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Check venligst datoer og
tider på KBLs hjemmeside
for at få oplyst evt. ændringer til datoer og enkeltstående arrangementer.
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KILDEANGIVELSE

Vi bragte i sidste nummer af Gasten en artikel
omkring klubbens modstand mod Marina City.
Desværre fik vi ikke præciseret kildeangivelsen.
Det råder vi nu bod på.
Artiklen er skrevet af journalist Fl. Thomsen på
foranledning af baadmagasinet.dk
Jeg skal beklage den manglende kildeangivelse
og endnu engang takke for den fine artikel.
Claus Munch Andersen

SEJL OG K ALECHER
Cruising Racingsejl
Bompresenninger
Sprayhoods

Kalecher
Hynder

Bøjler, beslag
Reparationer vask

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

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.
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GTL
Debatten omkring den nye GTLdieselolie raser fortsat. I seneste nummer af Båd-magasinet
– maj 2021 - er der en artikel
herom. Bådmagasinet skriver:
”Danske sejlere har taget Shells
GTL-brændstof til sig. Fordelene
er mange, men Yanmar vil ikke
godkende brændstoffet, og fra
flere motorværksteder er meldingen, at GTL giver problemer
med smøring af vitale motor-

Layout og annoncer:
KBL - Jørn Wegener Larsen / Kjeld Hansen
Tryk: From Grafisk - Annette Rosenberg
Forside: Gaven til klubben fra Jørn Larsen og
Claus Lau Kristensen søsættes.

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

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

PRISER, VINTERKONSERVERING OG SERVICE

Vinterkonservering og service

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

3.125

4.795

Benzinmotorer
Pris, inkl. moms
4 cyl
6 cyl
8 cyl
2.795

3.495

3.750

Vilkår: Vinterkonserveringsmiddel, olie og oliefilter er med i prisen. Brændstoffilter, vandudskillende brændstoffiltre,
tændrør, tærezink i motor, rem, impeller i kølevandspumpe og luftfilter kontrolleres. Prisen for disse reservedele kommer
oven i.
Specialpriser: For Volvo Penta D4, D6, D9 og D12 er ekstra tillæg. Samme for Yanmar 4 og 6BY samt 4LH.

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

______________________________________________________________________________
Dansk Marineudstyr APS
Industrivej 1, 6000 Kolding, Telefon 7552 7533,
E-mail: danskmarineudstyr@mail.dk
www.danskmarineudstyr.dk
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dele.”
En gennemlæsning af artiklen
giver ikke en entydig
holdning til GTL. lføge
fabrikanten - Shell – giver GTL en blødere
motorgang, støjniveauet
er
Vi lever ial
sænkes, og partikelforec
også sp i hø j ureningen bliver mindre.
r
inve nt a t !
Her overfor står så
- dansk kvalitetshåndværk
kv alit e
flere værksteder, der
påpeger, at manglende
smøring bevirker, at pakninger tørrer ud, og at
dyser og pumper risikeSiden 1978 har Gesten Bådaptering aps.
rer at stå af.
leveret aptering samt teakdæk til både danske
Også på Facebook raser
og udenlandske sejlbåde i højeste kvalitet. Hos
debatten fortsat.
os sættes der en ære i, at kombinere de gode
danske håndværkstraditioner med den nyeste
Så foreløbigt kan vi ikke
teknologi samtidig med, at det er vigtigt for os,
få et entydigt billede af
at opretholde et bæredygtigt miljø.
GTL, så vi må leve med
Vi
usikkerheden. Fakta
er, at 45 havne nu kun
Salg af lister til montering for
leverer GTL, så hvis du
opbygning af teakdæk og cockpit.
vil undgå GTL, må du
finde alternativer, når du
Gesten Bådaptering aps.
skal tanke. Mig bekendt
Tlf. +45 7555 7611
post@gestenbaad.dk
har Fredericia og Aswww.gestenbaad.dk
sens fortsat havnediesel
i deres anlæg.
Tekst Claus Munch Andersen

ÆGTE TEAKDÆK
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SEJLERSKOLE

Sejlerskolen er kommet godt fra start trods Covid19. Vi har valgt kun at sejle med to kursister
på hver båd i stedet for som normalt tre. Det
betyder, at undervisningen bliver endnu mere
intens for de to kursister.
Vi har med vore to skolebåde plads til 12 elever
i år, og der er fyldt op og nogle få på venteliste.
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Det kræver nogle gange
gode ben at deltage i bådelaugets arrangementer. Her fra stribturen
2020
Fra pinseturens referat:
Efter at alle pakkerne var udloddet ,var der endnu en pakke tilbage. Det var ikke en pakke, der skulle udloddes, men en pakke man
skulle ”gøre sig fortjent til”. I et skab i baglokalet i vores klubhus
havde jeg fundet en vandrepokal – Årets bommert.
Det kunne vi jo godt bruge til et muntert indslag på vores Pinsetur.
Lillian Dollerup fik æren af at indstifte pokalen her i nyere tid. Det
fik hun for sit ufrivillige havbad i starten af sæsonen og ikke mindst
for hendes kommentar, da Lillian atter havde fast grund under fødderne: ”Det var egentlig ikke så koldt, som jeg havde regnet med”

Årets bommert
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FÆLLESSPISNING

Claus Lau Kristensen
Mobil: 20 36 09 75
Mail: clk@astrup-entreprise.dk
Ingeniør- & Entreprenør - Byggestyring - Rådgivning
Mariegade 7 - 6000 Kolding
www.astrup-entreprise.dk
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lørdag den 14.
august.

Menuen bliver helstegt
pattegris.
Det endelige program og
prisen for deltagelse vil
blive annonceret på klubbens hjemmeside.
Vi satser på, at vi til den
tid kan være 40 personer
i klubhuset.
Tilmelding vil ligeledes
ske på klubbens hjemmeside efter ”først til mølle
princippet”. Hvis der er
venteliste, og vejret tillader det, vil vi kunne være
yderligere 20 deltagere
på vores terrasse. Dette
vil blive meldt ud umiddelbart før aktiviteten, når vi
har den fornødne indsigt i
vejrudsigten.
Så hold øje med hjemmesiden.
Tekst Claus Munch Andersen

Bådforsikring
som er lige så
unik som din båd
DEN18167 / 0519

Mon vi ikke allesammen
snart trænger til lidt fællesspisning.
Hvis Covid19 situationen
tillader det, vil vi afholde
en fællesspisning

Skive · Tel. +45 9751 3388
pantaenius.dk
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BØRNEAKTIVITET I PARADISBUGTEN

Lørdag den 27. og 28. august inviterer vi i lighed med
sidste år klubbens medlemmer til en spændende aktivitetsdag i Paradisbugten.
Vi har lånt en af Dansk Sejlunions aktivitetstrailere fyldt med
forskelligt udstyr til brug en
aktiv dag på vandet.
Traileren indeholder:
• 5 oppustelige SUP-boards.
• 3 windsurf-boards med 6
komplette rigge i to størrelser.
• 4 Sit on top kajakker med
pagajer.
• 16 Våddragter.
• 16 svømmeveste
Så der er nok at prøve kræfter
med. Hertil sørger vi for fiskenet og krabbestænger til de
mindste.
Vi tænder fællesgrillen allerede
fredag aften kl. 18.00. Så har
man lyst til at overnatte i Para-
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disbugten fra fredag til lørdag,
kan man deltage i fællesspisning og almindelig hygge fredag.
Vi sørger for grill kul mv., og
hver båd sørger selvfølgelig selv
for mad og drikke.
Lørdag åbner vi traileren
kl.10.00 og lukker den først
igen kl. 16.00. Så der vil blive
rig lejlighed til at prøve de forskellige tilbud.
Også lørdag aften er grillen
varm og klar til fællesspisning
kl. 18.00.
Aktiviteten henvender sig til alle
børn og unge - børn og børnebørn. Og er der ledigt materiel,
må "barnlige" vokse også gerne
prøve.

Praktiske oplysninger:
Vi forventer selvfølgelig, at de voksne - forældre og bedsteforældre
- er med til at holde øje med sikkerheden for de unge mennesker.
Vi sørger for at have en ledsagebåd liggende klar til at hente "skibbrudne i havsnød" tilbage til land. Ved mødt!
Mogens Juhl Hansen Tekst Claus Munch Andersen

Kolding Bådelaug
byder disse nye medlemmer velkommen
Anders Knudsen
Anette Munch
Helena Laursen
Jacek Kiesielewicz
Jonathan Hørlyck
Michael Troelsen
Morten Schmidt
Morten Valentin

Kolding
Egtved
Jelling
Haderslev
Kolding
Vamdrup
Kolding
Billund
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NYT VÆRKSTED
Så fik vi ryddet grejskurene
godt og grundigt op – så grundigt, at vi har kunnet indrette
et værksted i skuret længst ud
mod havnen. Det andet skur er
fortsat indrettet som grejskur
for sejlerskolens materialer.
Værkstedet er åbent for alle
klubbens medlemmer. Det er,
som det fremgår af billedet,
indrettet med et værkstedsbord
og en stor skruestik. Der er
endvidere tilslutningsmulighed
for 220 volt.
Du skal selv medbringe øvrigt
værktøj, såvel håndværktøj som
elektrisk værktøj.
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Tanken er, at man kan benytte
værkstedet, når der er behov.
For at alle kan komme til i værkstedet, er det ikke meningen, at
man kan opbevare materialer
mv. i værkstedet. Dette falder
jo også i god tråd med, at alle
medlemmerne har adgang til
værkstedet,og at dit værktøj
således ikke er låst inde som
sådan.
Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil få god gavn af værkstedet, og vi har allerede fået
de første positive tilbagemeldinger fra de første brugere.
Tekst og billeder Claus Munch
Andersen

COVID19 REGLER I KLUBHUSET
På grund af Covid19 har vi været afventende med at
arrangere spisning efter onsdagssejladserne, men nu
”vover vi det ene øje” og sætter gang i bespisningen fra
onsdag den 9. juni.
Vi må være 25 personer i klubhuset og skal bære
mundbind, indtil vi sidder ned. Husk også brug af
håndsprit.
Vi har fået nye værter idet Janni Depont og Else Wind
har overtager køkkentjansen. Kim Fredslund har lovet
at være opbakning.
Det bliver spændende at se, hvordan Janni og Else vil
gribe opgaven an. Der bliver helt sikkert forandringer.
Tekst Claus Munch Andersen
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NY SKOLEBÅD

Det er ikke hver dag, at man bliver ringet op af et
medlem, der kvit og frit vil forære klubben en skolebåd.
Først tænker man lige – så meget rødvin fik du da ikke
i går, hvis overhovedet noget. Så tænker man, er det
første april?, og langsomt går det op for en, at det
faktisk er virkelighed.
Jørn Larsen ringede til mig
og fortalte, at han og Claus
Lau Kristensen vil forære klubben den 707, som de havde
sat helt i stand og rigget til
kapsejlads. Båden er malet på
fribordet og rigget med alle de
bedste fittings. Der er næsten nye sejl til båden. Faktisk
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var det eneste, klubben skulle
gøre at slibe bundet let af og
bundsmøre.
Det er så sket i sidste weekend,
og søndag den 30. maj kunne
Erik Wind og hans hjælpere
meddele at båden var klar til
søsætning. Det klarede Laust
Bøgesvang for os om mandagen, og i
skrivende
stund mangler vi kun
at få rigget
båden med
mast og så
videre. Det
har Jørn
Larsen lovet
os at hjælpe
med at
gøre, så vi
får den rig-

KAPSEJLADS
get rigtigt.
Vi har endnu ikke helt fået styr
på, hvordan vi vil bruge båden.
Vi kan vælge at bruge den som
en almindelig skolebåd, hvis vi
kan skaffe flere instruktører.
Dette var en opfordring til at
melde dig til Erik Wind, hvis
du har lyst til at hjælpe klubben med denne opgave. Klubben sørger for den nødvendige
oplæring og hjælper dig i gang.
En anden mulighed er at lave
en overbygning på vores sejlerskole, hvor vi med specifikke
kurser kunne træne spiler sejlads og måske træne de basale
færdigheder til at sejle kapsejlads.
Stor, stor tak Jørn Larsen og
Claus Lau Kristensen for den
fantastiske gave.
Tekst Claus Munch Andersen
Billeder Erik Wind

Så er vi igen kommet i gang
med vores onsdagssejladser
trods Covid19.
Der deltager 9 både fra KBL
– så der er plads til flere. Har
du lyst til at prøve kræfter med
kapsejlads, er der flere muligheder. Du kunne starte som gast
på en af de deltagende både.
Ifølge Kim Fredslund er der altid
plads til nye stabile gasten. Så
kontakt Kim, så kan han hjælpe
dig med at få kontakt til en båd.
Du kan også vælge at sejle i
egen båd. Hvis du har behov for
”lidt starthjælp” kan du ligeledes
kontakte Kim Fredslund. Så kan
vi være behjælpelige med en
mentor, som kan hjælpe dig i
gang både med regler og praktik på kapsejladsbanen.
Tekst og billeder Claus Munch
Andersen
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REFERAT AF PINSETUR
Så fik vi afviklet
endnu en Pinsetur på trods af
Covid19.
Turen gik som
bekendt til Bogense i år og der
var stor interesse for turen, så
stor, at da vi havde modtaget de
første 46 tilsagn
– de pladser der
var til rådighed – stod vi med

en venteliste
på 11 personer. Desværre
indløb der en
række afbud
af forskellige
årsager. Så
det endte med
at vi fik plads
til alle interesserede.
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Der var spænding til det sidste,
om vi kunne afvikle turen af hensyn til Covid19,
men der blev
fra myndighederne åbnet
for op til 50
personer indendørs. Bogense
Sejlklub var lidt
i tvivl, om vi
kunne benytte
deres klubhus,
men også dette
faldt på plads

FRA LANDS
TIL VANDS
-OG OP I LUFTEN
DIN PROFESSIONELLE LEVERANDØR NÅR DET GÆLDER:
BÅDFLYTNING
OP-/NEDTAGNING
BAKSNING
SPECIALTRANSPORTER
KRANARBEJDE
-MED SAMMENLAGT FLERE 100 ÅRS ERFARING!

RØDEKRO
KØBENHAVN
ESBJERG
AARHUS
ODENSE
PH. +45 74 69 38 88
WWW.SKAKS.DK

.dk
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om torsdagen, som vi skulle
mødes om lørdagen. Det kneb
lidt med min nattesøvn i dagene
op til, men alle bekymringer
kunne fejes af bordet.
Vejrudsigten var egentlig heller ikke for god. Frisk vind og
masser af regn lød vejrudsigten
på i ugen op til. Vi sejlede ned
fra Tunø til Bogense på bidevind
med op til 15 sek. Men som
så mange gange før, endte det
med, at vejret blev helt hæder-
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ligt.
Efter den traditionelle bindebajer om lørdagen skulle vi på byvandring. Det har vi prøvet før,
men denne byvandring var efter
et helt andet koncept. Vi havde
fravalgt den lokale turistguide
og i stedet uddelegeret rundvisning til 8 af klubbens medlemmer, der hver især fortalte om
deres attraktion i Bogense. Det
blev en helt anden byvandring
og bestemt ikke mindre inter-

essant. Ikke mindst blev det
interessant, da Bjarne Munk i
forbindelse med sit indlæg om
Erik Menveds Kro fremdrog to
flasker af hans hjemmelavede

julebitter.
Om aftenen var der tændt op i
grillen og dømt fællesspisning.
Aftenen blev afsluttet med et
amerikansk lotteri. Også her var
der fornyelse. Hver båd havde
medbragt en lille gave, som vi
så spillede om. Og kreativiteten og den humoristiske sans
var stor. Så det blev til mangen et godt grin, efterhånden
som gaverne blev pakket op.
Vore egne pakker blev suppleret med tre præmier fra
Dansk Marineudstyr. Tak til
Martin for det..
Søndag var der dømt udflugtsdag. Kl. 13.00 blev vi
afhentet af en bus på havnen
og kørt ud til Ditlevsdal Bison
Farm. For at deltage i rundvisningen på Bison farmen,
var der krav om Corona pas.
Det passede fint, for så var
alle testet fra om lørdagen,
hvor vi også skulle være
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KALENDER
JUNI
08-06-2021
09-06-2021
09-06-2021
10-06-2021
14-06-2021
15-06-2021
16-06-2021
16-06-2021
16-06-2021
17-06-2021
21-06-2021
22-06-2021
23-06-2021
23-06-2021
23-06-2021
24-06-2021
25-06-2021
26-06-2021
28-06-2021
29-06-2021
30-06-2021
30-06-2021
30-06-2021

18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:25 - 21:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
10:00 - 12:00
18:00 - 21:00
18:25 - 21:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:25 - 21:00
18:00 - 21:00
19:00 - 22:00
10:00 - 23:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
10:00 - 12:00
18:00 - 21:00
18:25 - 21:00

Sejlerskole
Sejlerskole
Kapsejlads
Sejlerskole
Sejlerskole
Sejlerskole
Onsdagstræf
Sejlerskole
Kapsejlads
Sejlerskole
Sejlerskole
Sejlerskole
Sct. Hans i Paradisbugten/EW
Sejlerskole
Kapsejlads
Sejlerskole
Instruktørmøde - sejlerskole
Midsommerfest/EW
Sejlerskole
Sejlerskole
Onsdagstræf
Sejlerskole
Kapsejlads

JULI
01-07-2021
02-08-2021
03-08-2021
04-08-2021
04-08-2021
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18.00 - 21.00

Sejlerskole

AUGUST
18:00 - 21:00 Sejlerskole
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:25 - 21:00

Sejlerskole
Sejlerskole
Kapsejlads

05-08-2021
09-08-2021
10-08-2021
11-08-2021
11-08-2021
12-08-2021
12-08-2021
14-08-2021
16-08-2021
17-08-2021
18-08-2021
18-08-2021
19-08-2021
20-08-2021
22-08-2021
23-08-2021
24-08-2021
25-08-2021
25-08-2021
26-08-2021
26-08-2021
27-08-2021
28-08-2021
30-08-2021
31-08-2021

18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:25 - 21:00
18:00 - 21:00
19:00 - 22:00
18:00 - 23:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:25 - 21:00
18:00 - 21:00

Sejlerskole
Sejlerskole
Sejlerskole
Sejlerskole
Kapsejlads
Sejlerskole
Bestyrelsesmøde
Fællesspisning Pattegris
Sejlerskole
Sejlerskole
Sejlerskole
Kapsejlads
Sejlerskole

08:00 - 12:00

Udkånt privat

18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:25 - 21:00
18:00 - 21:00
19:00 - 21:00
18.00 - 23.00
18.00 - 23.00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00

Sejlerskole
Sejlerskole
Sejlerskole
Kapsejlads
Sejlerskole
Sejl og trim/KF
Børneaktivitet i Paradisbugten/MJH/KF
Børneaktivitet i Paradisbugten/MJH/KF
Sejlerskole
Sejlerskole

SEPTEMBER
01-09-2021
01-09-2021
02-09-2021
04-09-2021
05-09-2021
06-09-2021

18:00 - 21:00
18:25 - 21:00
18:00 - 21:00
14:00 - 23:00

Sejlerskole
Kapsejlads
Sejlerskole
Fællestur - Strib

07.00 - 10.00

Udlejet privat
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05-09-2021
06-09-2021
07-09-2021
08-09-2021
08-09-2021
09-09-2021
09-09-2021
11-09-2021
13-09-2021
14-09-2021
15-09-2021
15-09-2021
16-09-2021
18-09-2021
20-09-2021
21-09-2021
22-09-2021
22-09-2021
23-09-2021
25-09-2021
25-09-2021
26-09-2021
29-09-2021

09:00 - 12:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:25 - 21:00
18:00 - 21:00
19:00 - 21:00
10:00 - 16:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:25 - 21:00
18:00 - 21:00
10:00 - 16:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:25 - 21:00
18:00 - 21:00
09:00 - 16:00
10:00 - 16:00
10:00 - 16:00
18:25 - 21:00

Fællestur - Strib
Sejlerskole
Sejlerskole
Sejlerskole
Kapsejlads
Sejlerskole
Bestyrelsesmøde
Sejl og grill
Sejlerskole
Sejlerskole
Sejlerskole
Kapsejlads
Sejlerskole
Åbent hus/Prøv en skolebåd/SS
Sejlerskole
Sejlerskole
Sejlerskole
Kapsejlads
Sejlerskole
Bronedtagning
Sejlerskole eksamen
Sejlerskole eksamen
Kapsejlads

Bemærk at der kan opstå ændringer
til vores kalender som følge af Covid19. Det er derfor vigtigt også at
kigge på klubbens hjemmeside, hvor
vi løbende vil tilrette kalenderen og
beskrive aflysninger.
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sammen. Heldigvis blev ingen
testet positive.
På bisonfarmen skulle vi ud at
køre med en traktor og en stor
overdækket ladvogn. Ejerens
85-årige far var vores turguide.
Når man ser sådan en person
med den alder i fuld vigør, ja så
er der virkelig håb forude. Han
sprang op og ned ad vognen
og åbnede låger, og han fortalte med høj og klar røst. Og
han vidste noget om bisonok-

ser og kunne svare på alle de
spørgsmål, vi kunne finde på.
Det var spændende at køre
helt ind i flokken. De så meget
fredelige ud, men vores guide
kunne fortælle, at det virkelig
var vilde dyr, som man skulle
have respekt for. De kan løbe
med en hastighed på op til 60
km. i timen – så man løber ikke
bare fra dem, og de kan veje op
til 900 kg. Så at prøve at stå
i vejen for sådan en tyr er nok
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INDLÆG TIL GASTEN
ikke lige det klogeste, man kan
gøre.
Efter rundvisningen var der tid
til en bison-øl til dem der ville,
og med 45 bison bøffer ombord
i bussen drog vi atter tilbage til
Bogense.
Om aftenen var der atter gang i
grillen – denne gang med bison
bøffer på risten.
Ingen Pinsetur uden vores traditionelle grønlandske kaffe. I år
fik jeg assistance af Peter Dollerup. Lillian Dollerup havde været
i en genbrugsbutik og anskaffet
en spritbrænder til formålet.
Mandag var der fælles rengøring af klubhuset og herefter
afgang retur mod Kolding i en
frisk halv vind det meste af
vejen.
Tak til alle deltagerne for nogle
hyggelige dage i Bogense. Vi
trængte virkelig til igen at være
sammen i klubregi. Og Pinseturen er altid kendetegnet ved
hyggelige og positive medlemmer med masser af godt
humør.
Vi ses til næste år i Haderslev. Klubhuset er reserveret, Er der forslag til aktiviteter vi kan gennemføre i
Haderslev eller omegn, hører
jeg gerne.
Tekst Claus Munch Andersen
Billeder Eigil Abild Andersen
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Flere indlæg modtages gerne!
Dette nummer af Gasten er
noget tyndere end sædvanligt.
Der mangler dit indlæg. Alt har
interesse. Det kan være faglig,
tips og tricks, og det kan være
turbeskrivelser. Vi skal alle på
sommertogt nu. Og du skal
garanteret til spændende havne
med spændende udflugtsmål.
Lav en lille artikel om nogle af
disse mål, som kan inspirere
andre.
Så husk et stykke papir og
gerne dit kamera/mobiltelefon,
og send dit lille bidrag til Gasten. Alt kan bruges og vil gøre
Gasten mere spændende.
Alle klubbens medlemmer
ønskes et godt og spændende
sommertogt.
Tekst Claus Munch Andersen

STRIBTUR 4. - 5. SEPTEMBER
Vi er forsigtigt optimistiske
og håber at landet og resten
af verden åbner op i løbet af
de kommende måneder, så
vi har allerede nu kalenderen fuld af arrangementer til
sensommer- og efterårssæsonen.

Igen i år har vi været så heldige at få lov at låne klubhus
og faciliteter af Strib Bådeklub
den første weekend i september. Der bliver ikke arrangeret
udflugter, så der er fri leg i det
nordvest-fynske så langt bentøj og/eller medbragte cykler,
løbehjul, Segways, rulleskøjter
osv. tillader til dem, der ønsker
at udforske området. Man kan
finde vandreruter på visitlille-

baelt.dk, og hvis man skulle
forvilde sig et par kilometer
væk, findes bl.a. også CLAY
Keramikmuseum Danmark, der
har åbent 10-17. Her er caféen
med frokost- og kaffemenu også
et besøg værd. Der er selvfølgelig også mulighed for hygge på
terrassen. Grillen bliver tændt,
så medbragte gourmet-menuer
kan tilberedes, og skulle vejret
vise tænder, er der også mulighed for tilberedning i klubhusets
køkken. Hold øje med mail/
hjemmeside/Facebook-side, når
vi kommer på den anden side af
sommerferien – så åbner vi for
tilmelding.
Tekst Anne Mette Kærgaard
Olesen.

CLAY
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VILD MED VAND 18. SEPTEMBER
menter oplever vi i forvejen altid
Vild Med Vand plejer at
en øget interesse for vores sejvære en af sommersæsonlerskole. Så lørdag d. 18. sepens absolut sjoveste dage
tember står vores sejlerskoleinpå havnen. Da dette års
struktører derfor klar til at byde
officielle arrangement blev
nysgerrige matroser ombord på
aflyst, besluttede vi, at erstTillid, Brønserud og vores nye
atte aktiviteten med et åbent skolebåd, Banditten, til en lille
hus arrangement på Marina
tur på vandet. Her kan mulige
Syd. Vi vil invitere de øvrige
og kommende elever og andre
klubber til at deltage.
gæster få første indtryk af,
Vort program vil ligne prohvad det vil sige at trimme sejl,
tjekke vindretning og selv sidde
grammet til Vild med vand.
med roret. Alle er velkomne,
Her kan nævnes:
Prøv en skolebåd
Efter vores Sejl og Grill arrange-

og man kan få mere at vide om
duelighedsbevis, sejlerskolen og
klubben.

Hold øje med detaljer om tilmelding
på mail, på vores
hjemmeside
eller
Facebook-side efter
sommerferien.
Spørgsmål til aktiviteten kan stilles
til Søren Hornbak,
som er tovholder på
aktiviteten.
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Åben båd
Har du lyst til at give gæster
en rundtur i din båd? Meld
dig til Åben Båd i havnen,
så samler vi alle deltagende
langs en af broerne, hejser
signalflagene og ruller de røde
landgangsløbere ud til besøgende.
Åbent klubhus
På land sørger vi for forfriskninger til alle, der har lyst
til at stille spørgsmål om sejlerliv, sejlerskolen og klubben.
Vi holder selvfølgelig skarpt

øje med eventuelle COVID-19
restriktioner, der måtte være
til den tid og sørger for, der er
sprit, evt. masker og altid god
plads ombord til at overholde afstands- og hygiejnekrav og give
alle en god og sikker oplevelse
på vandet.
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SEJL OG GRILL 11. SEPTEMBER

Har du lyst til at lægge båd, et
par timer og godt værtskab til
en sjov dag på vandet for folk,
der aldrig har prøvet at sejle

før? Sejl og Grill har de seneste
par år været et tilløbsstykke for
folk i alle aldre, der gerne vil
stikke tæerne i vandet og prøve

1SPGFTTJPOFMIKMQUJM
BSUJLMFS
LPNNVOJLBUJPOTSÌEHJWOJOH
BOOPODFS
VEWJLMJOHBGCVETLBCFS
JOUFSWJFXT
TLSJWFVOEFSWJTOJOH
DBTFTUPSJFT
QSFTTFNFEEFMFMTFS
JEFVEWJLMJOH
LPSSFLUVSMTOJOH
W,FOOFUI-FZ.JMMJOH KPVSOBMJTUUFLTUGPSGBUUFS]UMG]XXXTUPSZMPGUEL
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at sejle – mange for
første gang. Det er
altid en kæmpe fornøjelse, når vores
erfarne medlemmer i både sejl- og
motorbåde kan give
nye sejlere en god
oplevelse på vandet,
kombineret med
grillpølser og hygge
i Paradisbugten. I
år sætter vi ud lørdag d. 11. september, og med
den fornyede interesse, der
har været for sejlsporten det
seneste år, håber vi selvfølgelig
igen at se rigtig mange tilmeldinger. Sæt kryds i kalenderen
og kontakt Mogens Hansen på
3027 1818 eller mogensjh@

hotmail.com, hvis du er frisk på
at få nye gaster ombord for en
dag. Giv gerne besked om, hvor
mange gæster du har plads til.
Klubben sørger for lækkerier
på grillen i Paradisbugten – og
ekstra redningsveste, hvis du
mangler.
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IMPELLER OG MAST
Husk at tilse din impeller og
din mast
“Slowhand” Svend og Irene
Andreasen har sendt mig
et billede af en
ødelagt impeller
og en revnet bag
plade til en vantterminal. Begge
to havarier som
på det forkerte
tidspunkt kan få
katastrofale konsekvenser.
Svend skriver:
”impelleren er der ikke så meget at sige om. Det er for sent,
at den bliver skiftet, men det
gik. Den har holdt fire somre
ca. 4400 sm. deraf 33% for
motor ca.”
Jeg kan supplere med en oplevelse. Jeg har i foråret hjulpet
med at sejle en båd hjem fra
Sjælland. Sejladsen foregik i
en absolut frisk vind med heraf
følgende pænt store ”buler” på
vandet. Vi mellemlandede således i Odden Havn i pålandsvind
og pænt store bølger. Næste
dag gik turen mod Vejle. Da vi
havde rundet Sjællands Rev flovede vinden, og vi satte motor.
Pludselig lød alarmen for manglende kølevand. Vi slukkede motoren, og efter lidt fejlsøgning
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fandt vi ud af, at impelleren var
knækket, ligesom den impeller
Svend Andreasen
kunne vise. Heldigvis havde vi ekstra
impellere ombord
og snart fik vi
skiftet impelleren, trods
gammel sø fra
dagen i forvejen. Så er det
jeg tænker,
hvad havde
konsekvensen
været, hvis
impelleren var
brudt sammen dagen i forvejen, hvor vi i frisk pålandsvind
og med kraftig sø skulle været
anduvet Odden havn uden motorkraft.
Da vi om aftenen nåede indsejlingen til Vejle fjord lød alarmen
for kølevand endnu engang. Det
kunne jo dårligt være impelleren, som vi lige havde skiftet
tidligere på dagen. Efter lidt
fejlsøgning måtte vi erkende, at
det nok var impelleren igen. Vi
åbnede pumpehuset og fandt
en tilsyneladende intakt impeller.
Der var ingen ”brækkede ben”.
Ved nøjere inspektion kunne
vi konstatere at vulkanisering
havde sluppet ind til navet
på impelleren. Endnu engang
måtte vi søge efter en ny impel-

ler. Dem havde vi heldigvis flere
af. Det var allerede omkring
midnat, og ” ingen vind var der
rigeligt af”. Der var ingen fare
på færde, men det kunne være
blevet en meget lang nat/tur
ind af Vejle Fjord.
Så læren heraf må være – sørg
nu for at få tjekket impelleren,
når du tager båden på land. Tag
den ud for vinteren, så der ikke
er ”et ben” der skal sidde bøjet
hele vinteren. Og sørg for at
have flere impellere liggende i
båden. Suppler evt. med gamle
impellere, som ikke er defekte.
Svend og Irene fortsætter:
”den knækkede plade er en bag
plade til en vantterminal, og
det har jo noget at gøre med,
om masten bliver stående. Så
de skal være i orden. Nye i en
bedre kvalitet er blevet monteret af Hansen og
Hamacher. Se godt
efter om de er ok.
Det er lidt svært at
se, da de jo sidder
på indvendig side af
masten.
Tak til vores allesammens gode ven
Tommy Jensen. Det
var ham, der opdagede fejlen, lige
inden masten skulle
monteres. Faktisk
var tre ud af fem
defekte. Masten har

sejlet 35 år.
m v h Slowhand / Irene og
Svend”.
Også dette har jeg en kommentar til. Der er forskellige holdninger til, om masten skal tages af
båden om
vinteren.
Dette er
dog endnu
et argument for,
at masten
tages af og
grundigt
efterses
inden næste sæson. Der er i min verden
ingen tvivl om, at disse revnede
plader ikke var blevet opdaget
ved en inspektion af masten fra
en bådsmandsstol, mens masten var monteret på båden.

Tekst Irene og Svend
Andreasen og Claus
Munch Andersen
Billede Irene og
Svend Andreasen
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BROSLAGNING
Lørdag den 24. april var 6
mand troppet op klar til at tage
ud til broen i paradisbugten.
Efter morgenmaden kørte vi
derud. Vi havde fået køretilladelse til 2 biler, men da vi kom
derud var der kæder for og
låst. Vi prøvede at ringe, men
ingen tog telefonen, så vi måtte
finde en alternativ vej og det
lykkedes.
Trods ”isvinteren” (som vi ellers
var lovet på generalforsamlingen aldrig ville ske igen) var der
ikke sket skade på broen, så
den var nem at gøre klar.
Vi fik skiftet den midterste

bænk og fik ordnet div. småting.
Vi har besluttet igen at åbne
toilettet, trods Coronaen ikke
er væk endnu. Vi opfordrer alle
til at bruge det med omtanke,
og selvfølgelig at rengøre efter
brug.
Vejret var fint, og alle gik bare
i gang med de forskellige ting.
Ingen grund til at spørge ”vil du
det og det”. Det blev en hyggelige formiddag med godt humør,
og også tid til en god snak. Kl.
13.00 kunne vi kører tilbage til
Kolding, hvor Lilian havde lavet
en velfortjent frokost til os.
Tak til Werner Buhl, Otto Bjer-

*HMOKDYHJnUG
*
O
DK-6000 Kolding
Tlf. 75 52 77 11
Fax 75 52 06 66
info@from-grafisk.dk
www.from-grafisk.dk
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regaard, Bo Vesterlund, Henning Schmidt, Tom Toft og Lilian
for arbejdsindsatsen. Det er en
fornøjelse, når det hele barer
”kører”
God sommer til alle, og pas
godt på jer selv
Mvh. Peter Dollerup
Billede fra TomToft

Vognmand Laust Bøgesvang
Kastanieallé 43
Skanderup - 6640 Lunderskov
Mobil: 4050 8088
laustbogesvang@yahoo.dk
Bogesvangkrantransport.com
CVR: 59589628
Konto nr. 7040 0002107521

Båd- & Maskintransport med nedbygget anhænger
Montagearbejde
Op til 80 tons kran med spil og fly-jib
35

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

Skamlingvejen 5
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6000 Kolding

Tel. +45 75 53 15 15

www.marinaenkolding.dk

itte r
sp røde fr

Skamlingevejen 5 (på vandsiden) - 6000 Kolding
Tlf. 3150 3131
Se vores sæson åbningstider på vores Facebookside
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bestyrelsen
BESTYRELSEN

Formand
Claus Munch Andersen
clausmunch@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Søren Staugaard Christensen
staugaard@lindevej4.dk

Kasserer
Søren Hornbak
kblkasserer@gmail.com

Sekretær
Anne Mette Kærgaard Olesen
am@patronus.dk

Bestyrelsesmedlem
Erik Wind
bogbinder@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Lars Grodt-Andersen
grodt-andersen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Kim Fredslund
kokkemanden@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem
Konneth Knudsen
knudsen.post@gmail.com

DEADLINE
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Bestyrelsesmedlem
Mogens Juhl Hansen
mogensjh@hotmail.com

Suppleant
Peter Dollerup
labrilpd@gmail.com

Repr. Lystbådehavnen
Ingolf Nielsen
ingolfmnielsen@gmail.com

Suppleant
Tom Toft
tomtoft@live.dk
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3
4
1
2

15.
15.
15.
15.

august 2021
november 2021
januar 2022
maj 2022

Modtager redaktionen
materiale efter disse
deadlines, medtages materiale kun efter nærmere
aftale. - Ellers medtages
materialet i det næstkommende nummer.
Red..
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Næstformand:
Søren Staugaard Christensen
Kasserer:
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KBL’s repræsentant i Lystbådehavn
Ingolf M Nielsen
5125 1755

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

7553 2722

Lystbådehavnens hjemmeside:
http://www.koldinglystbaadehavn.dk
Gasten redaktion:
Jørn Wegener Larsen
Kjeld Hansen
Annoncer:
Peter Dollerup
Web-master:
Claus Munch Andersen
clausmunch@gmail.com
Tryk:
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info@from-grafisk.dk
Annette Rosenberg:
ar@from-grafisk.dk

2348 1990
6019 8785
9115 0743

2025 8140

7552 7711

KONTAKTER TIL UDVALG I KOLDING BÅDELAUG:
Område:

Navn:

E-mail:

Telefon:

Klubhus/udlejning:
Kapsejlads:

Tommy Berg Jensen
Kim Fredslund

maxisejler@gmail.com
kokkemanden@stofanet.dk

2483 9698
2639 2834

Broudvalg:

Peter Dollerup

labrilpd@gmail.com

9115 0743

Målere:

Jan Kjær Larsen
Jens Kromann Birch
Ib Hansen

mollebro14@gmail.com
kromannbirch@gmail.com
ingib@outlook.dk

4031 4211
2176 5044
3054 6625

Sejlerskole:
Praktisk sejlads:
Navigation:

Erik Wind
Claus Munch Andersen

bogbinder@gmail.com
clausmunch@gmail.com

6130 8251
2025 8140

Klubbåde:
Speedbåd:
L23- Tillid:
L23- Brønserud:

Søren St. Christensen
Kenneth Ley Milling
Thomas Lautrup

staugaard@lindevej4.dk
kennethley@gmail.com
lautrupthomas@gmail.com

4045 9106
2877 2883
2670 5397

Mastemærker:
Klubbens skure:

Via KBLs hjemmeside
Mogens Juhl Hansen

www.koldingbaadelaug.dk
mogensjh@hotmail.com

3027 1818

Webmaster:
Dansk Sejlunion:

Claus Munch Andersen
Claus Munch Andersen

clausmunch@gmail.com
clausmunch@gmail.com

2025 8140
2025 8140

Medlemskartotek:

Søren Hornbak

kblkasserer@gmail.com

6166 3573
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Afsender:
Kolding Bådelaug
Skamlingvejen 5,
6000 Kolding.

tiv
Attrak
rente
5 års
Op til 1 d
løbeti

ATTRAKTIV
FINANSIERING AF
DIN NÆSTE BÅD
Læs mere påǤȀϐ
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