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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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INDHOLD

En sømand med træben, krog 
på armen og klap for øjet trådte 
ind på havneknejpen i Lohals og 
bestilte en whisky. - ”Hvordan 
er alt det der sket,” spurgte 
bartenderen og pegede. - “Joe, 
benet blev jo taget af en haj og 
armen røg i en fægtekamp. Øjet 
... jaeee, det var en måge, som 
klattede”. - “Jamen man bliver 
da ikke blind på grund af en 
mågeklat i øjet?” - “Jo, hvis man 
kun har haft krogen i een uge, 
så gør man!” 
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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

BESTYRELSES SEMINAR

Lørdag den 26. februar mødtes 
bestyrelsen i klubhuset til et besty-
relsesseminar. Formålet med se-
minariet var for det første at lære 
de nye bestyrelsesmedlemmer at 
kende – og modsat. Samtidig var 
målet at sætte de nye bestyrelses-
medlemmer ind i arbejdet og ikke 
mindst at drøfte fornyelser.
Vi fik sat vores årsplan på plads 
og sat tovholdere på de enkelte 
aktiviteter.
Herefter havde vi en længere drøf-
telse af fordelingen af de løbende 
opgaver i klubben.
Vi drøftede den fremtidige kom-
munikation med klubbens med-
lemmerne og med omverdenen, 
herunder brugen af hjemmesiden, 
klubmails og Facebook. Et bedre 
samspil mellem hjemmesiden og 

Facebook står på ønskelisten.
Endelig fik vi vedtaget at klubben 
investerer i en ny opvaskemaskine, 
som kan klare en opvask på 3-5 
minutter, når vi har f.eks. fælles-
spisning. Vi beholder den gamle 
opvaskemaskine som vi bruger ”i 
det daglige”, således at den nye 
opvaskemaskine kun skal bruges i 
forbindelse med større klubarran-
gementer.
Bestyrelsen vil komme med ret-
ningslinjer for brugen af vore opva-
skemaskiner, når den nye maskine 
er etableret.
Helt igennem et konstruktivt 
seminar, som fik lagt grunden 
for det kommende års arbejde i 
bestyrelsen.
Tekst Claus Munch Andersen
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HJEMMESIDEN

Vores nuværende lay-out på hjem-
mesiden er fra februar 2016. I 
forbindelse med at vi fik nye besty-
relsesmedlemmer efter generalfor-
samlingen i 2021 blev det drøftet 
at det måske var på tide at kigge 
lidt på udformningen af hjemmesi-
den.
Vi har nedsat en arbejdsgruppe 
bestående af Jeppe Hebsgaard 
Laursen, Søren Hornbak og Claus 
Munch Andersen. Hertil har vi al-
lieret os med ekstern hjælp, som 
besidder den faglige ekspertise 
som vi ikke selv kan mønstre. Ar-
bejdet er gået i gang, men det er 
et lidt større arbejde, som helt sik-

kert vil tage tid. Du vil løbende se 
ændringer af hjemmesiden, som 
processen skrider frem. Målet er 
at vi sidst på året vil have ”de store 
linjer” på plads. En hjemmeside er 
jo en fortsættende proces, som 
aldrig bliver helt færdig.
Vi søger gode billeder fra medlem-
merne. Vi kunne sagtens finde 
nogle flotte ”professionelle billeder” 
på nettet. Men vi ønsker kun at 
bruge billeder, der har relation til 
Kolding Bådelaug. Så vi modtager 
gerne ”dit pletskud” med tilladelse 
til at bruge det på vores nye hjem-
meside.

Klargøringssuppe
Den 3. april er der mulighed 
for at komme op i klubhuset 
og få en tallerkenfuld suppe, at 
varme dig på, hvis du går på 
havnen og klargører din båd til 
sæsonen. Køkkenet/klubben 
er åbent for alle medlemmer, 
også selv om du ikke er på hav-
nen for at klargøre båden. 
Der er ingen tilmelding – du 
kommer bare op i klubhuset 
mellem 12.00 og 13.00

KLARGØRINGSSUPPE
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KLUBHUSET

På generalforsamlingen foreslog 
Henning Schmidt at vi satte 
nyt loft op i klubhuset. Det blev 
besluttet at bestyrelsen skulle 
arbejde videre med forslaget. 
På det efterfølgende bestyrel-
sesmøde blev det besluttet at 
arbejde videre med sagen. 
Henning Schmidt påtog sig 
opgaven som tovholder og loftet 
blev indkøbt. Mens Henning 
holdt ferie stod loftet og blev ak-
klimatiseret nede i klubhuset og 
der blev udsendt en opfordring 
til klubbens medlemmer om 
at melde sig til at hjælpe med 
projektet. 
Den 27. februar gik arbejdet i 

gang. Henning Schmidt star-
tede klargøringen sammen med 
Lasse Qvist, Otto Bjerregård, 
Tom Toft, Kim Fredslund og 
Claus Munch Andersen. Stole 
og borde blev rykket op i den 
ene ende af lokalet og udsmyk-
ningen på væggene blev taget 
ned, således at man næste dag 
var klar til at begynde opsæt-
ning af det nye loft og samtidig 
friske væggene op med ny 
maling.
Og mandag den 28. februar 

startede så Lasse Qvist, Otto 
Bjerregård og Peter Dollerup 
det egentlige arbejde.
Vi satser på at kunne klare 
opgaven på 10 til 14 dage. Det 
bliver spændende at se resulta-
tet.
Tak til Henning og hans folk for 
et kæmpe arbejde. Dejligt at 
vi stadig kan mønstre frivillige, 
som vil løse opgaver for klub-
bens øvrige medlemmer.
Tekst og billeder Claus Munch 
Andersen
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METEOROIOGI KURSUS
Alle taler om vejret – men ingen 
gør noget ved det…..
Jo, det der gør Kolding Både-
laug. 

Den 10. marts afholder Kolding 
Bådelaug er meteorologikursus 
for klubbens medlemmer og 
den 23. marts for årets kursi-
ster på navigationsholdet. 
Det er Jeppe Hebsgaard Laur-
sen der står for undervisnin-
gen. Jeppe sidder i klubbens be-
styrelse og har en uddannelse 
som pilot, hvor meteorologi 
også er vigtig disciplin.
At der er interesse for emnet 
tyder tilmeldingerne på. Til 

trods for, at vi tidligere har af-
holdt tilsvarende kurser,  har vi 
allerede 27 tilmeldte til kurset. 
Jeppe beskriver selv indholdet 
af kurset således:
”En rundtur om vejret og nogle 
af de mange fænomener, som 
samlet set skaber det vi oplever 
som ”Vejr” i hverdagen og på 
sejlturen.
Globalt vindsystem, mætnings-
punkt, Polarfront, Cumulonim-
bus, turbulens og søbrise. Det 
er alt sammen begreber vi skal 
lære lidt bedre at kende mens, 
vi kobler vejrfænomener til prak-
tisk sejlads.

Hvorfor? Fordi det er god sej-
ladsnørderi og fordi det hjælper 
os til at rebe i tide eller måske 
blot at blive i havn den dag.”
Bliver kurset overtegnet er 
Jeppe indstillet på, at afholde 
endnu et kursus.
Tilmelding sker på klubben 
hjemmeside.
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BRANDKURSUS

Vi har ikke blot en pilot i vores 
bestyrelse, men også en 
brandmand.
Og Lars Grodt-Andersen har 
ligeledes indvilget i at lade sin 
viden om brand komme klub-
ben medlemmer til gode.
Derfor afholder vi et brandkur-
sus den 12. marts.
Vi holder et kursus om for-
middagen kl. 10.00 for årets 
navigationshold og et kursus 
om eftermiddagen kl. 13.00 
for klubbens øvrige medlem-

mer. Begge kurser har en 
varighed af ca. 2 timer.
Vi mødes i klubhuset til 
begge kurser. Programmet 
er følgende
1. Velkomst
2. Teori – elementær 
brandslukning og specielt 
brand i både
3. Praktisk brandslukning 
med mindre slukningsmid-

ler. som co2-slukker, vand 
og brandtæppe
4. Evaluering af kurset og 
afslutning
   Der er maks. 20 pladser 
til rådighed, så tilmelding 
er nødvendig på klubbens 
hjemmeside. Pladserne 
tildeles efter “først til mølle” 
princippet.
Vel mødt til en spændende 
og lærerig dag.
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BROSLAGNING
Vi skal have lagt vores bro i Pa-
radisbugten ud den 23. april.
Vi har som sædvanlig brug for 
nogle arbejdsglade medlem-
mer, der er friske på at bruge 
en lørdag på at gøre broen og 
området klar til sæsonen. I år 
skal vi ud over den almindelige 
klargøring have etableret et nyt 
grillsted.
Vi mødes i klubhuset kl. 08.00 
til morgenkaffe og et rundstykke.
Du kan se mere på hjemme-
siden, hvor du ligeledes kan 
tilmelde dig.
Vel mødt
Peter Dollerup

Har du lyst til at prøve kræfter 
med kapsejlads, så kom ned i klub-
huset den 13. april kl. 19.00.
Her vil Kim Fredslund kort oriente-
re om den kommende kapsejlads 
sæson og svare på spørgsmål om 
alt fra
Måling af din båd
Start procedure
Generelle kapsejlads regler
Der er også mulighed for at høre 

om mulighederne for at blive gast 
på en båd eller ”hyre” en gast til 
egen båd. Kim formidler kontakten.
Har du brug for en mentor til de 
første par sejladser kan Kim mulig-
vis også skaffe en sådan.
Så gå ind på klubbens hjemme side 
og tilmeld dig vores intro aften for 
nye kapsejlere.

INTRO NYE  KAPSEJLERE
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INTRO NYE MEDLEMMER

Bådforsikring 
som er lige så 

unik som din båd

D
EN

18
16

7 
/ 0

51
9

Skive · Tel. +45 9751 3388 
 pantaenius.dk

Vi har en ambition om, at tage 
godt imod vores nye medlem-
mer. Et af de tiltag vi gør i den 
forbindelse, er at afholde et 
eller to intro møder for nye 
medlemmer årligt. 
Næste gang vi afholder et 
sådant møde er den 3. maj kl. 
19.00. 
Alle nye medlemmer og andre 
interesserede er velkomne. Her 
kan du møde en del af bestyrel-
sen og få en generel informa-
tion om klubben og havnen. Der 
vil blive rig mulighed for at stille 
spørgsmål.
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
Se mere på klubben hjemme-
side. Her kan du også tilmelde 
dig.
Vel mødt.
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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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SIKKERHEDSKURSUS

En af klubbens mærkesa-
ger, er at udbrede kend-
skabet til sikkerhed til søs. 
Vi har efterhånden en lang 
tradition for at afholde 
vores sikkerhedskursus I, 
som er et kursus om gene-
relle sikkerhedsforanstalt-
ninger, som du bør have 
kendskab til.
Det har igennem en årræk-
ke været Erling Winther 
der har stået for kurset, 

men Erling har nu valgt at 
sende depechen videre. I år 
er det således Mogens Juhl 
Hansen der skal stå for 
undervisningen. Erling har 
dog lovet ”at stå på side-
linjen”. Mogens er ligesom 
Erling en af Tryg fondens 
sikkerheds ambassadører. 
Der har igennem årene væ-
ret god interesse for kurset 
og der har været en god og 

konstruktiv erfaringsudveksling 
på møderne.
Kurset vil blive slået op på 
klubbens hjemmeside, hvor 
du kan læse mere om kurset 
og tilmelde dig. 
Husk også at tilmelde din 
bedre halvdel. Det er hende 
eller ham der skal fiske dig 
op, hvis du falder overbord.
Kurset afholdes den 5. maj 
kl. 19.00 i klubhuset.
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PINSETUR

Årets Pinsetur går til Haderslev.  
Pinsen falder i år den 4.–6. 
juni.

Programmet er endnu ikke fast-
lagt. Rammen er dog den sæd-
vanlige. Vi mødes i Haderslev 
om lørdagen til en bindebajer kl. 
13.00. I løbet af eftermiddagen 
arrangerer vi så en udflugt eller 
en anden aktivitet.
Kl. 18.00 er grillen klar til fæl-
lesspisning. 
Søndag laver vi igen en aktivitet 
og afslutter så igen dagen med 
en fællesspisning kl. 18.00
Mandag morgen kan vi lave 
fælles morgenmad og herefter 
fælles opklaring af klubhuset, 
så vi kan aflevere det pænt og 
ordentligt.
Er der gode forslag til aktivite-
ter hører jeg 
gerne.
Nærmere pro-
gram vil blive 
slået op på 
klubbens hjem-
meside. Her 
kan du også 
tilmelde dig.
Sidste år, 
hvor der var 
Covid19 re-
striktioner, 
måtte vi melde 
at udsolgt. 
Så mon ikke, 

at der også i år vil være god 
tilslutning.
Vel mødt
Claus Munch Andersen
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VILD MED VAND

I år er Vild med vand aktiviteten 
igen en landsdækkende 
aktivitet. Sidste år var det 
kun Kolding Bådelaug der 
afholdt aktiviteten.
Vild med Vand afholdes 
den 11, juni fra 09.00 til 
16.00.
Søren Hornbak er igen i 
år tovholder på aktivite-
ten. 
Aktiviteten følger for 
Kolding Bådelaugs ved-
kommende tidligere års 
drejebog. Vi vil gerne åbne 
klubben for interesserede. Det 

vil sige at vi selvfølgelig åb-
ner vores klubhus, hvor man 
kan møde repræsentanter 
fra bestyrelsen. Her vil man 
kunne høre mere om vores 
klub generelt og om vores 
sejlerskole i særdeleshed. 
Der vil blive mulighed for at få 
en sejltur i en af vore skole-
både og måske også i en af 
medlemmernes både.
Vi satser også på, at nogle af 

vore medlemmer holder deres 
både åbne, så man kan se for-

skellige typer af både og få 
en snak med skipperne om 
sejlads generelt og om den 
enkelte bådtype specifikt.
Når der foreligger nærme-
re om aktiviteten vil Søren 
Hornbak orientere mere 
om detaljerne på klubben 
hjemmeside, ligesom han 
også vil rekruttere hjæl-
pere til arrangementet.
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Infomøde sejlerskole
Foråret nærmer sig 
og vi er snart klar til at 
tage imod nye kursister 
til årets sejlerskole.
Du kan tilmelde dig på 
klubbens hjemmeside 
under sejlerskolen.
Vi sejler i vores to L-23 
’ere og sejler fire dage 
om ugen.
Sejlerskolen afholder 
et infomøde den 24. 
marts kl. 19.00 i klubhuset, 

hvor vi vil orientere om 
sæsonens aktiviteter.
En del af undervisningen 
er også at deltage i klar-
gøringen af vore skole 
både, således at kursi-
sterne får en indsigt i, 
hvad der kræves for at 
klargøre og vedligeholde 
en båd. Vi klargører den 
2. og 3. april, men alt 

dette orienteres der nærme-
re om på infomødet. 
Så tilmeld dig sejlersko-
len hurtigst muligt.

INFO SEJLERSKOLE
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KALENDER
Marts
09-03-2022   19:00 - 21:00        Navigation
10-03-2022   19:00 - 21:00        Meteorologi klubben
12-03-2022   18:00 - 22:00        Brandkursus
16-03-2022   19:00 - 21:00       Navigation
17-03-2022   19:00 - 21:00       Workshop - Bestyrelse
18-03-2022   19:00 - 22:00       Fællesspisning
21-03-2022   19:00 - 21:00       Instruktørmøde
22-03-2022   19:00 - 21:00       Meteorologi navigation
23-03-2022   10:00 - 12:00       Onsdagstræf
23-03-2022   19:00 - 21:00       Navigatio
24-03-2022   19:00 - 21:00       Infomøde sejlerskole
April
02-04-2022   10:00 - 16:00       Klargøring Skoebåde
03-04-2022   10:00 - 16:00       Klargøring Skolebåde
03-04-2022   10:00 - 15:00       Skippermøde Kolding Sejlklub
03-04-2022   12:00 - 13:00       Klargøringssuppe
04-04-2022   19:00 - 21:00       Sejlerskolen - knob kursus
06-04-2022   10:00 - 12:00       Onsdagstræf
06-04-2022   19:00 - 21:00       Navigation
07-04-2022   19:00 - 22:00       Bestyrelsesmøde
09-04-2022   19:00 - 21:00       Navigation - eksamen
13-04-2022   19:00 - 21:00       Intro nye kapsejlere
20-04-2022   10:00 - 12:00       Onsdagstræf
23-04-2022   14:00 - 16:00       Standerhejsning
23-04-2022   18:00 - 22:00       Fællesspisning
23-04-2022   09:00 - 16:00       Broslagning
24-04-2022   10:00 - 16:00       Sejlerskole - rigning skolebåde
Maj
02-05-2022   18:00 - 21:00       Sejlerskole
03-05-2022   18:00 - 21:00       Sejlerskole
03-05-2022   19:00 - 21:00       ntro nye medlemmer
04-05-2022   10:00 - 12:00       Onsdagstræf
04-05-2022   18:00 - 21:00       Sejlerskole
04-05-2022   18:25 - 19:00       Kapsejlads
05-05-2022   19:00 - 21:00       Sikkerhedskursus I
05-05-2022   18:00 - 21:00       Sejlerskole
09-05-2022   18:00 - 21:00       Sejlerskole
10-05-2022   18:00 - 21:00       Sejlerskole
10-05-2022   19:00 - 21:00       Meteorologi
11-05-2022   18:00 - 21:00       Sejlerskole
11-05-2022   18:25 - 19:00       Kapsejlads
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12-05-2022    18:00 - 21:00      Sejlerskole
12-05-2022    19:00 - 22:00      Bestyrelsesmøde
16-05-2022    18:00 - 21:00      Sejlerskole
17-05-2022    18:00 - 21:00      Sejlerskole
18-05-2022    10:00 - 12:00      Onsdagstræf
18-05-2022    18:00 - 21:00      Sejlerskole
18-05-2022    18:25 - 19:00      Kapsejlads
19-05-2022    18:00 - 21:00      Sejlerskole
23-05-2022    18:00 - 21:00      Sejlerskole
24-05-2022    18:00 - 21:00      Sejlerskole
25-05-2022    18:00 - 21:00      Sejlerskole
25-05-2022    18:25 - 19:00      Kapsejlads
26-05-2022    18:00 - 21:00      Sejl erskole
30-05-2022    18:00 - 21:00      Sejlerskole
31-05-2022    18:00 - 21:00      Sejlerskole
Juni  
01-06-2022    18:00 - 21:00      Sejlerskole
01-06-2022    18:25 - 19:00      Kapsejlads
02-06-2022    18:00 - 21:00      Sejlerskole
04-06-2022    14:00 - 23:00      Pinsetur
05-06-2022    08:00 - 23:00      Pinsetur
06-06-2022    08:00 - 14:00      Pinsetur
07-06-2022    18:00 - 21:00      Sejlerskole
08-06-2022    18:00 - 21:00      Sejlerskole
08-06-202      18:25 - 19:00      Kapsejlads
09-06-2022    18:00 - 21:00      Sejlerskole
09-06-2022    19:00 - 22:00      Bestyrelsesmøde
11-06-2022    09:00 - 16:00      Vild med vand
11-06-2022    10:00 - 16:00      Prøv en skolebåd
13-06-2022    18:00 - 21:00      Sejlerskole
14-06-2022    18:00 - 21:00      Sejlerskole
15-06-2022    18:00 - 21:00      Sejlerskole
15-06-2022    18:25 - 19:00      Kapsejlads
22-06-2022    18:25 - 19:00      Kapsejlads
23-06-2022    18:00 - 22:00      Sct. Hans
23-06-2022    18:00 - 21:00      Sejlerskole
25-06-2022    09:00 - 23:00      Årø kapsejlads
26-06-2022    09:00 - 16:00      Årø - kapsejlads
29-06-2022    18:25 - 21:00      Kapsejlads - afslutning i KBL

KALENDER
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NAVIGATION
Navigations undervisningen 
har desværre igen i år stået i 
Covid19’s tegn. 

Allerede inden jul måtte vi ty 
til fjernundervisning. Det gør 
undervisningen noget mere 
besværlig men kursisterne har 
taget det med godt humør. Jeg 
har dog været nødt til at dele 
holdet på de 13 kursister op i 

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

to hold, for at få bedre ”øjen-
kontakt” med den enkelte.
I skrivende stund er vi dog 
blevet enige om, at vi trodser 
Covid19 spøgelset og afholder 
de sidste undervisningsaftener i 
klubhuset.
Vi afholder 
eksamen 
den 9. 
april i klub-
huset.



198

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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BØRNEAKTIVITETET I PARADISBUGTEN

Vi forsøger os igen med vores 
børne-/ ungdomsaktivitet i Para-
disbugten i år. Den løber af stablen 
den 18. og 19. juni hvor vi invi-
terer klubbens medlemmer til en 
spændende aktivitetsdag i Paradis-
bugten.
Vi har lånt en af Dansk Sejlunions 
aktivitetstrailere fyldt med forskel-
ligt udstyr til brug en aktiv dag på 
vandet. Traileren indeholder
5 oppustelige SUP-boards.
3 windsurf-boards med 6 komplet-
te rigge i to størrelser.
4 Sit on top kajakker med pagajer.
16 Våddragter.
16 svømmeveste
Så der er nok at prøve kræfter 

med. Herudover sørger vi for 
fiskenet og krabbestænger til de 
mindste.
Vi tænder fællesgrillen allerede fre-
dag aften kl. 18.00. Så har man 
lyst til at overnatte i Paradisbugten 
fra fredag til lørdag, kan man del-
tage i fællesspisning og almindelig 
hygge fredag. Vi sørger for grillkul 
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 voks-
ne - forældre og bedsteforældre - 
er med til at holde øje med sikker-
heden for de unge mennesker. Vi 
sørger for at have en ledsagebåd 
liggende klar til at hente "skibbrud-
ne i havsnød" tilbage til land.
Aktiviteten bliver slået op på klub-
bens hjemmeside, hvor man også 
kan tilmelde sig.
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STANDERHEJSNING

kommunikationsrådgivning
udvikling af budskaber

skriveundervisning
pressemeddelelser

korrekturlæsning

Professionel hjælp til:
artikler
annoncer
interviews
case stories
ideudvikling

v/ Kenneth Ley Milling, journalist & tekstforfatter  |  tlf.: 28 772 883  |  www.storyloft.dk 

Lørdag den 23. april tager 
vi hul på vores sæson nr. 
43.
Vi holder standerhejsning 
kl. 14.00, hvor vi mødes i 
klubhuset og derefter følges 
vi ad ned til flagspillet.
Efter at vi har hejst stande-
ren er der kaffe og kage i 
klubhuset. Der vil også være 
mulighed for at købe en ny 
stander til båden til den nye 
sæson.
Der er ingen tilmelding til 
standerhejsningen.
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TRE MÆND I EN BÅD

Efter tre timer i flyveren mellem 
CPH og Venedigs Lufthavn, to 
timer i tog, en times taxatur og 
en hel del ventetid mellem de 
forskellige etaper, var vi, skipper 
Jørn, Carsten og Vagn, endelig 
ankommet til Ocean Marina i 
Monfalcone, hvor det gode skib 
'Mette' lå på land og ventede på 
os. 
Dagen efter, efter vel overstået 
søsætning, påbegyndte vi en 
sekshunderede sømils sejltur, 
der skulle bringe os til fire for-
skellige lande, med Korfu som 
mål. 
Første stop på turen var Umaq 

i Kroatien, hvor vi skulle indkla-
rere. Og hvilket bureaukrati... 
Samtlige turens deltagere skulle 
gøre rede for navn, pasnum-
mer, skostørrelse og seksuel 
orientering, og alt sammen i tre 
eksemplarer. På forespørgsel 
kunne skrankens pave stolt for-
tælle at kopimaskiner havde de 
ingen af, så alle tre eksempla-
rer af indklareringsformularerne 
skulle udfyldes i hånden. For 
lige at sætte trumf på, kunne 
han også fortælle at det skam 

heller ikke var gratis. Der skulle 
betales omregnet hundrede 
kroner for selve indklareringen, 
samt syv hundrede for at sejle i 
Kroatiske farvande.
Så ankrede vi op i bugten og 
tog gummibåden ind for at 
drikke en velfortjent øl. Den var 
til gengæld billig.
Det er klogt at lytte til de lokale
Næste dag gik turen til Pula 
på sydspidsen af Istrien. Her 
var planen at finde en fin hav-
neplads for natten, men på vej 
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ind i den blot halvfyldte havn blev 
vi vinket væk af en havnemester, 
der råbte at alt var optaget. Så 
fik vi øje på en tom kaj lidt ned ad 
kysten. Den kunne vi jo nok gøre 
brug af et par timer mens vi kig-
gede lidt på byen, mente vi, så vi 
sejlede ind og gjorde klar. Mens 
vi var ved at fortøje kom der en 
mand og fortalte at det var et 
temmelig dumt sted at fortøje, 
og at skibet lige om lidt ville tage 
skade, hvis vi fortsatte vort fore-
tagende med at fortøje. Så så vi 
os om efter et andet sted, men 
da vejret var fint og brisen mild, 
overbeviste vi hinanden om, at 
manden tog fejl. Vi sejlede føl-
gelig tilbage til omtalte kaj, hvor 
hele historien gentog sig. Det var 
åbenbart et farligt sted at binde 
sin båd fast. Med tanken om at 
”så var det dæleme da også et 
skørt sted at opføre en havne-
kaj”, sejlede vi over på den anden 
side af Pulabugten og fandt et 
fint sted at ankre op.

Så tog vi gummibåden ind til 

land, så byens flotte kolosseum, 
gik tur i byens omfattende 
tunnelsystem, købte lidt forsy-
ninger, drak en øl, og sejlede 
tilbage til Mette.
Vel ankommet til skibet var vi 
så vidne til at en kæmpestor 
skyformation kom rullende ude 
fra havet. Ingen af os havde 
nogensinde set noget lignende, 
men da det faktisk så temme-
lig truende ud og kort tid efter 
pludselig blæste kraftigt op, blev 
vi enige om at forlade anker-
pladsen og søge læ. Det viste 
sig at være en klog disposition, 
for blæsten var temmelig kraftig 
i en halv times tid.
Derefter sejlede vi tilbage til 
den oprindelige ankerplads, 
og gjorde klar til aftensmaden. 
Under vores traditionelle 'happy 
hour' lagde vi mærke til at en 
lille ribbåd med en uniformeret 
person sejlede fra båd til båd, 
med et kort besøg hvert sted. 
Vi var de sidste til at få besøg, 
og skipper var allerede begyndt 
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TRE MAND I EN BÅD
at se sig om efter nogen penge. 
Og det var selvfølgelig også det, 
der var mandens ærinde: at 
opkræve penge for at ligge for 
svaj for eget anker. Det skulle 
dog vise sig ikke at gå så galt, 
for idet vi skulle til at betale, be-
mærkede manden vort flag, og 
med en bemærkning om at 'det 
er jo ikke det italienske flag det 
der' ønskede han os en god, og 
gratis, nat.

Et par dage senere lå vi med 

anker og landfortøjning fem 
meter fra land i en lille, smal og 
idyllisk sidegren til indsejlingen 
til Sebenic. Tydeligvis et popu-
lært sted for weekendsejlads.

På vores vej sydover søgte vi 
nogen dage senere, på grund 
af vejrliget, ind i en lille bugt ved 
Konoba Gondoliste. Her gik vi til 
kaj i en lille havn ejet af indeha-
veren af en restaurant ved navn 

Sponga, der lå på kajen. Her 
var det gratis at ligge, blot man 
spiste sin aftensmad i omtalte 
restaurant. Det lød jo umiddel-
bargt som en fin handel, så det 
aftalte vi med ejeren. Det viste 
sig dog at maden var dyr og af 
ret tvivlsom karakter. Derud-
over var havnen tætpakket med 
charterbåde med australske 
gymnasieelever på sejlcharter-
tur, så havnen genlød af 'Wal-
zing Matilda' til ud på de små 
timer.

En af de følgende dage sejlede 
vi ind i Europas sydligst belig-
gende fjord, Kotorbugten med 
den flotte by Kotor liggende 
længst inde. Det var en fanta-
stisk sejltur mellem høje bjerge. 
Vi sejlede tæt forbi de to kunsti-
ge øer Sveti Dorde og Latarnia 
Morska med det flotte kloster. 
En lille delfinfamilie komplet med 
baby fulgtes med os i en halv ti-
mes tid. Kotor er en meget flot 
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middelalderby, og efter vores 
bedste overbevisning en bedre 
turistby end Dubrovnik som vi 
lige havde besøgt, og som efter 

vores mening er noget over-
solgt og lidt af en turistfælde. 
Over byen går en stejl sti op 

til byens fæstningsværk. Den 
er gratis, i modsætning til en 
fodtur på Dubrovniks bymur, der 
i 2017 kostede €20! Stien er 
brolagt med glatslebne sten, og 
godt fodtøj må anbefales. 
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Derfra gik turen til Bar, hvor vi 
udklarerede fra Montenegro. 
Bar er en noget trist by, men 
det sidste sted, hvor man kan 
udklarere. Da vi lå i havnen 
kunne vi se store røgskyer 
fra naturbrande på bjergene 
omkring byen, og om aftenen 
kunne vi tydeligt se flammerne.

Fra Bar sejlede vi en 163 sø-
mils tur forbi Albanien, som vi 
af forsigtighedsgrunde havde 
fravalgt at besøge. Sejladsen 
var rolig, søen var som en 
tallerken yoghurt, så den stod 
på motorsejlads hele vejen. 
Albanien er ikke verdens bedst 
oplyste land, så man kunne i 
mørket se nattehimlens stjer-
ner som sjældent før. For ek-
sempel kunne der tælles ikke 
færre end 32 tydelige stjerner 
i Stjernebilledet Orion. 
Turen tog 25 timer, hvorefter 
vi anløb Kassiopi på, som er 
den først havn på Korfu

Fællesspisning

I forlængelse af standerhejs-
ningen den 23. april er der kl. 
18.00 fællesspisning.
Kim Fredslund står som sædvan-
lig for maden. Jeg tror ikke, at 
Kim endnu har besluttet sig for 
menuen, men den plejer jo altid 
at være i gode hænder, når Kim 
har påtaget sig opgaven.
Fællesspisningen vil snarest blive 
slået op på hjemmesiden.

Nye medlemmer

Kolding Bådelaug byder 
Tina Mccaffrey, Kolding
Velkommen i lauget.

FÆLLESSPISNING OG NYE MEDLEMMER

TRE MAND I EN BÅD
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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

G lGejlhavegård 23
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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

Bestyrelsesmedlem
Jeppe Hebsgaard Lauresen
jhlauersen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Mogens Juhl Hansen
mogensjh@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Kim Fredslund
kokkemanden@stofanet.dk

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

Bestyrelsesmedlem
Tom Toft
tomtoft@live.dk

Nr. 1 15. februar 2022
Nr. 2 15. maj 2022
Nr. 3 15. august 2022
Nr. 4 15. november 2022

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

DEADLINE

Supleant
Jens Nielsen
jcni@mail.dk

Supleant
Morten Schmidt
msc@c-on.dk
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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

Bestyrelsesmedlemmer:
Erik Wind 6130 8251
Mogens Juhl Hansen 3027 1818
Kim Fredslund 2639 2834
Kenneth Knudsen 28889596
Lars Grodt-Andersen              4029 3277 
Jeppe Hebsgaard Laursen       4196 4955               
Tom Toft                               4057 2935

Bestyrelsessuppleant:
Jens Nielsen                          2868 9860
Morten Schmidt                      4085 6999

              

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

KONTAKTER TIL UDVALG I KOLDING BÅDELAUG:
Område: Navn: E-mail: Telefon:
Klubhus/udlejning: Claus Munch Andersen clausmunch@gmail.com 2025 8140
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


