
Kjøbenhavnske Træsejlere 
 

Referat af årsmødet i Sejlklubben ”Frem”s restaurant torsdag den 1. oktober 2009  

 

Der var heller ikke i år udsendt en formel dagsorden, men det lykkedes alligevel at 
komme igennem aftenen efter nogenlunde denne plan: 

1. Fællesspisning 
2. Uddeling af præmier 
3. Fotokonkurrencen 
4. Film fra 12mR-sejladserne i slutningen af september samt Hveen Rundt i august 
5. Gennemgang af Sejladsbestemmelser og småændringer heri samt meddelelser 
6. Hyggeligt samvær 

 
Ad 1. Fællesspisning 

Der deltog  60 træsejlere i arrangementet – og maden var igen god. I år var der ”dagens 
ret” med kaffe og kage til alle – det gjorde serveringen noget nemmere. Stemningen var 
selvfølgelig i top. 

 
Ad 2. Uddeling af præmier 

Efter spisningen stod Catja (Ebana) og Henrik (Bel Ami) for præmieuddelingen. Det var 
lykkedes at få en del sponsorpræmier hjem, DFÆL, Søren Kiersgaard, Harald Juhl, 
Jørgen Jensen, Henrik Effersøe, Niels Laursen samt Cafax, ligesom bankospillet og salg 
af div. ting på Hveen-turen i august havde skæppet lidt i KTS-kassen. Præmierne var 
igen flotte: Vin, chokolade og kaffe. Der var desuden i år flotte præmiebeviser på tykt 
papir lige til at ramme ind. 

Vinderne i de nu fire løb blev følgende (points i parentes): 

Store både:               Kuttere og platgattere:       Spidsgattere:              Små både: 

1.Oui Oui (42¾)             1. Diana (11¾)            1. Ursa (61)                1. Bergliot (11½) 

2.Trollungen (36½)         2. Isfugl (8¾)              2. Bel Ami (54¼)        2. Randi (5¾) 

3.Willy Lehmann (26¼)  3. Pondus (6¾)           3. Bombus (39)          3. Hlin (3) 

Overaltpræmien blev vundet af Oui Oui. 

Stort bifald til vinderne. Der var endda også præmier til alle gaster på alle vinderbådene. 

Lene (Bombus) og Iris (Nirvana) solgte efter præmieuddelingen lodder til et amerikansk 
lotteri, så vi har penge på kistebunden til næste års præmier. Efter årsmødet er der ca 
1900 kr, oplyser kassemesteren Catja. 



Præmierne ved lotteriet var flotte – dels sponserede dels finansieret af KTS-kassen. 

Ad 3. Fotokonkurrencen 

Catja var blevet anmodet om at være dommer ved fotokonkurrencen og hun havde af de 
mange fotos på bloggen udvalgt 3 fotos, der blev behørigt præmieret.  

De vindende fotos kan ses herunder: 

 

Anja vinder i kategorien: Smukkeste felt (båden til højre er Jørgens Jensens nybygning, 
der ikke er med i kapsejladsen) 

 Lene vinder i kategorien: Dysten (Det er Ursa og Bel Ami) 
  



 

Trond vinder i kategorien: Enlig majestæt   (Bergliot ud for Tuborgs havnefront) 

 
Ad 4. Film fra 12mR-sejladserne i slutningen af september samt Hveen Rundt i august 

Thorbjørn viste herefter en kort film fra sejladserne med de imponerende 12-metere, der 
dystede i Svanemøllebugten ultimo september. Flere KTSere gastede på bådene. Den 
danske Vanity V blev for resten vinder blandt de seks deltagende både. 

Catja viste en kort film fra KTS-kapsejladsen med meget mere til Hveen i august. Man 
kunne tydeligt se, at besætningerne på de 12 både morede sig deroppe. Men også turen 
derop var tydeligvis en oplevelse i sig selv. 

Catja stod i pauserne for salg af diverse DFÆL-effekter, ligesom hun havde samlet alle 
de i sæsonen indsendte fotos på en CD-rom, der blev solgt til benefice for KTS-kassen. 
Det samme gjaldt for filmen fra Hveen Rundt-turen 

 
Ad 5. Gennemgang af Sejladsbestemmelser og småændringer heri samt meddelelser 
 
Henrik styrede forsamlingen gennem dette punkt, hvoraf følgende skal fremhæves: 

• Den nye startlinie, som var et forsøg i 2009, gøres nu permanent (pga. successen) 
• Tidsindsamleren Niels beder indtrængende skipperne om at ønske sig enten en 

GPS eller et PRÆCISTgående ur i julegave. Stopure og gamle armbåndsure er ikke 
godt nok. Alt for mange eksempler på uoverensstemmelser i de afgivne tider. Det 



gælder fortsat, at Frankfurt/GPS-tiden er den der gælder ved starten – truttene er 
principielt kun vejledende. 

• Dommerteamet blev udvidet med en deltager fra spidsgatteren Skjald. Der kan 
således i 2010 afgives start-trut fra enten Bel Ami, Kiva, Skjald eller Ursa. 

• Niels Laursen havde stillet forslag om at udskille folkebådene fra Kuttere og 
platgattere i et eget løb, ligesom de hurtige både foresloges udskilt fra Store Både. 
Forslaget blev vedtaget. Løbene i 2010 er således disse seks: 
Store Både, Hurtige Både, Kuttere og Platgattere, Spidsgattere, Folkebåde og Små 
Både. Placeringen af både i løbene foretages som hidtil af løbsledelsen. 
Overaltløbet nedlægges samtidig. 

• I februar var Catja og Eva initiativtagere til et skønt arrangement i badeanstalten 
på Christianshavn, hvor vi indtog mad, drikke, kager og enormt hyggeligt samvær. 

• Kjøbenhavnsmesterskabet for træbåde i juni måned blev afviklet med stor succes 
og ros fra mange sider. Gentages i 2010. Vinderlisten kan ses på hjemmesiden 
www.defaele.dk/KTS  

• Som nævnt ovenfor afvikledes Hveen Rundt for Træbåde i år. Det blev en stor 
oplevelse for alle deltagere, idet både vejret og humøret var i topform. Beretning 
herfra med vinderliste fra kapsejladsen findes også på hjemmesiden. 

• Vores fotoblog har indtil nu været bestyret af Niels Laursen med lune og til tider 
skarpe kommentarer til begivenhederne torsdag aften. Niels vil dog gerne afløses 
på posten fra 2010 og der efterlyses derfor en eller flere til at tage over. Niels er 
villig til at instruere de(n) pågældende i hvordan man sætter de tilsendte fotos ind 
(det er ikke svært). Meld jer gerne snarest direkte til Niels! 

• Catja, Eva og Henrik har tilbudt at stå for årets jule/nytårs/vinterarrangement, 
der ikke kan holdes i badeanstalten på Christianshavn i år pga. ombygning. De tre 
går nu i tænkeboks om de nærmere detaljer og vender tilbage til KTSerne via 
mailen med indbydelse inden jul. 

• Henrik begavede Per (Dida IV) med chokolade for det fine arbejde med 
hjemmesiden og Niels fik et portvinsglas med KTS-indgravering for sin store 
indsats for os alle. 
 

Ad 6. Hyggeligt samvær 
 
Dette punkt bidrog alle til og mange skipper- og røverhisorier blev langet over bordene. 
KTS-hygge når det er bedst! 
 
 
 
Henrik Effersøe 


