
Kjøbenhavnske Træsejlere 
 

Referat af årsmødet i Sejlklubbens ”Frem”s restaurant torsdag den 2. oktober 2008 
 

Der var ingen formel dagsorden i år, men mødet forløb efter denne plan: 
 

1. Fællesspisning 
2. Uddeling af præmier 
3. Fotokonkurrencen 
4. Forslag til ændringer i afvikling af torsdagskapsejladserne samt Meddelelser 
5. Hyggeligt samvær 

 
Ad 1.  
Der deltog ca 55 i spisningen – en stigning på ca 10% i forhold til sidste år. God mad, 
god stemning og præsentation af besætningerne som en nyhed i år. 
 
Ad 2. 
Efter spisningen stod Henrik (Bel Ami) for præmieuddelingen, der i år var festligere end 
tidligere år takket være en flot donation fra Torben Larsens fond (=Torben fra 
Trollungen). 
Der var således ikke alene de kendte vandrepræmier (halvmodeller) til de to løbsvindere + 
overalt-præmien (messingpullerten) men også smagfulde vin/snapspræmier til både 1., 
2. og 3. pladserne i begge løb. 
 
Vinderne var: 
Kuttere:                                      Spidsgattere:         Overalt-vinderen (begge løb): 

1. Oui Oui              1. Ursa                  Oui Oui 
2. Trollungen              2. Bel Ami 
3. Isfugl              3. Kiva 

 
Ad 3: 
Trond Mørup var tidligere på sæsonen blevet udpeget til dommer i fotokonkurrencen og 
han fortolkede sit hverv således, at han fandt i alt 5 vindere af de oprindeligt 8 
kategorier. De blev begavet med en flaske hver (sponseret af målergebyret). Fra 
donationen nævnt i forrige punkt fik Trond en flaske som tak for ulejligheden. 
Alle billeder kan ses på bloggen via hjemmesiden. 
 
 
Ad 4: 
Henrik fremhævede først vores fortsatte succes – fx var der 10 deltagende både som 
færrest i år mens 10 både for blot et par år siden nærmest var rekordtilslutning. På de 
bedste aftener i år var der 16 både ved starten. 
Der var af flere deltagere stillet i alt 3 forslag, nemlig: 

a. Ny startlinie  
b. Tidtagning – tidligere version genindføres 
c. 4 løb i stedet for 2 

Henrik forelagde de tre forslag, der alle blev vedtaget. Kort om forslagene: 
ad a: Pga trængsel ved den gamle startlinie forlægges starten ca 100 m mod nord, se 
skitsen på næste side. Mållinien forbliver uforandret. 



 
 
Ad b: I 2008 skulle deltagerne tage deres tid i forhold til startsignalet uanset hvornår det 
blev afgivet. Før 2008 var reglen, at GPS/Frankfurttiden gjaldt uanset hvor præcist 
startsignalet blev afgivet. 2008-systemet har ikke fungeret optimalt: nogle har givet tiden 
i forhold til GPS-tiden, nogle har klaget over ikke at kunne høre startsignalet osv. Derfor 
anvendes fra 2009 igen den entydige GPS/Frankfurttid som start- og måltid. 
 
Ad c: Med det stigende deltagerantal er det på tide at opdele i løb, så både der passer 
med hinanden i størrelse sejler mod hinanden (som NL-reglerne også foreskrev i sin tid). 
Fremover altså 4 løb: Store både (6,0 NNL og derover), Kuttere, Spidsgattere og Små både 
(4,4 NNL og derunder). Lille ”krølle på halen”: Små både springer den røde bøje over på 
udvejen og går direkte på Middelgrundsfortet. 
Efterskrift: Alle ovennævnte ændringer er indarbejdet i ”Sejladsbestemmelser for K.T.S.-
torsdagskapsejladser 2009”, som meget snart findes på KTS-hjemmesiden. Bemærk også 
heri, at der ikke sejles skærtorsdag men i stedet tirsdagen i samme uge! 
 
Herefter besluttedes det at genvælge Henrik og Arne som vagthavende med Thorbjørn 
som suppleant i sæson 2009. 
Finn E. Jensen og Jan Haagensen valgtes som dem, der afgør evt. opståede tvister i 
forbindelse med kapsejladserne (forudsat de ikke selv er involveret) I sidstnævnte tilfælde 
findes en anden uvildig. 
 
Henrik foreslog at gentage Kjøbenhavnsmesterskabet i juni måned (der havde været en 
succes i 2008). Vedtaget.  
Hveen Rundt for Træbåde måtte desværre aflyses i 2008 pga. frygteligt vejr. Henrik 
foreslog at prøve igen i 2009. Vedtaget. 
Mere om begge sejladser til sin tid via mail og hjemmesiden. 
 
Henrik lod døren stå åben for julefrokost ligesom sidste år samt Ystad-tur, som begge 
trak mange deltagere sidst. Hold øje med mail og hjemmesiden!  
 
Henrik kunne desuden meddele, at NNL-reglerne har gennemgået en blid justering og 
præcisering, der ikke har stor betydning for de fleste. Eneste reelle ændringer er, at en 



genua fremover defineres som 1,4 x J mod hidtil 1,2 x J samt at der kan udpeges en 
måler til at måle en båd (har været praktiseret længe). 
Efterskrift: NNL-reglerne i den justerede version kan meget snart findes på KTS-
hjemmesiden. 
 
Niels Laursen og Anja havde 5 stk CD-rommer med samtlige billeder fra årets sejladser 
til udlån og kopiering. Der var rift om at låne dem først.  
 
Henrik takkede Per fra Dida IV for det fine hjemmeside-arbejde med en æske chokolade.  
Endelig takkede han Niels Laursen for utrætteligt arbejde med at holde sammen på det 
hele via mail, fotoblog, mund til øre-kampagne over for nye deltagere samt pointind-
samling og –beregning med meget mere. Niels fik en stor æske chokolade og et langt 
bifald! 
 
Tak fra ordstyrer/referent for en meget hyggelig aften med store forhåbninger til fortsat 
vækst for Ikke-foreningen Kjøbenhavnske Træsejlere i 2009. 
 
 
Ref.: Henrik Effersøe 


