


Kære Lynetter

August har været våd og kold – meget kold endda.
Men sensommeren er en listig fætter.
I dag ( Fredag den 27. August ) brager solen derudaf – og der er stort set ikke en 
sky på himmelen.
Det dufter af sommer igen !

Vi har stadig mange besøgende i havnen, både gæstesejlere og frokostgæster i 
restauranten.
Det er skønt at opleve ( synes jeg personligt ) hvordan sejlere og gæster tager 
Lynetten til sig og ytrer sig positivt om havnen, vores faciliteter og 
medlemmernes gæstfrihed.

I denne udgave af bladet er der blandt andet nyt fra Formanden og
Havnechefen som minder os om at vende vores skilte når vi er på tur.

Sejlerskolen inviterer til kursus i tovværk – se side 10.

Og selvom kalenderen stadig kun siger August, så noter allerede nu den 5. 
December 2021 i kalenderen.
Denne dato kommer Julemanden endelig på besøg i Lynetten igen – glæd jer !
Tilmelding sker via kontoret senest den 19. November 2021.

Husk også at I kan bestille årets julefrokost oppe hos Kasper og Co.

Med ønsket om en god og lang sensommer til jer alle

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

Sensommeren er over os
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Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200, 1432 K 3257 5778
E-mail: info@lynetten.dk
Web: www.lynetten.dk
Havnechef: 2073 0050
Restaurant S/K Lynetten 3296 0055

Bestyrelse
Formand: Airo Bjarking 3131 9523
Sekretær: Claus Ørskov 5116 6690
Kasserer: Ulrik Holt 9393 2909
Kapsejlads: Rahlf Nielsen 2126 4323
Havneudvalg: Søren Riis 3027 6432
Klubhus: Ilse Jespersen 5362 8368
Aktivitetsudvalg: Leif Tvede 2929 1632
Sejlerskole: Bodil Vestergaard 2190 2553
Junior: Henrik Sonne 6179 2997
Kritiske revisorer: Jens Heilesen 1 år og Jørgen 
Beiter 2 år
Kritisk revisorsuppleant: Kirsten Schäffner
Statsautoriseret revisor: Thornton Grant
Klubmålere: Mattias Bodlund, 
mattias@oncotype.dk
Poul Levin, maalebrev@gmail.com

Lynettenyt
Redaktør: Michael Broberg Møller 91997496
jegelskersko@yahoo.dk
Forside: Morten Kjems
Næste nummer af LynetteNyt udkommer den 22. 
September 2021
Deadline til LynetteNyt nr. 09 er den 15. 
September 2021

Tekst : Gert Lindberg, Havnechef

HONTE

HONTE er et dykkerskib, og når HONTE ligger udenfor S/K Lynetten er der 
dykkere i vandet.

Båden ligger fast ved hjælp af wirer og 4 stk. anker, derfor skal man sejle langt
udenom.

HONTE har en hjælper, som er en motorbåd med gult tag med teksten GUARD.
Venligst ret jer efter deres anvisninger.

mailto:maalebrev@gmail.com


Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Efter en velfortjent ferie er den nye bestyrelse trukket i arbejdstøjet.

Vi har afholdt det første ordinære bestyrelsesmøde den 11. August og her vedtog vi forretningsordenen og 
fik drøftet en lang række punkter blandt andet henvendelse til en advokat. 
Formålet med dette er at få hjælp til vores kontrakt.
Henvendelsen er afsendt og vi afventer det første møde her i nær fremtid – mødet finder sted på havnen.

De kommende bestyrelsesmøder bliver 1. mandag i måneden. 

Der er møde med By og Havn den 2. September.

Derudover kommer der besøg på havnen den 28.8 og den 8.9. og der kommer sikkert flere til. 
Vi gør alt for at vise vores havn frem til politikerne så de ved noget om ”os”.

Vi deltager også i møder med DGI samt har et godt og løbende samarbejde med både FLID og DS.

To vigtige adresser

havnekontor@lynetten.dk

Den direkte linje til Havnekontoret

www.lynetten.dk

Den direkte linje til referater m.v. 

mailto:havnekontor@lynetten.dk
http://www.lynetten.dk/
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Forsikringsskader

Værfts arbejde efter faste priser:

Vi kører altid tilbud efter fastprissystem på konservering og service på 
Volvo Penta, Yanmar m.m. 

Vi yder desuden 5% medlemsrabat på alt arbejde resten af året

Yacht Service
DIT BÅDVÆRFT PÅ LYNETTEN

Alle typer mekanisk arbejde

Gelcoatskader

Skrogreparation, glasfiber / træ Motorservice

El arbejde

Sprøjtelakeringshal

Forbered dig til årets sejlersæson

Lynetten Bådservice A/S holder åbent i butikken og hjemme hos dig.

Find os på www.baadservice.dk

Vi glæder os til en ny sejlersæson med jer her i Margretheholms Havn og Sejlklubben Lynetten.

Inden –og udendørs opbevaring

Refshalevej 200, 1432 København K. Tlf. 26243045, mail : jb@yase.dk
www.yase.dk

Røde og grønne skilte

Denne sommer har vi haft ( og har ) mange gæstesejlere – skønt at opleve !

Men vi har stadig en udfordring når det kommer til at vende skiltene fra rød til grøn når vi tager 
på tur, og det gør at det er svært for vores gæstesejlere at finde ledige pladser når de kommer til 
havnen.

Jeg opfordrer jer derfor til, at når I sejler – også selv på en weekendtur – at I vender skiltet til grøn 
( husk at skriv hjemkomst dato på skiltet. )

I er altid velkommen til at kontakte havnekontoret hvis I kommer tidligere hjem end beregnet.
Og selvfølgelig benytte jer af klubbens Facebook S/K Lynettens medlemsgruppe, hvor I er gode til 
at hjælpe hinanden med at vende skilte.

Tekst : Gert Lindberg, Havnechef

http://www.baadservice.dk/
mailto:jb@yase.dk


Min tale til Thomas

Tekst : Tolf Askler, medlem 619

Her lige inden højsæsonen døde medlem nr. 59 Thomas Ekdahl som alle gamle medlemmer 
kendte. 

Her er den tale jeg ville have holdt ved gravøllet:

"Tom var min ven ( "siden jeg meldte dig ind", som han sagde fornylig d.v.s. engang 
sidste sæson) - og takket være hans store engagement og medvirken i sejlklubben 
gennem årene, alle medlemmers ven.

Tom var en af klubbens store: næstformand i en god del af byggeperioden, formand i en 
årrække og æresmedlem fra en periode , hvor sådanne udmærkelser ikke deltes ud 
som en del af underholdningen.

Vi mødtes på kontoret i Burmeistergade da klubben var ny og havnen endnu ikke 
eksisterede. Vi faldt umiddelbart i hak. 

"Kan du ikke passe indkaldelser til pligttimer og den slags ?" - og dermed deltog jeg i en
del af kontorets liv vinteren over plus lidt mere.

"Du skal da med ud og sejle kap!?" Jeg lærte en masse bl.a. også, at vi altid kunne 
blive enige om, uanset resultatet, at det havde været en god sejltur. 
Det var nært i nogle år.

Når vi siden mødtes var det altid som om, at det var igår vi sidst sejlede. 

God sidste sejlads Thomas. ”

Tolf 619



Kapsejladsudvalget fortæller
Rundt om Forterne

Sejlklubben Lynetten afholdt Rundt om Forterne den 14. August 2021.
Her er beretning og nogle billeder fra den vindende båd. 

Rundt om Forterne – Lørdag, den 14. august 2021.
Placering: # 1 og første båd i mål!

Sejlads: Rundt om Forterne – fra Sejlklubben Lynetten
Log: 14 sømil 
Vejr: Sol og 20 grader C
Vind: 10-13 m/s fra sydvest
Sejl: Storen & fok 
Besætning: Simon, Jeppe, Jonas, Jon og Anders.

Valg af forsejl var der tvivl om, det blev til fok frem for genua, og det viste sig, at være det helt rigtige valg. 
Man måtte ikke sejle med flyvesejl i denne kapsejlads, målet er nemlig, at få flere både til at deltage, også dem 
uden målebrev, hvorfor der desuden blev sejlet efter TCC måltal.

Vi fik en perfekt start ved læ mærke, hvor der var god fordel, kort efter slog vi over på bagbord halse og kunne 
holde topmærket oppe, som var et udlagt orange mærke en lille sømil tæt under Trekroner Fortet, hvor vi kom 
rundt som første båd. Derefter gik det med vinden agten ind og sejlene sat som ”butterflies” rundt om 
Middelgrundsfortet og videre til Flakfortet begge om styrbord, og så et pænt langt kryds til sydkosten ved 
vindmøllerne.

Vi øgede hele tiden til de øvrige både, men var også heldige med vindspring og manøvrerne, samt 
passage af dybdevandsruten og så sat vores trim perfekt.
På slørbenet mod mærke 7 hvor vi havde halv vind fik vi nogle gode vindpust og var oppe på 10,4 
knob inden Middelgrunden igen blev rundet, dog bagbord denne gang og så i mål.

Vi kom små 18 min. i mål før næste båd, vores gennemsnitsfart var 6,33 knob!
Der var mole øl, snacks og fine præmier i Lynetten - de gør det godt i den klub.

Resultater: https://www.lynetten.dk/.../Rundt.../RoF-resultat-2021.pdf

Med skipperhilsen – Anders

https://www.lynetten.dk/.../Rundt.../RoF-resultat-2021.pdf
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Sejlerskolen inviterer
Tovværksarbejde

Sejlerskolen afholder tovværkskursus i vinter.
Med fokus på riggerarbejde.

Alle kan være med her.
Formålet er, at du bliver i stand til at lave det meste af tovværksarbejdet på din egen båd.

Vi starter helt fra begyndelsen med de fem knob som kræves til duelighedsprøven.
Så går vi videre med splejsninger på spundet tovværk, taklinger og bændsler.

Bagefter fortsætter vi med arbejdet med enkelt – og dobbeltflettet tov.
Og selvfølgelig kommer vi til at lave den vigtige øjesplejs på både spundet og flettet tov.

Hvis du har specielle ønsker, evt. egne projekter, ser vi på det i slutningen af  kurset.

Start : Onsdag den 27. Oktober 2021 klokken 17:30 til cirka klokken 21:00.
Slut : Januar – Februar 2021 ( efter hvor mange ønsker og projekter vi har. )

Tilmelding til sejlerskolen@lynetten.dk senest den 24. Oktober 2021.
Max. 12 deltagere.

Pris : 600 kr. 
Og der må tilregnes 100 – 500 kr. til personligt værktøj.

Kurset bliver afholdt i juniorafdelingens lokale.

Eventuelle spørgsmål kan besvares af Niels på tlf. 53540035.

Vi glæder os til at se jer.

Tekst : Bodil Vestergaard, Sejlerskoleformand

mailto:sejlerskolen@lynetten.dk


Søndag den 5. December 2020 kl. 14 skal alle børnene i S/K Lynetten være klar til at 
byde julemanden velkommen. 

Han kommer sejlende helt fra Grønland – og han har hele skibet fuldt med gaver til 
børnene. 
Vi beder alle børn om at lave et stykke julepynt, som hænges på træet af kunstneren 
selv. 
Børn og voksne skal sammen med julemanden danse rundt om det store, flot 
pyntede juletræ til musik fra julemandens orkester. 
Og så skal vi lege, inden at julemanden deler gaver og store flotte godteposer ud. 
Senere på eftermiddagen kommer den verdensberømte tryllekunstner Henrik fra 
Aarhus for at trylle for børnene. Al erfaring viser, at forældre og bedsteforældre 
nyder showet mindst ligeså meget som børnene. 
Vi skal have god tid til at finde de rigtige julegaver, så derfor er vi nødt til at have 
Jeres tilmeldinger til kontoret senest den 19. November. Det gælder antal børn såvel 
som voksne. 
Der er kun gaver til børn til og med 15 år. Telefonnummeret til kontoret er 
32575778. 
Julemanden vil gerne at I oplyser børnenes navn, alder og køn. 
Husk at brandvæsenet har fastsat en øvre grænse for hvor mange vi må være. Derfor 
gælder ” først til mølle ” princippet. 
Vi modtager ingen tilmeldinger efter den 19. November. 
Pris pr. barn 100,00 kr. 
Restauranten tilbyder en julebuffet til 150,00 kr. Børn under 12 år 50 kr. fra klokken 
12,30. 
Af hensyn til restauratøren bedes I ved tilmeldingen oplyse hvor mange der ønsker at 
spise. 
Juleudvalget glæder sig til at byde velkommen til årets glade begivenhed i 
sejlklubbens dejlige klubhus. 
Vi håber på et rigtig stort fremmøde. 

På gensyn søndag den 5. December klokken 14. 

Julemanden kommer
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