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

SEJL OG KALECHER

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

 Cruising Racingsejl
 Bompresenninger
 Sprayhoods

 Kalecher
 Hynder

 Bøjler, beslag
 Reparationer vask

KLUBAFTEN 26. NOVEMBER

Under emnet ”Danske Tursejlers sommertogt 
2019” får vi besøg af Peter Thomsen. Peter 
giver os en beretning om 60 dages sommertogt 
til den Stockholmske skærgård gennem Gøtaka-
nalen og retur.
Peter Thomsen supplerer sin beretning med et 
udpluk af billeder fra den dejlige tur, som star-
tede den 21. maj og varede til den 8. august 
2019.
Se opslag på hjemmesiden og tilmeld dig der.
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Gasten udgives af:
Kolding Bådelaug/Stiftet i 1979
Skamlingvejen 5, Marina Syd, 6000 Kolding.
Oplag 450. 

Layout og annoncer:
KBL - Jørn Wegener Larsen / Kjeld Hansen
Tryk: From Grafisk - Annette Rosenberg
Forside: ”Sejl og Grill” - populær aktivitet.

FÆNØ RUNDT

Kapsejladssæsonen afsluttes med en Fænø 
Rundt den 2. oktober. Sejladsen bliver afvik-
let som en åben sejlads.
Det plejer at være en spændende sejlads 
med stor tilslutning.
Nærmere program vil blive lagt på hjemme-
siden. Her kan du også tilmelde dig og din 
besætning.
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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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Tlf. +45 7555 7611    

www.gestenbaad.dk

 
Vi 

Vi leverer

også special 

inventar i høj 

kvalitet!- dansk kvalitetshåndværk 
ÆGTE TEAKDÆK

Siden 1978 har Gesten Bådaptering aps. 
leveret aptering samt teakdæk til både danske 
og udenlandske sejlbåde i højeste kvalitet. Hos 
os sættes der en ære i, at kombinere de gode 
danske håndværkstraditioner med den nyeste 
teknologi samtidig med, at det er vigtigt for os, 
at opretholde et bæredygtigt miljø.

Salg af lister til montering for  
opbygning af teakdæk og cockpit.

post@gestenbaad.dk

Gesten Bådaptering aps.

Tirsdag den 5. oktober kl. 19.00 afholder klubben 
introaften for nye medlemmer i klubhuset. Alle nye 
medlemmer og andre interesserede er velkomne.
Vi afholder denne aften, for at nye medlemmer kan 
møde en del af bestyrelsen og få en generel infor-
mation om klubben og havnen. Der vil blive rig mulig-
hed for at stille spørgsmål.

Vi vil over en kop kaffe 
eller en forfriskning 
orientere lidt om klub-
bens aktiviteter og 
tilbud. Af emner kan 
nævnes:

Klubhuset•	
Klubbens både•	
Broen i Paradis •	

 bugten
Sejlerskolen•	
Kapsejlads•	
Årets aktiviteter•	
Klubbladet Ga- •	

  sten
Hjemmesiden•	
Dansk Sejlunion•	
Danske Tursejlere•	
Kolding Lystbåde-  •	

 havn
Du kan tilmelde dig 
på klubbens hjem-
meside
Vel mødt

INTRO NYE MEDLEMMER
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 18. november 2021 kl. 19.00 
afholdes ordinær generalforsamling i vort klubhus

på Marina Syd.
Dagsorden som følger: 
1. Valg af dirigent og referent og 2 stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløb- 
 ne år til godkendelse 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kom- 
 mende år til godkendelse, herunder fastsættelse af   
 årets kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes  
 behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrel- 
 sen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
6. Valg af formand i lige år – Claus Munch Andersen – har  
 endnu et år tilbage 
7. Valg af kasserer i ulige år – Søren Hornbak – Modtager  
 genvalg
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – på valg er: 
  a. Anne Mette Kærgaard Olesen – modtager ikke gen- 
   valg 
  b. Lars Grodt-Andersen – modtager genvalg 
  c. Mogens Juhl Hansen – modtager genvalg 
9. Valg af suppleanter – på valg er: 
  a. Peter Dollerup – modtager ikke genvalg 
  b. Tom Toft – modtager ikke genvalg - er trådt ind i be- 
   styrelsen i stedet for Kenneth Knudsen
10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (en i lige år  
 og en i ulige år) 
  a. Jan Kjær Larsen – har endnu et år tilbage modtager  
   genvalg 
  b. Peer Erling Larsen - modtager genvalg 
 Revisorsuppleant - Michael Schuh – har endnu et år   
 tilbage
11. Eventuelt.
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Lørdag den 18/9 2021
Det officielle arrangement er blevet aflyst i år på grund af 
Covid19. 
Kolding Bådelaug har derfor valgt at vi selv arrangerer et 
åbent hus arrangement kombineret ”Prøv en skolebåd”.
Søren Hornbak står som tovholder for arrangementet og har 
lavet følgende program for dagen:

VILD MED VAND

TID   AKTIVITET
10:00 - 17:00 Prøv en skolebåd
10:00 - 17:00 Åbent klubhus/Info sejlerskolen
11:00 - 17:00 Prøv en sejltur
13:00 - 16:00 Åben båd. Sejl, motorsejl, motor,
12:00 - 17:00 Musik selvfølgelig med pauser

Vi håber på at få mange besøgende til
arrangementet.
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Ingeniør- & Entreprenør - Byggestyring - Rådgivning
Mariegade 7 - 6000 Kolding
www.astrup-entreprise.dk

Claus Lau Kristensen
Mobil: 20 36 09 75
Mail: clk@astrup-entreprise.dk

SEJL OG GRILL

Lørdag den 11. september
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Bådforsikring 
som er lige så 

unik som din båd

D
EN

18
16

7 
/ 0

51
9

Skive · Tel. +45 9751 3388 
 pantaenius.dk

Denne dag afvikler vi 
Sejl og grill. Syv af 
klubbens medlemmer 
har stillet deres båd 
til rådighed. Det be-
tyder at 25 interes-
serede kan få lov til at 
prøve en tur på Kol-
ding Fjord ud til Para-
disbugten. Her venter 
der grill, pølser mv. 
og kaffe og kage, men 
ikke mindst mulighed 
for at høre nærmere 
om sejlsport generelt.
Det plejer at være 
en god aktivitet, med 
mange glade og posi-
tive mennesker.
Aktiviteten bliver udbudt 
via facebook og vores 
hjemmeside.
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FÆLLESTUR TIL STRIB

Programmet er helt afslappet. 
Vi mødes i klubhuset i Strib 
lørdag kl. 14.00 til bindebajer. 
Herunder aftaler vi, hvad vi skal 
lave indtil grillen tændes op. Det 
kan være, at vi går en tur, drik-
ker lidt fælles kaffe eller hvad 
der måtte være stemning for.
Grillen er tændt og varm kl. 
18.00. Så er der fællesspis-
ning, hvor vi selv har maden 
med.
Der vil i løbet af aftenen blive rig 
lejlighed til at udveksle erfa-
ringer fra sommerens togter 
– kort eller langt. Så tag bare 
fotoalbummet og logbogen 
under armen. Måske kan du 
give nyttige tips videre til andre 
og selv få input til næste års 
togter.
Om vi drikker fælles morgen-

Stribturen foregår i år i weekenden
den 4. og 5. september.

kaffe, kan aftales om aftenen. 
Hver især tager selv sin egen 
morgenmad og morgen kaffe 
med. Hvis der er nogen  der er 
friske på at cykle eller gå op til 
Brugsen, kan der også aftales 
fællesindkøb af morgenbrød. 
Det er helt op til deltagerne.
Vi skal have gjort klubhuset rent 
til aflevering og på en fællestur 
er det en fælles opgave. Det 
aftaler vi lige, om det sker sidst 
på lørdag aften eller om morge-
nen.
Det er intet deltagergebyr, men 
du bedes venligst tilmelde dig 
på klubbens hjemmeside senest 
onsdag den 1. september af 
hensyn til planlægningen.
Peter Dollerup er tovholder på 
denne tur.
Vel mødt
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STANDERSTRYGNING OG FÆLLESSPISNING

Lørdag den 9. oktober
tager vi afsked med sejlersæsonen 2021.

Vi mødes i klubhuset kl. 16.00 og går så ned til flagpladsen 
og stryger standeren for i år. Herefter er der kaffe og kage i 
klubhuset.
Kl. 18.00 fortsætter vi med fællesspisning. Det er Kim 
Fredslund og Søren Hornbak, der står for arrangementet. 
Menuen er hamburgryg med hvide kartofler, grøntsager og 
aspargessovs til.
Der vil komme opslag på hjemmesiden. Der er ingen tilmel-
ding til standerstrygningen, men der kræves tilmelding til 
fællesspisningen.



14

SIKKERHEDSKURSUS II

Torsdag den 21.10. 
afholder vi et sikkerhedskursus i Vorbasse Svømmehal. Kurset er 
et supplement til vores sikkerhedskursus I, men kan sagtens gen-
nemføres uden at have deltaget i sikkerhedskurset I.

Ud over lidt teori går kurset ud på at prøve at entre en rigtig red-
ningsflåde. Vi har en ældre redningsflåde, som vi smider i svøm-
mebadet og herefter udløser. Deltagerne i kurset får nu mulighed 
for at hoppe i bassinet iført lidt eller meget tøj og en redningsvest. 
Der er således mulighed for at få en fornemmelse af, ”at falde i 
vandet” med alt søtøj på og se, hvad der sker, når redningsvesten 
puster sig op. Herefter svømmer man hen til den oppustede red-
ningsflåde og forsøger at entre den.

Et spændende kursus som giver stof til eftertanke.
Du kan se mere på hjemmesiden, hvor du også kan melde dig til. 
Kurset er gratis. Kursisterne skal dog selv betale for en ny patron 
til den oppustelige redningsvest.
Tekst og foto Claus Munch Andersen
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INTRO NAVIGATION

Vi nærmer os vinterens navigationsundervis-
ning, og her er proceduren, som den plejer at 
være. Vi starter med introaften onsdag den 
13. oktober kl. 19.00 i klubhuset. Tilmelding 
kan ske på klubbens hjemmeside https://kol-
dingbaadelaug.dk/sejlerskolen/teori/. 
Her kan du også læse mere om undervisnin-
gen.
Tilmelding til intromødet er ikke bindende for 
deltagelse i undervisningen. På introaftenen 
redegøres for undervisningsforløbet, og der 
aftales evt. fælles indkøb af materialer.
Selve undervisningen starter op den 27.10. 
kl. 19.00.
Instruktør på kurset er Claus Munch Ander-
sen.
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NYTÅRSTAFFEL

Sædvanen tro mødes vi den 31.12.
til vores nytårstaffel, hvor vi kan ønske

hinanden et godt nytår.
Det foregår fra 

kl. 11.30 til 
13.30.

Igen i år er det 
Anja og Tommy, 
der står for ar-
rangementet. Og 
det bliver med 
den velkendte 
menu:

Alt dette 
for kun 50 kr 
pr. person. Hertil kan købes øl og 
vand.
Så kig ind i klubhuset og tag afsked med det gamle år 
med dine sejlerkammerater.
Der er ingen tilmelding til arrangementet.
 
Vel mødt
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SOMMERPOSTKORT

Et sommerpostkort fra Slowhand
Fra Langø havn i Nakskov fjord, eller rettere sagt lige uden 
for. En grundstødt, som blev forbisejlet af flere, der ikke ville 
hjælpe. Så rykkede vi og fik ham fri i andet forsøg.
Hr. og fru. Dollerup stod på kajen og så på, og så hyggede vi 
os sammen efterfølgende.
Tekst og billeder Svend Andreasen, Slowhand

Elgen er det første færdsels-
skilt, man møder, når man er 
kørt af færgen på Strynø.

Tak til Slowhand for sommerpostkortene og tilhø-
rende historier. Det er dejligt at modtage sådan-
ne hilsner, som er med til at gøre Gasten mere 
levende. (Så er opfordringen bragt videre).
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FORSVUNDET MIDTFARVANDSAFMÆRKNING

Nogle dage senere er vi på vej ind mod Randers, 
og vi møder slæbebåden       Jens Ove i den 
smalle kanal lige før Mel-       lerup. Da vi passe-
rer Jens Ove, kan vi se,        at den har en midt-
farvandsbøje på slæb.
Og ganske rigtigt, da vi         nogle dage senere 
sejler ud af Randers              Fjord, er midtfar-
vandsbøjen på plads.
Læg mærke til det nye            design på bøjen.
Tekst og foto Claus                 Munch Andersen

I forbindelse med planlægning af 
dagens sejlads fra Grenå til Ud-
byhøj viser et blik på Sejlsikkert 
App’en, at der er skydninger ved 
Hevring Flak hele august måned, og 
at der mangler en midtfarvandsbøje 
ved indsejling til Randers   Fjord.
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RØDEKRO
KØBENHAVN

ESBJERG
AARHUS
ODENSE

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

FRA LANDS
TIL VANDS
-OG OP I LUFTEN

FRA LANDS
TIL VANDS
-OG OP I LUFTEN

.dk

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

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

gasten september 2018.indd   8 26-08-2018   22:01:58
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KLUBAFTEN - SEJL OG TRIM

I samarbejde med Kolding Sejlklub
afholdes en klubaften med emnet sejl og trim. 

Kom og være med til en hyggelig og spændende aften i Kolding 
Sejlklub onsdag den 27. Oktober 2021 kl. 18.30. 

Her vil sejlmager Mads Christensen 
fra OneSails komme og fortælle om 
sejl- og rigtrim og en masse andre 
super spændende ting. Der vil 
undervejs være rig mulighed for 
at stille spørgsmål.
Det er vigtigt at fastslå, at afte-
nen ikke kun er for kapsejlerne, 
men i høj grad også henvender 
sig til den almindelige tursejler.
Tilmelding for deltagelse til 
foredraget, skal ske på klub-
bens hjemmeside.
Der vil være kaffe på kanden 
og lidt godt til ganen, lige-
som der vil være mulighed 
for at købe øl og vand.
Foredraget vil finde sted i 
Kolding Sejlklubs lokaler 
på Nordhavnen – Dokvej 
1, 6000 Kolding.
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Kolding Bådelaug byder følgende
nye medlemmer velkommen:

NYE MEDLEMMER

Bidevindsejlads med top   trimmet sejlføring

Finn Kristensen, Kolding

Jonas Zeberg, Kolding

Keld Axelsen, Gørding

Torben Hansen, Ebeltoft
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KALENDER

September
01-09-2021 18:00 - 21:00 Sejlerskole

01-09-2021 18:25 - 21:00 Kapsejlads

02-09-2021 18:00 - 21:00 Sejlerskole

04-09-2021 14:00 - 23:00 Fællestur - Strib

05-09-2021 07:00 - 10:00 Udlejet privat

06-09-2021 07:00 - 10:00 Udlejet privat

05-09-2021 09:00 - 12:00 Fællestur - Strib

06-09-2021 18:00 - 21:00 Sejlerskole

07-09-2021 18:00 - 21:00 Sejlerskole

08-09-2021 18:00 - 21:00 Sejlerskole

08-09-2021 18:25 - 21:00 Kapsejlads

09-09-2021 18:00 - 21:00 Sejlerskole

09-09-2021 19:00 - 21:00 Bestyrelsesmøde

11-09-2021 10:00 - 16:00 Sejl og grill

13-09-2021 18:00 - 21:00 Sejlerskole

14-09-2021 18:00 - 21:00 Sejlerskole

15-09-2021 18:00 - 21:00 Sejlerskole

15-09-2021 18:25 - 21:00 Kapsejlads

16-09-2021 18:00 - 21:00 Sejlerskole

18-09-2021 10:00 - 16:00 Åbent hus/Prøv Skolebåd/SS

20-09-2021 18:00 - 21:00 Sejlerskole

21-09-2021 18:00 - 21:00 Sejlerskole

22-09-2021 18:00 - 21:00 Sejlerskole

22-09-2021 18:25 - 21:00 Kapsejlads

23-09-2021 18:00 - 21:00 Sejlerskole

25-09-2021 09:00 - 16:00 Bronedtagning

25-09-2021 10:00 - 16:00 Sejlerskole eksamen
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26-09-2021 10:00 - 16:00 Sejlerskole eksamen

29-09-2021 18:25 - 21:00 Kapsejlads

Oktober 
02-10-2021 09:00 - 18:00 Fænø Rundt

05-10-2021 19:00 - 21:00 Intro nye medlemmer

06-10-2021 10:00 - 12:00 Onsdagstræf

09-10-2021 16:00 - 17:00 Standerstrygning

09-10-2021 18:00 - 23:00 Fællesspisning

13-10-2021 19:00 - 21:00 Intro navigation

14-10-2021 19:00 - 22:00 Bestyrelsesmøde

15-10-2021 19:00 - 22:00 Klubaften

20-10-2021 10:00 - 12:00 Onsdagstræf

21-10-2021 19:00 - 22:00 Sikkerhedskursus II

26-10-2021 19:00 - 21:00 Navigation

27-10-2021 19:00 - 21:00 Navigation

28-10-2021 19:00 - 22:00 Sejlerskolefest

November
02-11-2021 19:00 - 21:00 Navigation

03-11-2021 10:00 - 12:00 Onsdagstræf

03-11-2021 19:00 - 21:00 Navigation

06-11-2021 10:00 - 23:00 Udlejet privat

09-11-2021 19:00 - 21:00 Navigation

10-11-2021 19:00 - 21:00 Navigation

11-11-2021 19:00 - 22:00 Bestyrelsesmøde

12-11-2021 18:00 - 23:00 Fællesspisning

16-11-2021 19:00 - 21:00 Navigation

17-11-2021 10:00 - 12:00 Onsdagstræf

17-11-2021 19:00 - 21:00 Navigation

18-11-2021 19:00 - 22:00 Generalforsamling

23-11-2021 19:00 - 21:00 Navigation
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Bemærk at der kan opstå 
ændringer til vores kalender. 
Det er derfor vigtigt også at 
kigge på klubbens hjemmesi-
de, hvor vi løbende vil tilrette 
kalenderen og beskrive aflys-
ninger.

24-11-2021 19:00 - 21:00 Navigation

25-11-2021 19:00 - 22:00 Dekorationsbinding

26-11-2021 19:00 - 22:00 Klubaften 

30-11-2021 19:00 - 21:00 Navigation

December 
01-12-2021 10:00 - 12:00 Onsdagstræf

01-12-2021 19:00 - 21:00 Navigation

02-12-2021 19:00 - 22:00 Banko

03-12-2021 18:00 - 23:00 Julefrokost

07-12-2021 19:00 - 21:00 Navigation

08-12-2021 19:00 - 21:00 Navigation

09-12-2021 19:00 - 22:00 Bestyrelsesmøde

14-12-2021 19:00 - 21:00 Navigation

15-12-2021 12:00 - 14:00 Onsdagstræf - julefrokost

15-12-2021 19:00 - 21:00 Navigation

21-12-2021 19:00 - 21:00 Navigation

22-12-2021 19:00 - 21:00 Navigation

31-12-2021 11:30 - 14:00 Nytårstaffel
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MARIAGER FJORD - MARITIM REDAKTION

Det er altid en fornøjelse at blive budt velkom-
men til Mariager Fjord af en flok sæler, der lig-
ger og soler sig på en sandbakke lige før indsej-
lingen til fjorden. Også i år var de på plads.
Tekst og billeder Claus Munch Andersen

I de (forhåbentlig) forgangne Covid19-tider har 
det været meget gængs at arbejde hjemmefra. 
Det gør vi ikke på Gastens redaktion. Tvært 
imod tager vi ud i Danmark og 

skriver Gasten fra 
søsiden. Gasten er 

således skrevet 
i Hadsund på et 
par regnvejrs-
dage.
Tekst Claus 
Munch Ander-
sen – foto Rut 
Pjengaard Søren-

sen
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FÆLLESSPISNING - PATTEGRIS

Så har vi afviklet vores første 
fællesspisning, efter at Coro-
narestriktionerne er ophævet. 
Det kunne mærkes, at der 
var et stort behov hos de 
fremmødte medlemmer, at 
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være sammen igen og få snak-
ket, som vi kunne før Corona 
lagde sin klamme hånd over 
vores frihed og vores klubliv. 
Der var en livlig og lystig stem-
ning blandt de 65 fremmødte, 
der nød aftens menu,  der be-
stod af en helstegt pattegris på 
grill, som Søren Staugaard og 
hjælper (Per) hyggede om med 
varme og rigeligt med mørkt 
øl (Hældt på grisen) i 8 timer            
(og måske også lidt i halsen).  
Med Janni og Kim kok i pan-
tryet, som sørgede for flødekar-
tofler og tilhørende gemyse til 

dyret, blev det til en fantastisk 
aften.  
En stor tak til de øvrige der 
hjalp til med borddækning og 
oprydning som gjorde,  at den-
ne aften kunne forløbe roligt, 
hyggeligt og smidigt.
Tekst og billeder Erik Wind
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BRONEDTAGNING

Lørdag den 25. september tager vi vores bro i 
Paradisbugten ind for i år.
Arbejdet er begrænset, idet vi blot skal tage brodæk-
ket af broen ud til brohovedet. Brohovedet skal blive 
liggende. Endvidere skal vi have målt lidt op til for-
årets vedligeholdelse og fornyelser af broen og rekvi-
sitter i baglandet.
Vi mødes i klubhuset kl. 8.00 til kaffe og rundstykker 
og tager så i samlet flok ud til broen.
Jeg forventer at vi alene skal bruge formiddagen, så 
vi vender tilbage til klubhuset.
Jeg skal bruge en 5 til 6 personer.
Vel mødt
Peter Dollerup
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Endnu et sommerpostkort fra 
Slowhand
Sidste år sendte jeg et par billeder, 
hvor der var brugt et par tidligere 
lys-gittermaster til mast…. men se 
nu her: Sådan en rig har du aldrig set 
før. Bemærk det lange sejl rullet om 
en stage. Og vi så ham faktisk sejle 
med det. Set i Kolby Kaas.
mvh. Slowhand. Irene og Svend

SOMMERPOSTKORT
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SMUKKE TRÆSKIBE

Årets Fyn Rundt for bevaringsværdige træskibe sluttede, omend i 
en kort udgave, fredag den 30. juli i år i Middelfart. Byen var klar 
med ekstra åbent i butikkerne til de mange, som var mødt op i det 
gode vejr for at se de smukke og spændende gamle skibe. Blandt 
de prominente fra Kolding Bådelaug var Ingolf og den gamle redak-
tør Kjeld.
For dem, som ikke var på stedet og som måske kunne interessere 
sig for de gamle skuder, skal jeg gengive lidt af, hvad man kunne 
få at se.
Ca. kl. 15 begyndte skibene at dukke op fra vest under den gamle 
Lillebæltsbro, hvorfra de kom lænsende, og de fleste med fuld el-
ler næsten fuld sejlføring i en laber vind. Skibene blev taget i mål 
for dagens etape af en hjemmeværnskutter, som lå ud for Snog-
høj.

Blandt de første var Mira. En lille (40 BRT) tomastet pæleskonnert byg-
get helt tilbage i 1898 i Fåborg. Mira er jagtbygget, dvs. har en konveks 
stævn og er lidt speciel, idet den er en skonnert (agterste mast højest), 
men har udelte master. Havde forreste mast været højest, ville man 
have kaldt skibet en galease. Det er meget historisk tro uden et lukket 
styrehus, som ofte kom til i forbindelse med, at skibene fik lagt motor i. 
På billedet ses Mira kort efter måltagning i færd med at tage sejl ned.
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Lige efter kom Lilla Dan (95 BRT), en tomastet topsejlsskonnert, bygget 
i 1951 på Ring Andersens Træskibsværft i Svendborg. Mange af jer har 
sikkert ligget inde i havnen i Svendborg og kigget lige over på Ring Ander-
sens Træskibsværft på Frederiksøen. I min og skibets barndom lå det i 
havnebassinet foran værftet, og elever fra søfartsskolen i Kogtved kom 
roende ind og lavede øvelser, klatrede op i masterne osv.

Kort efter kom Bonavista, en ægte marstaller-skonnert bygget i 1914 på 
Eriksens Plads i Marstal. Skibet er også som ægte marstaller jagtbygget 
med typiske to-delte skonnertmaster og bygget til Newfoundlandsfarten 
(97 BRT). Skibet er restaureret samme sted som det blev bygget helt  til 
original stand, bortset fra motor , som der ikke var i fra fødslen. 

Bonavista er i øvrigt 
navnet på en by på en halvø af samme navn på Newfoundland. Personligt 
følger jeg lidt med i skibets færden, da jeg  har kendt Fritz Kristensen (og 
hans børn), søn af ham, som lod Bonavista bygge i 1914.

Her er skibet på vej mål mod mål og fører storsejl (agter), skon-
nertsejl på forreste mast.
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Inde i den pakkede Gammel Havn lyser en 
hollandsk kuf i lyseblåt op. Den er nu hjem-
mehørende i Svendborg og ligger til daglig 
i træskibshavnen henne ved Ærøfærgerne. 
Ved siden af ses føromtalte Mira.
At det ikke er helt let at komme ind og få 
vendt et skib med et langt bovspryd på 
snæver plads i en godt fyldt havn fremgår 
tydeligt af det billede af den sorte jagt, 
som måtte bruge adskillige forsøg og god 
maskinkraft på at få vendt rundt inde i 
havnen.

Den er bygget i Marstal , helt karakteristisk jagtbygget og med 
et ovalt hækspejl, hvor skonnerter bygget f.eks. i Svendborg eller 
Fåborg oftest har et mere hjerteformet hækspejl. Karakteristisk 
er også den lysegrønne maling på skandæk og ruf.

Den flotte barkentiner er Loa. Smuk clipperbygget tre-master, malet i dyb 
blå. En barkentiner fører råsejl på den forreste mast,  øverst rørl (bjer-
get), så bramsejl (bjerget), mærssejl og fok. Stagsejl anes mellem de to 
forreste master.  På billedet ses også Aron i baggrundet på vej i mål. 
En smuk lille skonnert på 61 BRT. Skibet er kendt fra TV, hvor en række 
populære kunstnere sejler rundt i Danmark, synger og spiller.
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Skulle du have interesse i at se skønne gamle skuder, vil der sik-
kert være mulighed igen til en Fyn Rundt næste år, eller allerede i 
september fra den 13. – 18., hvor der sejles Limfjorden Rundt i 
den vestlige Limfjord.
Kilder: ”Og de sejler de gamle træskibe”; ”Marstal Søfartsmuse-
um, årbog 2016”
Tekst og billeder Jens Birch

Havnemanøvre

Sikkerhedskursus.
Der øves genoplivning
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DK-6000 Kolding

Tlf. 75 52 77 11
Fax 75 52 06 66

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

SEJLERSKOLEN
Eftersommeren på

sejlerskolen
Så blev det august, og sejler-
skolen er så småt kommet i 
gang igen, i skrivende stund 
er nogle elever stadig på ferie, 
så enkelte hold kommer først i 
gang 2. uge i august.
Som sædvanlig efter sommer-
ferien er noget af det, der blev 
undervist i i foråret, blevet lidt
rustent og skal lige opfriskes 
igen, men ellers er starten på 
sidste del af sommerkurset 
startet fint.
Der er rokeret lidt rundt på 
bemandingen af et par enkelte 

hold pga. enkelte elevers æn-
drede arbejdesforhold, men 
ellers kører sejlerskolen som 
den plejer. Det forventes, at der 
bliver afholdt prøve i praktisk 
sejlads lørdag den 26. septem-
ber.
Vi er så heldige, at vi har et føl 
med på et af holdene (Morten 
Nissen), som vil kunne træde 
ind i vores instruktørgruppe 
til næste sæson. Samtidig er 
der yderligere 2 medlemmer, 
der også har vist interesse for 
instruktørjobbet, så skolen føler 
sig godt rustet til næste sæson.
Instruktørerne har holdt møde 
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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

ang. ”Det Gule Lyn” (vores nye båd) hvorledes skolen vil/kan ud-
byde
kurser i en mere jolle- og kapsejladspræget båd, samt hvem der 
skal være instruktør på den.
Vi afslutter sejlerskolen med en lille sejlerskolefest den 28. okto-
ber. Nærmere herom senere.
Tekst Erik Wind
Foto Claus Munch Andersen
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Skamlingvejen 5      6000 Kolding     Tel. +45 75 53 15 15     www.marinaenkolding.dk

r e s tau r a n t 
b a r  &  t e r r a s s e
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Skamlingevejen 5 (på vandsiden) - 6000 Kolding
Tlf. 3150 3131 

Se vores sæson åbningstider på vores Facebookside

sp
rø

de
 fr

itt
er
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bestyrelsenBESTYRELSEN

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
Tom Toft

Bestyrelsesmedlem
Søren Staugaard Christensen
staugaard@lindevej4.dk

Suppleant
Peter Dollerup
labrilpd@gmail.com

Nr. 4 15. november 2021
Nr. 1 15. januar 2022
Nr. 2 15. maj 2022
Nr. 3 15. august 2022

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

DEADLINE

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

Suppleant
Tom Toft
tomtoft@live.dk

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

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

Gasten redaktion:
Jørn Wegener Larsen 2348 1990
Kjeld Hansen 6019 8785
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

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 4031 4211
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 St. Christensen staugaard@lindevej4.dk 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 mogensjh@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

KONTAKTER TIL UDVALG I KOLDING BÅDELAUG:

Formand:
Claus Munch  Andersen 2025 8140
Næstformand:
Søren Staugaard Christensen 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
Kenneth Knudsen 2888 9596
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

KBL’s repræsentant i Lystbådehavn
Ingolf M Nielsen 5125 1755

KONTAKT TIL BESTYRELSEN ØVRIGE KONTAKTER     
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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


