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Årets næste grill aften
Torsdag d. 23. juni 2022
Sct. Hans aften
Torsdag d. 23. juni er grillen klar kl. 18.00, lige til at lægge
bøfferne eller pølserne på.
Baren er åben hele aftenen, med øl, vand, vin og drinks som
kan købes til vores altid gode klubpriser.
Det betyder at vores sædvanlige grill aften fredag d. 24. juni aflyses og
vi kan allerede nu meddele at grillen ikke bliver tændt fredag d. 29. juli pga.
sommerferie, men I er meget velkomne til at mødes - der er grill-kul i skuret.
Der er ingen tilmelding, så du møder bare op kl. 18.00 med din medbragte
mad og gode humør, så vi i fællesskab kan fejre midsommeren.
Vi glæder os til at se dig
Fest og aktivitetsudvalget

Lynæs Sejl – og Kajakklub er i år med i anden division af
Sejlsportsligaen. Vi er sammen med 23 andre hold - både fra
andre klubber - en del wildcard og wow hold.
Til et stævne sejler i alt 8 J70'ere på en kort op-ned bane.
Der sejles som regel omkring 10 sejladser hen over 2 dage.
Det er supersjovt fordi det er så intenst, hurtigt, sjove og
tætte kampe og ikke mindst hygge på land imellem og efter
sejladserne.
I år består ligatruppen af: David Corneliussen, David Ipsen,
Thomas Fulgsang, Søren Nygaard, Rune Tang Holbek, Charlotte Scheel og Sofie Hornslet.
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Vi er fordelt, så vi er 4 med til hvert stævne.
Det næste og andet stævne er i Aalborg 18-19. juni. Tredje og fjerde stævne i år er hhv. i Svendborg den 1314. august og i Århus den 27-28. august.
Ligastævne Svanemøllen
Sæsonen 2022 er godt i gang for mange. Både med sejl,
motor og kajak. Det betyder også at sejlsportsligaen
blev skudt i gang. I år ved Svanemøllens vandfestival
den 26-27 maj.
Klubben deltager igen år til dette stævne. Ved dette
stævne bestod holdet af Sofie Hornslet på fordækket
med gennakker samt nedtælling, Thomas Fuglsang på
fokke trimmet, Søren Nygaard på taktik, gennakker
trim, samt hjælp med trim af storsejl og David
Corneliussen på ror og store sejltrim.
Billede 1: Lynæs holdet fra venstre Sofie Hornslet, Søren

Som optakt til stævnet, har vi trænet i klubbens J70.
Nygaard, Thomas Fuglsang og David Corneliussen
Gerne fredag eftermiddag så vi har kunne sejle sig
sammen. Det har de fleste gange været med meget lidt vind. Det har været rigtig godt at få sejlet sig ind på
hinanden. Hele holdet var ved godt mod og klar, da de mødte op Kristi himmelfart dag.
Vejret var dog ikke helt det, som vi havde prøvet før. Det blæste
kraftigt 10-14ms, og der kom voldsom regn og hagl med vinden. Men
hele holdet var klar til at tage kampen op. Efter velkomst og
infomøde ved K.A.S klubhus, bevægede alle de hold som ikke skulle
sejle første sejlads, sig ud på den nordlige side af Svanemøllen havn.
Sejladserne foregik mellem Svanemøllen havn, og Tuborg havn.
Denne sejlplacering gjorde stævnet meget tilskuer venligt, men også
utrolig svær at sejle i. Under hele stævnet kom vinden fra vest, og
blev meget ustabil og springende. Den blev kastet rundt af bygninger
og andet på land, og kom også i stød hvor vinden var meget Kraftig.
Den hårdere vind viste sig hurtig, da mange hold havde store
problemer med at holde båden på benene. Der var mange hold som
nærmest væltede på kryds som billedet viser. Da de første hold var
på læns med gennakkerne, så det helt umuligt ud for de fleste.
Holdene kom virkelig på arbejde. Dette viste sig også da de første
satte gennakkerne, og væltede noget rundt. Derefter valgte stævnet
at sætte signalstander C som betyder, at man ikke må sejle med
Gennakkeren.

Billede 2: J70 på kryds i meget vind
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Fra kajakudvalget:
Vi er i gang og der bliver roet for fuld kraft.
Mandag og torsdag er vi på vandet kl. 18 og Bennys sms-tjeneste lokker
mange afsted tirsdag formiddag. Turene går alle vegne hen. Kikhavn
bliver besøgt hyppigt, de grønne bøjer rundes i lange baner, Alholm er
tjekket ud gud ved hvor mange gange og Havnegrillen i Rørvig kommer
dobbelt op i deres vafler. For ikke at nævne sæler, marsvin og flotte
himle. Så bare se at komme afsted!
Vi har fået nogle nye medlemmer på det seneste: Tine og Preben fra
Nødebohuse og Karin fra Hundested. Velkommen til jer! Tine og Preben
er erfarne mens Karin er nyroer og skal ro 50 km med os andre inden hun
frigives. Tag godt imod dem alle.

Sommerkajaktur.
Husk! - der er frist 1/7 for tilmelding til sommerturen i uge 29. Se beskrivelsen af turen på hjemmesiden:
https://www.lynaes.dk/2022/04/04/kajakture-med-overnatning/
Vi måtte desværre aflyse bededagsturen, da der kun var
tilmeldt tovholderen og chaufføren. Vi håber, at vi bliver nok
til et hold til den vestsvenske skærgård. 6 dage med allinclusive, dvs. enkeltværelse (dit eget telt) fuld forplejning (vi
har selv det hele med) og en fantastisk natur – for ikke at
nævne det altid hyggelige selskab.
Har du spørgsmål til arrangementet, så kontakt Birgitte
Andreassen. gitteqajaq@gmail.com
Booking af kajak.
Der skal strammes op om vores bookingsystem. Vi kan desværre konstatere, at der er klubkajakker i brug
uden at det registreres i bookingmappen. Hvis du ønsker at låne en af klubbens kajakker, skal du notere det
på forhånd i bookingmappen, som står i reolen i omklædningsrummet. Det skulle gerne være sådan, at man
kan regne med, at en kajak er ledig når den ikke er booket, og at den rent faktisk bliver brugt, når den er
booket. Vi får på den måde også overblik over i hvilket omfang der er bud efter det forskellige materiel.
Husk desuden at notere, når I opdager mangler/defekter, så vores ”viceværter” kan tage affære!
Medlemsmøde 27/6
Som afslutning på vores roaften mandag den 27/6 byder vi på kaffe og kage, så vi kan evaluere vores roforår sammen.
Kajakudvalget
Kajakudvalget er Susanne Grøn, Kurt Larsen og Leif Rygaard (fm)
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Klubhusudvalg
Dette er den første beretning fra Klubhusudvalget i år. Vi har i det store hele lavet det vi plejer, altså sørget
for at ordne alle småtingene i huset, og passet det udenom med græsslåning og oprydning. Derudover har
vi malet på hoveddøren og vinduerne udvendig på syd og østsiden. Vi har også skiftet brædderne udvendig
mellem vinduerne i Øststuen. Og så har vi isoleret soklen under vinduerne i Øststuen, nu får vi se hvor
meget det hjælper.
Panelerne over kajakhotellets porte er også malet. Det burde ikke have været nødvendigt, men det blev
bare ikke lavet rigtigt første gang. Terrassebordene er malet og nogle har fået skiftet brædder.
Følgebådene har vi også haft glæde af, ”Ejler” er stadig utæt, selv om vi har gjort meget for at tætne den,
nu kan vi kun se en mulighed for utæthed mere. Det er gennemføringen fra cockpittet og bagud. Gad vist
om vi kan lave det. Der var nok en god årsag til at vi fik den båd billigt i sin tid.
”Futten” Der var vand i benzinen, hvor det så end er kommet fra. Det kostede 3 nye dyser, samt
professionel hjælp. 9.500 kr. så vi pønser på at få fat i en vandudskiller til benzin. Det skal være en med
klart glas, som det vi har til vores dieselmotor i båden.
Til sidst har vi fået søsat og rigget Ynglingen.
Terrassen ser slidt ud, så i efteråret vil vi rense den af, og give den noget imprægnering.

Onsdagskapsejladser
Også onsdagskapsejladserne er i fuld gang.
Hver onsdag er Kabyssen klar med madder
når sejlerne når de kommer i havn.
Det er en kæmpe fornøjelse at smøre
madder til alle onsdagssejlerne, og vi er et
godt team i kabyssen.
Vi sætter en ære i at kvalitet er god og
bruger altid brød fra den gode bager og med
lækkert pålæg fra den gode slagter i
Hundested.
De bedste sejlerhilsner
Mette Hilmer, Vibeke Hornsleth og Mette Jacobsen
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