbenssteg eller tarteletter – alt 
sammen noget, der er nemt og 
hurtigt at forberede i store mæng-
der. Og skulle det gå så godt, at al 
maden bliver spist op, har klubhu-
sets fryser altid et lager af ekstra 
frikadeller og pølser, der er hurtige 
at varme i en snæver vending.

MobilePay gør det nemt for spisen-
de gæster at betale og for værten 
at administrere pengekassen.
De fleste af vores sejlere skal på 
arbejde om torsdagen, så det 
bliver sjældent en helaftensforestil-
ling. De fleste gæster ude (bortset 
fra dem, der bliver og giver en 
hånd med oprydning), og køkkenet 
ryddet ved 22-tiden. 
Som køkkenansvarlig har du alle 
muligheder for selv at præge 
menuen og skabe nye traditioner. 
Alle er velkomne til at komme med 
forslag til menuer. Og så køber 
vi ansvarligt ind med omtanke 
for både at maksimere smag 
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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

og kvalitet og minimere spild. 
Klubbens store ”krematorium” 
(vores grill) kan snildt få plads 
til både pølser, stege og andet, 
og køkkenet står over for en 
opgradering med nyt, større 
komfur og ovne, der også gerne 
skulle gøre arbejdsgangene 
lettere fremover. (Man skal, 
som bekendt, aldrig gå ned på 
udstyr, hverken til lands eller til 
vands...)
Har du lyst til at være med og 
se, hvordan det foregår? 
Anja og Tommy elsker at give 
alle, der færdes i klubhuset, en 
god oplevelse. De glæder sig til 
at dele ud af deres mange års 
erfaring, tips og tricks til, hvor 
meget der skal købes ind, hvor-
dan de har fået stablet deres 
rutiner på benene, hvem der 
kan hjælpe med hvad, og meget 
mere. 

Ring eller skriv på 40923646 
(Anja) eller 24839698 (Tommy) 
og meld dig til en uforpligtende 
”føl”-aften, hvor du kan se, 
hvordan det foregår. Tag gerne 
din bedre halvdel, børn, sejler-
makker eller andre med og find 
ud af, hvorfor det er en af de 
sjoveste, hyggeligste tjanser i 
klubben! 
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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
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BESTYRELSEN

Næstformand
Søren Staugaard Christensen
staugaard@lindevej4.dk

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

Be-
sty-

relsesmedlem
Lars Grodt-Andersen

Suppleant
Peter Dollerup
labrilpd@gmail.com

Suppleant 
Tom Toft
tomtoft@live.dk

Nr. 1 15. januar 2020
Nr. 2 15. maj 2020
Nr. 3 15. august 2020
Nr. 4 15. november 2020

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

DEADLINE
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ØVRIGE KONTAKTER:

Kolding Lystbådehavn:
Havnemester:
Lars Guldberg 7553 2722
klh@koldinglystbaadehavn.dk

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

Gasten redaktion:
Jørn Wegener Larsen 2348 1990
Annoncer:
Peter Dollerup                       9115 0743

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

KONTAKT TIL BESTYRELSEN:
Formand: 
Claus Munch  Andersen 2025 8140
Næstformand: 
Søren Staugaard Christesen 4045 9106
Kasserer:
Søren Hornbak 6166 3573
Sekretær: 
Anne Mette Kjærgaard Olesen 6066 5332
Bestyrelsesmedlemmer:
Erik Wind 6130 8251
Mogens Juhl Hansen 3027 1818
Kim Fredslund 2639 2834
Tommy Berg Jensen 2483 9698
Lars Grodt-Andersen              4029 3277                

Bestyrelsessuppleant:
Peter Dollerup 9115 0743
Tom Toft                               4057 2935

              

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

KONTAKTER TIL UDVALG I KOLDING BÅDELAUG:
Område: Navn: E-mail: Telefon:
Klubhus/udlejning: Tommy Berg Jensen maxisejler@gmail.com 2483 9698
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: Søren Staugaard Christensen mogensjh@hotmail.com 4045 9106
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
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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 midspar.dk/baadfinans


