


Kære Lynetter.

Så er sæsonen i gang, og der er liv i havnen igen – skønt at opleve !

Når I lige tager en pause fra bådklargøring og snak med sejlervenner, 
så tag og gå på opdagelse i havnen.
Der er sket / sker en masse !
Bestikket er blevet frisket op, det samme er Vester Søhus.

I disse dage er Havn og Plads sammen med Klubhusudvalget rykket ind 
i haven ved Vester Søhus. Og de er i gang med at give haven den helt 
store overhaling – det bliver skide godt !
Stort tak til udvalgene og de mange pligtarbejdere som lægger deres
kræfter i dette projekt.

HUSK – MorgenMADamerne starter op igen ☺ Så hver Lørdag fra den 
11. Juni til og med Lørdag den 6. August kan du nyde en kop kaffe og 
et rundstykke på terrassen.
Morgenmaden bliver serveret i tidsrummet 08:30 – 10:00.

Der er nyt fra Formanden, fra Juniorformanden og invitation til 
førstehjælps kursus den 26. Juni.

I ønskes alle en rigtig god sejlsæson – jeg håber at I kommer ud på 
nogle gode eventyr.

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

Så er sæsonen i gang !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
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jegelskersko@yahoo.dk
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Stander Hejs

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Først et par ord til De, der er gået bort. 

Jeg må ned til havnen igen til det ensomme hav og himmelen. Jeg vil bede om et skib og en stjerne at sejle hen imod

Lad os holde et minuts stilhed

Alle rejser handler om at komme hjem sagde Troels Kløvedal

Når vi stævner ud mod fremmede havne og nye eventyr handler det også om at komme hjem – hjem til klubkammerater som vi lige har opdaget eller været sammen med i mange år

De sidste år har vi fået æresmedlemmer som har bestridt mange poster, varetaget mange opgaver og selvom alderen viser sit komme har de stadig mange projekter i gang.

Men ud over projekter har de sammen med andre viden og indsigt i meget.

Noget vi er gode til klubben, er at anerkende vide, yde hjælp og tage imod hjælp.

De unge er på vej de vil i fremtiden samles med gang i fadølsanlæg, musik og snak

Hvis vi husker tilbage, var det også sådan da vi begyndte og
se det tyder på noget godt – en fremtid at bygge på.

Troels Kløvedal sagde også at meget af rejsens magi er at være på vej.
Vi er på vej alle os – en rejse hvor vi er på vej. Vi er ikke lukningstruet men udviklingsramt
Det kan give uro, men det kan også forekomme lidt magisk – uvirkeligt fordi vi endnu ikke ved ” noget”

Vi har sammen tid til at fordøje og forstå sammenhænge – og vi glæder os til næste landgang i fjerne havne, men også til at komme hjem

Fordi med Troels Kløvedals ord
Det er et eventyr at være her i S/K Lynetten.



Stander Hejs

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Dåb 

Vi er samlet her i dag til en ny begyndelse. Vi skal døbe to både.

Men først til det praktiske

Johannes, Regitze vil I hjælpe

Skænk et glad alkoholfri champagne

Læg en grøn gren i hver båd som sikre tilbagevenden til land

Navngiv båden.
Hæv glasset skål for båden og hæld lidt over båden til Poseidon

Jeg døber dig TULLE 1

Jeg døber dig TULLE 2

For Thomas
For Ulla, Lis, Linnea og Ekdal

Foto : Bjarne Hansen
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Et sidste farvel til Benny

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Benny Espenhain

Vores tidligere Formand i S/K Lynetten Benny Espenhain er afgået ved døden mens han 
var i Frankrig.

Et stort tak til Benny for alt hvad han har gjort for klubben, hans kammeratskab og 
hjælpsomhed som har betydet meget for mange.

Han vil blive savnet, især nede omkring Vester Søhus hvor han havde sin daglige gang i 
mange år. 

Vores tanker går til Joy og vi ønsker Benny god vind på hans sidste rejse. 



Tillykke til Bjarne

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Æresmedlem 2022

I år startede vi en ny tradition.

Det sidst udnævnte æresmedlem holder i år talen for det nye æresmedlem. 

Ordet blev derfor givet til Poul Borchum som overrakte nålen og fremførte, at årets 
æresmedlem blev Bjarne Carlsen, som havde lagt et langt og stort arbejde for såvel 
havn som klub.

Stort tillykke til Bjarne.



Tillykke til Klaus

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Motivationen til Lynettekosten

Nogle bliver meget benovet over kunstværker andre over jordtransport og manglende jord.
Din kone gennem mange år vil hade os som pesten når klenodiet skal hjem i jeres stue.

Du får Lynettekosten for dit store arbejde både i og udenfor klubben. Altid med fokus på havn og klub. 
Du binder sammen - og giver altid en hjælpende hånd.

Du kan blive stædig og så klør du på, ikke i en ond mening men til gavn for alle,- men ikke for 
græsplænen derhjemme.

I har nok allerede gættet hvem det er – hvis ikke så en lede tråd mere – båden hedder Miss Emily og 
ud over skipper er der ingeniør og tidligere butiksindehaver på dit visitkort - tillykke til 
Klaus Schlichter.



Medlemsmøder i 2022

24. August klokken 19.00
Vester Søhus i haven m/ Kaffe

31. Oktober klokken 19.00
Bestikket m/ kaffe

14 december klokken 19.00
Bestikket m/ Gløgg



Formanden har ordet

Py – ha hvilken april og første halvdel af maj. De fleste af os er nok godt trætte af skum, flydespær, hammeren og banken. Vi har haft udfordringer 
på udfordringer og jeg håber, der når I læser dette, er mere ro over feltet.
Vi har i bestyrelsen haft en god dialog med By og Havn, de har udbedret hvad vi har aftalt dog ikke så hurtigt som vi kunne forvente. Reelt burde 
By og Havn kunne forudse de problemer som vi blev udsat for og handlet med rettidig omhu.

På den anden side har situationen lært os at vi kan stå sammen, vi kan handle og mange medlemmer har bidraget til at skabe opmærksomhed 
omkring vores situation – Tak for det!

Bestyrelsen har besluttet at lægge faste medlemsmøder ind i kalenderen, men vi vil også indkalde til nye hvis der er brug for det. De hurtige 
møder vil være informationsmøder og vil komme med kort varsel. 

Al information omkring havnen, situationen m.v. findes på hjemmesiden. Vi har lavet hjemmesiden om så vi altid har de nyeste nyheder i højre 
side og med links til dokumenterne.

Bestyrelsen har lagt vægt på information fremfor en lækker side – men den kommer i vinterens løb.

Klapbroen er forsinket og vi kan sejle i såvel august som september 2022.  Afmærkninger skulle være i orden når dette LynetteNyt er i indbakken.

Bestyrelsen  holder ”ferie”  men vi er selvfølgelige online, hvis der sker noget. Vi venter på SMV dvs. den strategiske miljøvurdering, VVM for såvel 
Østlig Ringvej som Metroen, der er forsinket. Vi skriver naturligvis høringssvar så vores perspektiver bliver repræsenteret. Det kræver en masse 
lobbyarbejde som vi alle må hjælpe hinanden med.

God sommer - god vind 



Årsmærker
Tak til alle de som nåede det

Nu mangler vi kun de sidste 90
Billig ansvarsforsikring fås som medlem i tursejlerne og 

vi undersøger muligheden for fælles forsikring til de 
som ønsker det



Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Glædelig nyhed

Bestyrelsen har ansøgt Københavns Kommune om godkendelse som forening. 
Vi har den 19. Maj 2022 modtaget administrativ godkendelse som forening. 

Vi har søgt om diverse tilskud og vi ved medio juni hvor meget vi kan få for perioden Maj 2022 til og med 
December 2022.

Vi skal søge hvert år, men nu er første skridt på plads.

Tillykke til os alle.



Forsikringsskader

Yacht Service
DIT BÅDVÆRFT PÅ LYNETTEN

Alle typer mekanisk arbejde

Gelcoatskader

Skrogreparation, glasfiber / træ Motorservice

El arbejde

Sprøjtelakeringshal

Vi glæder os til et nyt år og sejl sæson med jer

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

Find os på www.baadservice.dk

Inden –og udendørs opbevaring

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

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


Juniorformanden fortæller

Tekst : Henrik Sonne, Juniorformand

Europa’erne på tur

To dage før påske spændte fire af Lynettens Europa-jolle sejlere deres både på trailere og tog turen mod Gardasøen i Italien. Med hjælp fra OK-jolle sejleren Malte skulle vi ned og deltage i EuropeClassDenmarks
årlige træningslejr. 
Thea, Sofie B, Malte, mor Annette og hunden Bobby kørte i afslappet stil tre dage for at lande ved Gardasøen dagen inden træningslejren begyndte. Her stødte Andrea og Sofie H til efter en lang flyvetur og kunne 
gå i gang med at klargøre og rigge jollerne til, sammen med de 58 andre Europa-sejlere fra syv forskellige lande der også deltog.

Det var med lige dele spænding og ængstelse at vi iagttog de vilde vindforhold som Gardasøen er kendt for. 
På en sø omringet af bjerge går vinden fra 1 m/s om morgen og stiger opad middag til vidunderlige 6 m/s for at ende i op mod 15 m/s om eftermiddagen.

Første dag startede med en briefing og inddeling i de hold vi skulle træne i de næste fire dage. Vi endte allesammen på hold 5, som de absolut mest urutinerede (og ældste) på hele træningslejren.

Kl. 13 skulle vi mødes på vandet og så gik en højdramatisk dag i gang.
Vi startede ud med startlinje-træning, sammen med resten af hold 5.

Søen var spækket med sejlere - et kæmpe optimist-felt gjorde klar til deres berømte påske-stævne, windsurfere, foilers og Lasere susede om ørene på os og de første badeture med jollen skød os i gang.
Lige pludselig hører Sofie B et knæk og mærker en skarp smerte på tuden - masten er knækket og bommen er ramlet ned i hovedet på hende. 
Efter et øjebliks panik opdager hun at sådan en jolle jo egentligt ligger meget stabilt på vandet når trykket er taget af sejlet og med hjælp fra vores fantastiske træner Zakalina bliver hun trukket i land af RIB’en
hvor mor Annette og far Malte står klar til at hjælpe med at få bugseret den trætte jolle i land.

Det er godt at have gode venner og en time efter uheldet står sejlmager Jørgen Holm på havnen med en lækker Ceilidh mast der passer nogenlunde til Sofies vægtklasse. Den kan man endnu se ved Lynettens 
Jolleklub, for det nytter jo ikke at komme hjem og træne med en knækket mast.



Juniorformanden fortæller

Tekst : Henrik Sonne, Juniorformand

Imellemtiden tager vinden til, så Sofie H og Thea aftaler at følges ind i havn i stedet for at deltage i dagens trænings-regatta. 
Hvor Andrea er blevet af ved ingen, før hun kommer træt og våd ind halvanden time senere - hun havde ikke set at hun var den eneste af firkløveret der var ude på vandet, så hun deltog i en hæsblæsende regatta 
med nogle af verdens bedste E-jolle sejlere. Placering snakker vi ikke om, vi er stolte af vores udholdende ven. 
Aftenens italienske tre retters menu var velfortjent!

På anden dagen sagde vi farvel til Malte, Annette og Bobby som tog mod Bandol hvor Malte deltog i Middelhavs-mesterskabet. Men det kan han selv berette om.

Uden vores klippe på land, tiltog nervøsiteten, men de følgende tre dage forløber mere udramatisk end den første.
Vi er i fællesskab væltet mere end 70 gange på fire dage og benene syrer hver eneste eftermiddag, men læringskurven gik stejlt opad.
Vi lærte lænseteknik af Lars Johan Brodtkorp, sejlhåndtering af Christian Rinddom, ALT teknisk af Jesper Vogelius, hængeteknik af Per Baagø og blev støttet, heppet på og inspireret af vores nye idol Zaklina
Litauniece.

De sidste to dage deltog vi alle i trænings-regattaerne hvor vi lå på startlinje med resten af feltet, hvorefter indædte kampe indbyrdes landede os på slutlinjen - ikke altid som de sidste.
Vi sluttede træningslejren af med at kramme Zakalina farvel og love at komme til træning med hende så snart muligheden byder sig og med Theas ord “er der bare så ærgerligt at vi ikke skal det her igen om en 
måned” - når kroppen lige er kommet ovenpå igen.

Så tog Sofie og Sofie mod Milano for at finde hver deres fly hjem, mens Thea og Andrea kørte 19 timer med to joller på traileren for at komme hjem til Lynetten.
Malte, Annette og Bobby hentede de resterende joller og master på vejen hjem fra Bandol og vi kan kun sige at med gode venner, godt humør og masser af pasta er sådan en fire-dages træningslejr nok det 
eneste rigtige for fire kvinder i 30’erne på.

_/)_/) Sejler hilsen
Henrik Sonne
Junior & Jolleformand



Juniorformanden fortæller

Tekst : Henrik Sonne, Juniorformand

OK – jolle

Vi er seks ivrige sejlere, der i vinteren ledte efter gode brugte OK-jolle. Vi fandt ingen. Så vi tog skeen i den anden 
hånd og besluttede at bygge nogle selv.

Vi bestilte nogle design filer i New Zealand og fik en orgelbygger i Jylland til at CNC skære vores vandfaste 
krydsfiner i det rette mål. 
Designet kom med en ramme (jig). Og så kom vi i gang med jollerne i slutningen af Marts.

Her i midten af Maj er de første joller ved at være klar – mangler blot aptering og malerarbejde.

_/)_/) Sejler hilsen Henrik Sonne
Junior & Jolleformand







Juniorformanden fortæller

Tekst : Henrik Sonne, Juniorformand

Hej alle Lynette medlemmer

Vi har brug for lidt hjælp i vores voksende junior & Jolleafdeling, det drejer sig om følgende ;

Vi har brug for nogle hjælpe om mandagen til at styre vores jolle kapsejlads og udlægge baner. 
Det eneste man skal have er speedbådscertifikat eller højre så man kan sejle vores Ribgølgebåde, det andet 
underviser vi jer i så I kan løse opgaven.

Det er hver mandag og starten går kl. 18.00 så der skal banen være klar, vi har et rigtig godt militær og 
kammeratskab.

Hvis du er interesseret så skriv eller ring til Henrik Sonne på junior@lynetten.dk eller tlf. 61792997

Det andet er en person til at stå for vores mindste hold tanglopperne, det er børn fra 4-7 år, forældrene hjælper 
til. 
Aktiviteterne er at tilvænne børnene at færdes ved, i og på vandet og lære om den natur der er ved vandet og 
sammenhold.

Ligeledes hvis du er interesseret så skriv eller ring til Henrik Sonne på junior@lynetten.dk eller tlf. 61792997

_/)_/) Sejler hilsenHenrik Sonne
Junior & Jolleformand

mailto:junior@lynetten.dk
mailto:junior@lynetten.dk


Invitation

Tekst : Leif Tvede, Aktivitetsformand – Søren Riis, Havn og pladsformand 

Kom til Førstehjælps Kursus den 26. Juni. kl. 13.00

Noter det i din kalender. 

Du skal tilmelde dig på aktivitetsudvalget@lynetten.dk for at være med på holdet.
Førstehjælp i båd og på havneområde.

Sker der en ulykke, eller akut sygdom på din båd, vil du så være i stand til at kunne 
yde førstehjælp? 
Sikrer deltagernes teoretiske kendskab, og praktiske kunnen indenfor førstehjælp. 

Her er hvad du får kendskab til: 
Ved kursets afslutning kan den enkelte deltager anvende førstehjælpens 4 hoved 
punkter, give trinvis førstehjælp til en bevidstløs med og uden vejrtrækning, samt 
bruge en hjertestarter. Standsning af store blødninger og chok fore bygge. Desuden vil 
deltageren være orienteret om eventuelle ændringer og fornyelser i førstehjælpen 
Indhold 
Førstehjælpens 4 hovedpunkter. Trinvis førstehjælp til bevidstløse med vejrtrækning. 
Kunstigt åndedræt til bevidstløse uden vejrtrækning. Udvendig hjertemassage til en bevidstløs uden 

livstegn. Årsager til chok. 
Chokforebyggelse fremvisning af hjertestarter. 
Ændringer i førstehjælpen. Vi kommer også ind på standsning af blødninger, samt førstehjælp til 

fremmedlegeme i luftveje. 
Der er god tid til at stille spørgsmål af særlig interesse for dig. 
Stor praktisk erfaring gennem 17 års brand og ambulancekørsel.

Venlig hilsen 

Red-Liv Allan Lassen 
Havneudvalget Søren Riis 
Aktivitetsudvalget Leif Tvede aktivitetsudvalget@lynetten.dk tilmeld dig her. 



Ingen går hjem alene til deres båd i “ våd “ tilstand

Tekst : Anonym ( kendt af redaktionen ) 

Indlæg fra et medlem

I dette kåde forår har vi travlt med vores både og vores sejlervenner.

Men det er ikke så længe siden vi mistede en sejler. 
Ven kan jeg ikke kalde Søren, for jeg kendte ham kun som en, der sad stille på sin plads – oftest med en øl i 
hånden. Ingen var i tvivl om at Søren ofte fik én for meget!

Men det er han ikke ene om!

Jeg er selv blev ”holdt i hånden” efter en munter aften på grillpladsen – og mener også, at jeg har gjort det samme 
for andre.

Så mit budskab er: Ingen går hjem alene til deres båd i ”våd” tilstand! 

Vi passer på hinanden!


