
Jollen 
August - oktober 2021 

              76. årgang 

Vi er kommet godt i gang med sejlsæsonen ovenpå en meget kold start. Bådene 

kom tidligt i vandet i midten af april, men så kom det kolde vejr, så det var ikke 

specielt behageligt at tage ud at sejle. 

Standerhejsningen måtte begrænses på grund af corona-reglerne, så kun de aktive 

medlemmer kunne deltage – I andre gik ikke glip af noget – det var møgvejr. 

Men der har været sejlet meget i optimistjollerne og søulve og juniorer har deltaget 

i Søslaget i Hvidovre sammen med de andre søspejdere på Sjælland 

Spejderne har sejlet både tirsdag og torsdag og alle 5 både har været ude næsten 

hver gang.  

Vi må have masser af godt vejr til gode til resten af sejlsæsonen 

Bjarne 



 

         Jubilæumsarrangement  

                       Lørdag d. 28. august 

 

 

 

 

Det var ganske vist sidste år, hvor vi også fik fejret 

jubilæum med et arrangement, der kun var for ulve, 

juniorer og spejdere pga. corona-reglerne. 

Men nu prøver vi igen med et arrangement, hvor også 

forældre og andre er indbudt 

Der kommer nærmere besked senere ! 

 

 

 

 

 

 



 

Weekendtur til Filialen i Stenløse 
 

26-28. november 

 

Vi har lejet KFUM-hytten Filialen, som er en stor og ret ny hytte, hvor der er plads 

til både søulvene, juniorerne og søspejderne. 

 

Der kommer indbydelse ud i næste nummer af Jollen, som udsendes lige efter 

efterårsferien, men afsæt allerede nu weekenden. 

 

 

 

Trygfonden  
har doneret 45 nye redningsveste. 

 

Vi får så et større oprydningsarbejde med at få gået 

de gamle veste efter og få kasseret de knapt så 

gode. 

Desuden skal alle de nye veste have skrevet 

vægtklasse på med tusch og der skal sættes noget 

farvet tape på, hvor der kan skrives navn. 

 

Er der nogle forældre, der vil hjælpe til med at få 

orden på vestene ? 

 

 

 

 



 

 

                 Ny jolle ! 

 

Vi har købt en ny jolle, som primært skal 

bruges til juniorerne. Den er lidt større 

end en optimistjolle og der kan være 2-3 

juniorerne. 

 

Den kræver lidt mere end optimistjollen, 

så vi håber, at den kan give lidt mere 

udfordring til juniorerne, der har sejlet 

opti i flere år. 

 

Det er en svensk konstruktion – 1-Krona, 

som er lavet i ABS-plast 

 

 

 

 

Nu prøver vi den et stykke tid og ser, 

om det er noget at satse på. 

Den er i øvrigt døbt Krona. Meget 

originalt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.kastrupsøspejder.dk   

Adresseliste  

Gruppestyrelsesformand 
Peter Hoffmann Nielsen tlf. 4052 4551     phn1002@gmail.com 
Kasserer 
Poul-Henrik Appelqvist tlf. 4090 3374    kassereren.kaso@gmail.com 
 
Ledere ulve 
Maibrit F. Hansen  tlf. 3036 8379     majbrit.fonnesbaek@gmail.com 
Jonas Vang Gregersen tlf. 3172 5922     jonasvang@gmail.com 
Henrik P. Nielsen   tlf. 2335 8896     henrik@flums.dk 
Henny Scheuerer   tlf. 2152 3715     hmgregersem@cheerful.com  
 
Ledere juniorer 
Allan Skov  tlf. 2534 2323     allanskov@cool.dk 
Rasmus Vedel  tlf. 3095 6535      rasmus@vedel.dk  

 
Ledere spejdere 
Gerhard Tiwald  tlf. 3151 3110     gerhard@tiwald.eu 
Bjarne Gislason  tlf. 2795 4659     hygomgislason@gmail.com 
 
HUSK - Kontingentbetaling 275 kr. pr kvartal – Bedes tilmeldt til 

kortbetaling. Opkræves vis DDS’ medlemssystem. 

Venligst undgå Mastercard pga. af afgifterne Reg. nr. 1551 kontonr. 

0004132416    

Mobilepay 579014 

NB : Pas på – hos nogle ender vore mail-udsendelser i ”spam” 
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Så kom vi endelig til at sejle igen efter standerhejsningen den 29. april, som foregik 
med pølser over bål med brød og sodavand til.  

 
Det har været skønt at se jer alle ude i 
optimistjollerne igen. Vi har også haft gang i 
kanoerne, og der har også været en del af jer, 
som har får lov at øve jeres motorbådsevner.  

Lige før sommerferiepausen havde vi 
fornøjelsen af at se jer alle rigge bådene til på 
rekordtid. Vi havde udlovet is, hvis I kunne 
gøre det hurtigt nok, og alle lederne gik rundt 
og glædede sig til at skulle spise alle isene 
selv, men til vores store overraskelse, nåede I 
det før tid. Det var bare supersejt, og I var 
megagode til at hjælpe hinanden og løfte i flok. Vi var meget stolte af vores 
ulveflok.  
 
Sidst i maj var vi en stor flok (35 børn og 7 voksne) afsted til Søslag i Hvidovre. Der var både 
ulve, juniorer og en enkelt spejder med.  Det var en herlig weekendtur på trods af 9. klasserne, 
der i stor stil fejrede deres afslutning med meget høj musik til langt ud på natten lige ved siden 
af os. Det gjorde desværre, at der var mange, som fik frarøvet deres nattesøvn med en del 
hjemve til følge. Det var trods alt en skøn tur med sejlads, kæntringsøvelser, løb, lejrbål, 
strandture og mad i det fri. I klarede det flot. 
 

 

 
Vi må bare sige, at det er en herlig flok 
unger, som går til søspejder. Vi havde en 
del forældre med som medhjælpere på 
turen, og det var en fantastisk hjælp, så 
det er klart noget, som vi kommer til at 
tilbyde igen. Generelt oplever vi en stor 
opbakning fra forældregruppen, og det 
er virkeligt noget, vi sætter stor pris på. 
Tak for det. 
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Vi sluttede sommeren af med at tilbyde en ekstra omgang søspejd efter 
sommerafslutningen, og igen var det altså skønt at opleve, at adskillige forældre tog 
med deres ulve ned og var med dem ude at sejle. Det er fedt for ulvene at vise 
deres forældre, hvad de har lært.  
 

 

I sommerpausen har vi været på Sølandslejr på Thurøbund med 466 søspejdere fra 
hele landet (der var vist et par landkrabber imellem). Det var altså en helt igennem 
fantastisk tur. Vi var en lille eksklusiv flok med 3 ulve, 3 juniorer, 1 spejder afsted 
sammen med 2 spejderledere, en medhjælper og et medfølgende lederbarn. 
Normeringen kan vi godt prale af :)  
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Det var en herlig børnegruppe, som 
hyggede sig virkeligt godt sammen. Vi 
lavede alt vores mad i det fri og i 
fællesskab. I brugte jeres besnørrings-
evner (godt at ulvene have taget 
raftemærket i vintersæsonen) til at lave 
det fineste tørrestativ til vores våde 
redningsveste og hjalp til med at lave et 
spisebord. 

 

 
Vi var alle ude at sejle i mindst 3 forskellige bådtyper, så vi fik Thurø 
småbådsmærket med hjem. Vi var på dagsløb, hvor vi øvede at kaste redningsreb, 
at navigere og at lave redningsøvelser i vand. 
 

   
 
 
Vi var ude at sejle i en gammel ålekvase fra 
1904, der hed Anna. Og så kunne Kastrup 
Søspejdere tage en hovedpræmie fra 
bankospillet og en førsteplads, som vinder af 
aftenløbet, med hjem i vandrerygsækken. Det 
var virkeligt flot og velfortjent efter en 
hæsblæsende og meget ihærdig indsats fra 
alle vores søspejdere, som blev overdænget 
med guldkonfetti og fik en fin præmie.  
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Vi sluttede landslejren med at synge Thurøbundsangen sammen med vores 
venskabsspejdergruppe fra Torshøj, som vi lå i lejr med. Det var ikke uden 
gåsehud og en lille tåre i øjenkrogen, at vi sagde farvel til Sølandslejren (...og 
ostemadder - Thurøbund, den bedste bund). 

 
Vi er i gang med at finde ud af, om vi skal have lavet en efterårstur sammen med 
Torshøj søspejdere. Det kunne altså være hyggeligt, men mere om det, når vi ved 
mere.  
 
Vi starter op igen torsdag den 12. august og glæder os til at se jer alle igen til flere 
dejlige timer på havet. Der er en lille flok ulve, som rykker op til juniorerne og 
starter der tirsdag den 10. august. Vi håber oprykkerne vil kigge forbi os ulve og sige 
farvel - hvis ikke den 12. august så én af de kommende gange.  
 

Ulvemøder: 
 
Torsdage kl. 18-20. Husk at have badetøj, ekstratøj (hvis i falder i vande), regntøj og 
varmt tøj, da vi altid er ude hele mødet.  
 
Evt. afbud på sms til Henny på 21523715, Majbrit på 30368379 eller Jonas på 
31725922 
 
 

Korrekt påklædning: Uniform, dvs. mindst tørklæde, og tøj der 
passer til vejret!  
 
HUSK også at kigge på vores hjemmeside: kastrupsøspejder.dk – 
der står masser af informationer, og i kalenderen kan I se 
kommende arrangementer og møder.  
 
Og på jeres barns profil (https://medlem.dds.dk/web/login), kan I 
også se de mails, som vi sender, hvis I ikke kan finde dem andre 
steder. En del ender desværre i jeres spamfilter. 

 
 

 

 



Hej Juniorer 10-12 år                                                   . 

Endelig på vandet! 
Endelig, endelig, endelig fik vi lov at mødes og komme på vandet       

Det har været nogle gode uger med alt fra komplet vindstille og padling til vindstød 

med kæntringer i optimistjollerne. Men ingen har heldigvis lidt overlast af nogle af 

delene.  

Når der ikke er vind nok til at sejle, plasker vi rundt i havnen og får fornemmelse af 

bådens bevægelser på vandet og manøvrering med padler. Det er naturligvis ikke 

lige så sjovt som at komme rigtigt på vandet, men det fungerer godt, når det nu 

ikke kan være anderledes.  
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Når der er lidt mere vind, øver vi sejltrimning, placering i båden og hvor hurtigt man 

kan få jollen til at sejle – selvom der næsten ikke er en vind der rører sig.  

 

 

Vi har været lidt sløve til at blive 

klar, og derfor har vi ikke haft ret 

lang tid på vandet. Det er synd, så 

fra nu indtil efterårsferien, vil vi 

starte en halv time tidligere og have 

stor fokus på at hjælpe hinanden 

færdig – både med at rigge an og 

rigge af. Ingen er færdige før alle er 

det. Vi havde også fokus på det 

inden sommerferien, hvor ungerne 

blev meget bedre til at hjælpe både 

hinanden og os voksne. Det er sgu 

nogle gode unger I har! 

 

 

Vi har haft et par forældre til at lave 

et skab til os så der kom mere styr 

på vore optimistgrej og den er vi 

meget glad for. 
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Vi sendte en flok unger videre til spejderne før sommerferien, og skal derfor også 

sige goddag til nogle nye når vi går i gang igen. Det glæder vi os meget til! 

 

Efter sommerferien er der flere spændende ting på programmet, og vi skal blandt 

andet have både kæntringsøvelser og prøve at komme op i flere forskellige slags 

både ved egen kraft samt mand-over-bord-øvelser, hvor vi skal hjælpe en ven op. 

Det plejer at være både lærerigt og sjovt. Men da vi i sagens natur skal i vandet, er 

det vigtigt, at I husker både badetøj og håndklæde hver gang til spejder! 
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Når vi når til efterårsferien, håber vi at alle har opnået optimistjollemærket, 

ligesom vi også vil opfordre og motivere til en masse andre towlige mærker – lidt 

mere for sjov… 

 

 

 

 

 

 

Jorden er giftig på pionerarbejde har været et stort hit. Den kommer vi tilbage til 

igen efter sejlsæson så de kan få deres mærker. 
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Det vigtige:  
 

• Frem til efterårsferien mødes vi 1800 - 2030 

• Husk 

o Badetøj 

o Håndklæde 

o Skiftetøj (hvis man falder i vandet når det ikke er meningen) 

o Drikkedunk 

o Uniform (det vil sige minimum tørklæde) 

• Vi hjælpes ad! Ingen er klar eller færdige før alle er det.  

 

Rasmus og Allan 
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Hej alle, 

Håber, at I har haft en god sommerferie. 

Lige inden sommerferien er der rykket hele 8 juniorer til os, som I må tage godt i 

mod – flere af jer kender jo hinanden i forvejen fra juniorer eller som søskende. 

Samtidig kommer vi ikke til at se så meget til Nanna, Julie og Mads, som er taget på 

efterskole. Vi håber, at I kan finde tid til at være med på nogle weekendture og 

måske Ørholmturneringen. Og så er I måske friske til at prøve at starte en senior-

afdeling, når I kommer tilbage ? 

 

Vi skal til at rykke rundt på det 

hele og have lavet nye 

patruljer. De ”nye”, som 

rykkede op i vinters, skal til at 

begynde at øve til 

fartøjsførerprøverne, så de 

kan prøve at føre bådene i 

næste sæson, når de også har 

været søvejsreglerne igennem 

til vinter. 

 

Vi fortsætter med at sejle indtil efterårsferien. Bemærk, at vi allerede starter kl 18 

til september, det bliver jo tidligt mørkt. Sig til, hvis det kniber med at nå det til kl. 

18 – så finder vi nok ud af at vente lidt med at tage ud. 

I må stadig gerne huske badetøj og I skal huske varmt tøj. Når det begynder at blive 

mørkt, bliver det hurtigt koldt. 

     Gerhard og Bjarne 
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August 

Torsdage kl. 18,30 til 21 : Sejlads 

Tirsdage kl. 18,30 til 21 : Sejlads 

Lørdag d. 28 : Jubilæumsarrangement – Der kommer mere om det senere 

September 

Torsdage kl. 18,00 til 20,30 : Sejlads – det bliver tidligt mørkt, så vi starter kl 18 

Tirsdage kl. 18,00 til 20,30 : Sejlads Weekendtur 

 3.-5. september : Sejlende weekendtur – se mere længere frem i Jollen 

Oktober 

Torsdage d. 7. og 14. kl. 18,00-20,30 : Sejlads 

Tirsdage  d. 5. og 12. kl. 18,00-20,30 : Ekstra sejlads 

Efterårsferie : 16-24. oktober 

Lørdag d. 30. : Vi tager master af – nærmere besked i næste program 

Søndag d.31. : Bådene skal på land -  

November 

26-28. november : Weekendtur for alle afdelinger til Filialen i Stenløse – Afsæt 
weekenden allerede nu. 
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Fartøjsførerprøven 

Der er vist lidt uklarhed omkring, hvad man må med fartøjsførerprøven 

3. grads 
fartøjsførerprøven giver 
ret til sejlads i området 
uden for havnen, der er 
afgrænset lufthavnen, 
Røsen og spidsen med 
fyret ved Amager 
Strand. Der må ikke 
sejles ud i sejlrenden. 

Inden sejlads skal I 
tjekke vejrmeldingen – 
DMI’s side for 
eksempel. Hvis der 
varsles over 6 m/sek må 
I ikke tage ud. 

Endelig skal I have tilladelse af en leder fra afdelingen – Gerhard eller Bjarne. Hvis I 
ikke kan får fat i os, kan I prøve andre ledere.  

I skal naturligvis også have ok fra jeres forældre 

I skal give besked om følgende før afgang : 

1. Hvilken båd, som I tager 
2. Hvor I tager hen  
3. Hvem der er med 
4. Hvornår I tager afsted 
5. Hvornår I forventer at være tilbage  

Når I er kommet tilbage til havnen, er det vigtigt, at I giver besked om, at I er 
kommet i havn. 

De samme regler gælder for alle – også de voksne. De ansvarlige ledere for 
afdelingen skal give tilladelse og skal have det at vide, når man er tilbage. 

Måske skulle I prøve at invitere jeres forældre ud på en lille tur ? 
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    Weekendtur 

Fredag d. 3 til søndag d. 5. september 

Mødetid : Fredag kl. 17 – husk madpakke 

Hjemkomst : Søndag kl. 16 

Pris : 300 kr . betales til lederne eller på MobilePay 2795 4659 

Tilmelding : e-mail til Bjarne – hygomgislason@gmail.com 

 

 

 

 

 

Vi skal måske mødes med de andre søspejdere fra Sundet i en endnu ikke fastlagt 

havn. Hvis ikke, finder vi selv et hyggeligt sted at tage hen 
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Plan-kursus 

Fra I er 13 til 15 år, har I mulighed for at deltage i Plan-kurserne i efterårsferien, der 

afholdes forskellige steder i landet  

Man mødes med andre spejdere fra hele landet, lærer en masse, får gode 

bekendtskaber og spændende oplevelser 

Landspejderkurserne er lige så gode som de 2 søspejderkurser i Holbæk og 
Thurøbund (næsten) 

Prisen er 2.125,- kr + transportomkostninger ( herfra trækkes 1.000 kr fra de 
første 5, der tilmelder sig til Bjarne ) 
 
Prøv dette link : 

https://dds.dk/artikel/plan-12-16-ar-praktisk-info 

Hvis det er noget for jer, så kontakt Bjarne 

25. august er 

sidste 

chance for 

tilmelding 

 

 

 

 

. 


