Velkommen
- til nye medlemmer

Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub
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Velkommen til
Sejlklubben København
Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub.
På de følgende sider kan du læse lidt om klubbens drift og hvordan vi får
det hele til at fungere.
Sejlklubben København holder til i Kalkbrænderihavnen på Østerbro i
København. Havnen har 260 bøjepladser, plus de ekstrapladser havnefogeden er i stand til at trylle frem - så vi har god plads til gæstesejlere
som gerne vil tæt på Københavns centrum uden at være plaget af mylder
og larm. Der er gåafstand til S-tog, sejlerbutikker og supermarkeder. Vi
har gode faciliteter for gæstesejlere. Kvindelig Sejlklub holder også til i
havnen. Vi har også enkelte pladser i Fiskerihavnen (Nordhavn), her skal
man regne med bus eller cykel for at komme til byen.
Sejlbåde fylder ca. 80 procent af pladserne, 20 procent er motorbåde.
Grillpladsen foran klubhuset bruger vi på lune sommeraftener og skal
der mere varme på, kan vi tænde en af de mange griller, og selvfølgelig
lave noget mad i hinandens selskab. Vi synes selv, vi er gode til fællesgrill.
Først og fremmest sejler vi. Både tursejlads og kapsejlads. Vores største
turarrangement er Pinseturen. Inden for kapsejlads er vi aktive i Svanemøllekredsens onsdagsmatch, og vi arrangerer selv kapsejladser, bl.a.
Hven rundt ved nat.
Vinterbasen er ved Fiskerihavnen. Her har vi store vinterpladser til bådene, ligesom vi har vores opbevaringsskure og vinteropholdsrum/kaffestue. Der er også en del både, der bliver i vandet vinteren over.
Fællesskab dyrker vi året rundt. Også når vi ikke sejler. Om vinteren har
vi som regel nogle velbesøgte klubaftener, en del medlemmer svømmer
sammen, andre står på ski. Og så er der vores fester og hyggearrangementer. Du og dine skal være velkommen i fællesskabet.
Med venlig hilsen

Sejlklubben København
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Sejlklubbens historie
Sejlklubben København blev stiftet i vinteren 2008 og er en fusion af de
tre gamle Skudehavnsklubber: Øst (stiftet i 1926), Triton (stiftet i 1942) og
Søhesten (stiftet i 1968).
Sammen med Kvindelig Sejlklub (KVS) udgør klubben Havnelavet Sundkrogen, der lejer og driver Kalkbrænderihavnen på Østerbro i København,
og hvortil klubberne blev flyttet da den gamle Skudehavn blev lukket i
forbindelse udvidelser i Frihavnen.
Klubhuset er tegnet af Kim Utzon og og stod færdigt i 1999. Vores klublokale er på første sal, og herfra har vi formentlig Københavns fineste udsigt mod Hven. Kikker vi i den anden retning har vi den skønneste udsigt
over vores både. Klublokalet byder på stort køkken, hyggehjørne og masser af plads, indendørs såvel som på de store terrasser. I stueplan har vi
havnekontor, gæstetoiletter og klubrum. Desuden er her en restaurant
som er privat ejet og den er sejlklubberne ikke involveret i.
Midt i mellem advokatbygninger og privatebanking bor vores sejlklub i
omgivelser med glasfacader og flotte bygninger og dejlige mennesker.
Den flotteste bygning er vel stadig „Svanemølleværket“, der med sine
røde mursten rager højt i vejret, og hvor skorstenene er vores pejlemærke når vi sejler hjem.
På din vej rundt i klubben som nyt medlem støder du højst sandsynligt
på gamle garvede medlemmer, der ved første øjekast kan virke mutte og
sammenspiste. Men lad dig ikke narre, der er hjertevarme bagved. Og de
er alle mere end villige til at hjælpe dig med spørgsmål og praktiske ting.
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Hvordan fungerer klubben i
praksis?
Klubben er bygget op om princippet ‘at løfte i flok’, og er ikke bare en parkeringsplads for både hvor alt er klaret af andre. Vi driver selv klubben
gennem frivilligt arbejde. Alle forventes at yde en indsats, lille eller stor,
og den frivillige indsats giver i sagens natur en overskuelig økonomi.

De som dagligt arbejder for din klub
Klubben er organisatorisk sammensat af en bestyrelse, og en del udvalg
med formænd- og kvinder for de forskellige udvalg, der typisk vælges på
den årlige generalforsamling. Når en stor sejlklub skal fungere i hverdagen, er der en masse opgaver som skal løses, og klubben er derfor organiseret med en række udvalg der har ansvaret for bestemte områder.
Ligeledes er der et bredt samarbejde med andre klubber, myndigheder og
interesseorganisationer hvorfor opgaverne skal koordineres.

Din indsat for klubben er værdsat!
Så har du lyst til at deltage i arbejdet og bidrage til klubbens eksistens, er
du altid meget velkommen til at kontakte et udvalg. Udover bestyrelsen
har vi følgende aktive udvalg i klubben:
Driftsudvalg
Pladsudvalg
Festudvalg
Kapsejladsudvalg
Klubhusudvalg
Nordreklubhusudvalg
Bladudvalg
Skoleudvalg
Webudvalg
Lokalpolitisk udvalg
Ungdomsudvalg
På de næste sider kan du læse mere om de enkelte udvalgs ansvars- og
arbejdsopgaver.
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Driftsudvalg
Udvalget varetager vedligeholdelse af vores fællesarealer og arbejder
under Havnelavet Sundkrogen (HS), som er en paraplyorganisation for
sejlklubberne Sejlklubben København (SKK) og Kvindelig Sejlklub (KvS).
Begge klubber er hjemmehørende i Kalkbrænderihavnen.
Driftsudvalget har ansvar for alle klubbens fællesarealer, såsom broer,
landplads og container- og miljøpladsen. Derfor er det også driftsudvalget, som indkalder til fælles arbejdsdage, hvor klubbens faciliteter får en
kærlig hånd.

Pladsudvalg
Udvalget varetager bl.a. fordeling af bådpladser (bøjepladser), optagning
og søsætning og samarbejder om vedtægter, bøjepladsreglementer, fordeling af optagningsdage og fordeling af landareal. Vi samarbejder med
Jakob Jensens Bådværft, som vi deler båd- og mastekran og spuleplads i
fiskerihavnen med.
Udvalgets vigtigste opgave er at fordele bøjepladser, landpladser og skure. Vi har et fint bøjepladsreglement, som hjælper med at få tingene gjort
rigtigt.
Pladsudvalget tilrettelægger også bådoptagning og søsætning og instruktion af nye traktorførere og pladsfolk. Bådhåndteringen forår og
efterår gennemføres af Bådhåndteringssjakket.

Hvordan får jeg bøjeplads (bådplads) til min båd?
De senere år er ventelisten til bøjeplads blevet meget kort, men for at få
plads, skal man først melde sig ind som aktivt medlem i sejlklubben. Alle
pladser uddeles efter anciennitet. Fra 1. januar og en måned frem kan
man så skrive sig op på bøjepladslisten. Derefter uddeles de faste bøjepladser først, derefter lånepladser som uddeles for et år. Har man fået
en fast plads kommer der automatisk en regning næste år. Har man fået
en låneplads skal man næste år huske at søge igen, det er meget vigtigt
at man søger igen for ellers står man uden plads. Og hvis man så har
anciennitet til det, får man måske en fast plads eller låneplads. Hvis man
søger plads i løbet af sommeren skal man henvende sig til havnefogeden, og høre om han kan hjælpe. Vinterplads på land skriver man sig op
til om efteråret. Vi tager både op 5 weekender om efteråret og søsætter
5 weekender om foråret. Vær opmærksom på at op og i hænger sammen,
forstået således at hvis du kommer op tidligt kommer du i vandet sent.
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Leje af skur
Er der ledige skure på vores landplads er du velkommen til at ansøge
Pladsudvalget om at leje et skur til dit grej.

Kranfører
Bådene optages og søsættes af medlemmer der har bestået en kranfører
prøve med opnåelse af certifikat. Når der igen startes uddannelse af nye
kranførere er du velkommen til at tage uddannelsen.

Traktorfører
At køre traktor kræver ikke certifikat, og vi uddanner derfor selv løbende
nye traktorførere. Det er spændende at køre store tunge maskiner og kan
umiddelbart virke uoverskueligt at løfte en stor båd og køre rundt med
den, men det er faktisk nemmere end man skulle tro grundet optimeret
og godt grej. Så er der en indre m/k drengerøv med glæde for store maskiner gemt i dig, hører pladsudvalget gerne fra dig.

Festudvalg
Gode fester kræver god planlægning og sjove idéer. Det er præcis, hvad
festudvalget er rigtig dygtige til. Så hvert år bliver der arrangeret en
masse gode fester med fantastisk underholdning og dejlig mad. Alle
fester og arrangementer vil blive annonceret på hjemmesiden og du kan
også følge med på hjemmesidens kalender.

Kapsejladsudvalg
Kapsejlads er en væsentlig del af klublivet, og så er det en glimrende
måde at lære sig selv og sin båd at kende på.
Vi sejler kapsejlads hver tirsdag og onsdag aften i maj, juni, august og
september. Endvidere afholdes der mange stævner for joller og kølbåde i
Øresund.
Sejlklubben København er bl.a. arrangør af SKK-2-STAR, Hven Rundt Ved
Nat og Bomlukkeren. Men vi er også „nogle“ der tager de lange ture rundt
om Sjælland og Fyn eller deltager i 24-timers sejlads. De forskellige kapsejladser vil blive annonceret i Brisen og i aktivitetskalenderen på www.
sejlklubbenkbh.dk.
Vi holder løbende kurser og temaaftener om kapsejladsregler, trim af rig
og sejl og andre kapsejladsorienterede emner.
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Klubhusudvalg
Klubhusudvalget sørger for at klubhuset i Sundkrogen fungerer og vedligeholdes. Klubhuset benyttes af medlemmer fra Kvindelig sejlklub og
Sejlklubben København til hygge, møder, fester, kurser, og alskens aktiviteter for medlemmerne. Også gæstesejlere er velkomne. Klubhuset kan
ikke lejes eller lånes og der må kun afholdes sejlsportsrelaterede arrangementer. Har du spørgsmål til klubhuset er du velkommen til at kontakte udvalget. Husorden og regler kan du finde på klubbens hjemmeside og
i klubhuset. Nøgle til klubhuset får du hos Havnefogeden.

Nordreklubhusudvalget
Klubhuset ligger i fiskerihavnen ved siden af vores landpladser og Jakob
Jensens bådeværft. Udvalget sørger at huset fungerer og vedligeholdes.
Huset bruges meget i perioderne hvor klubbens både klargøres, søsættes eller afrigges og sættes på land. Men huset har åbent hele året og
bruges her som en hyggelig daglig oase, typisk af klubbens lidt ældre
medlemmer. I begrænset omfang er der mulighed for at leje klubhuset.
Reglerne finder du på klubbens hjemmeside. Nøgleadgang til klubhuset
får du hos Havnefogeden.

Bladudvalg
Klubbladet BRISEN udgives ca. 5 gange årligt og redigeres af klubmedlemmerne selv. Bladmøderne holdes i klubhuset, hvor vi mødes kl. 18.00
og spiser sammen, inden vi går i gang. Kontakt os gerne, hvis du har en
nyhed eller andet stof, som du gerne vil have i bladet.

Skoleudvalg
Skoleudvalget består af sommerskoleinstruktører, vinterskoleinstruktører og 2 elever. Udvalget planlægger undervisning og kurser. Det er
vores ambition at skolen skal bidrage til, at klubbens medlemmer på den
ene side kan lære grundlæggende færdigheder relateret til det at færdes
til søs - på den anden side give erfarne sejlere mulighed for at holde sig
opdateret, eksempelvis inden for sikkerhed til søs.
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Webudvalg
Webudvalgets arbejde består i at udvikle og vedligeholde klubbens hjemmeside. Men det er vigtigt, at så mange af klubbens udvalg som muligt
selv kan redigere og opdatere kalenderen og egne sider. Derfor underviser webudvalget gerne medlemmer som kunne tænke sig at hjælpe med
dette arbejde.

Lokalpolitisk udvalg
Udvalget arbejder med udviklingen af vores lokalområde. Både vedrørende sejlsportens og fritidsforeningernes vilkår og muligheder og med
spørgsmål om f.eks. miljø, infrastruktur og faciliteter. Aktuelt er Nordhavnens fremtid på dagordenen. Området skal i de kommende år udvikles til en ny bydel med 40.000 indbyggere og 40.000 arbejdspladser.
Nordhavnstunnellen, til biltrafikken fra Lyngbyvejen via Svanemøllehavnen til Nordhavnen, og dennes betydning for klubberne og sejladsen, er
for tiden på dagsordenen.

Ungdomsudvalg
SKK har ikke et egentlig ungdomsudvalg, men vi har et godt samarbejde
med KØS Sejlsport der er en sammenlægning af ungdomsafdelingerne
i de tre sejlklubber i Svanemøllehaven (Kjøbenhavns Amatør Sejlklub,
Øresunds Sejlklub Frem, Sejlklubben Sundet). KØS optager medlemmer
i alderen 8-25 år, og der er mulighed for at sejle i Optimistjoller og Laser i Juniorafdelingen for de 8-15 årige (vejledende alder) og Ynglinge og
29’ere i Ungdomsafdelingen for de 15-25 årige. Læs mere på KØS hjemmeside.

Relationer til andre klubber
Sejlklubben København er en klub under Dansk Sejlunion, og dermed
medlem af Svanemøllekredsen, som bl.a. står for kapsejladserne og koordinering af sejlerskolerne.
Havnelavet Sundkrogen er tilsluttet FLID (Foreningen af Lystbådehavne i
Danmark).
Lokalpolitisk udvalg samarbejde med Østerbro Lokalpolitisk Råd og
Idrætsforum København (IFK) med hensyn til varetagelsens interesser i
lokalområdet.
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Årets gang som bådejer
Januar
Tilse din båd både på vinterpladsen. Ligger den i vandet holder du ekstra
godt øje med især fortøjninger. Hvis du har fast bøjeplads skal du intet
foretage dig. Hvis du har låneplads, eller ingen plads eller ønsker en
anden plads skal du skrive dig på listen i klubhuset. Samt sende en mail
til pladsudvalg om hvad du ønsker. Pladsudvalget fordeler bøjepladserne
efter anciennitet.

Februar
Tilse din båd i vandet og på vinterpladsen.

Marts
Tilse din båd i vandet og på vinterpladsen. Orienter dig om hvornår du
skal i vandet, og sørg for at båden er klar.

April - Maj
Klargør din båd til søsætning. Der må ikke slibes bundmaling uden støvsuger. Og når båden skal i vandet møder vi kl. 8.00 og deltager til alle
både er i vandet, samt sørger for at rydde op efter os. Bukkene sættes på
plads osv. Husk at mærke stativer og bukke med tydeligt navn og telefon
nr. Der må ikke sættes master på ved mastekranen mens der søsættes
både. Medlemmers både i havnen skal føre klubstander samt synligt
navn og hjemhavn på båden. Børn og hunde er velkomne men skal holdes
i snor og under konstant opsyn. Hvis din båd ikke har stropmærker skal
du sørge for de kommer på inden søsætning.

Juni - Juli -August
Tilse din båd i vandet og på vinterpladsen. For at have plads i havnen
skal båden være i forsvarlig stand. Fortøjninger og affendring skal være
i orden. Gammel olie, batterier og andet skal på miljøstationen på landpladen i Fiskerihavnen og må IKKE stilles i affaldsrummet ved klubhuset!
Broen skal holdes fri for passage. Du er selv ansvarlig for strøm på din
båd. 2amp stik er max og må dog ikke sidde i hele tiden. Læs el reglement
på hjemmesiden

September
Skriv på optagelisten i klubhuset, om båden skal på land eller blive i vandet. Husk at optagedagen hænger sammen med søsætningsdagen. Skal
du på land, mærker du dine bukke eller stativ med den farve din optagedag har og stiller det efter anvisning fra pladsudvalget.
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Oktober - November
Kik stativer og bukke efter, at alt er som det skal være. Sørg for at alle
bolte m.m. er velsmurte og virker, således at du er helt klar på optagedagen. På optagedagen mødes kl. 8.00 og alle er med til vi er færdige.
Der må ikke afrigges master, vaskes både og håndteres presenninger på
optagedagen. Sørg for at presningen er bundet forsvarligt og ikke til bukkene. På grund af brandfare må kun være strøm på båden når man er til
stede på landpladsen. Gasflasker skal fjernes fra skure og både i tilfælde
af Brand.

December
Tilse din båd i vandet og på vinterpladsen. Da det tit er højvande i vintermåneder er det en god ide at ikke lægge fortøjningsøjer ned over hornene på pælende men sørge for at de er bundet under hornene så de ikke
glider oven af ved højvande.
Hvis du er tvivl om noget, så se på hjemmesiden eller spørg pladsudvalget.

Om brug af masteskure
Havnelavet råder over 2 masteskure. Masteskuret ved traktorskuret på
landpladsen er fortrinsvis til master under 12 meter. Alt hvad der lægges
i masteskurerne skal være mærket med tydelig bådnavn, ejernavn og
tlf. nr. Master skal være afrigget. Sallingshorn, stag, vindex og antenner
og lignende skal være fjernet. Rulleforstag skal være afmonteret eller
surret sammen med masten. Rulleforstag, bomme og spilerstager kan
lægges på spærrne i det store masteskur. Masteskuret skal fyldes, så de
første henlagte master lægges bagerst. De øverste og nederste ”hylder”
er til små og lette master. De midterste er til tunge master. Det bliver
kontrolleret af pladsmanden ved bådoptagningen.
Master skal flyttes fra afriggerpladsen inden en uge efter båden er taget
på land. Også dér skal masterne være mærket med bådnavn og tlf. hvis
bådejeren ikke er i nærheden.
Tilrigning og afrigning på bådhåndteringsdage må kun finde sted når
arbejdet med optagning og søsætning er afsluttet, eller efter aftale med
pladsmanden. Tilrigning og afrigning, eller maste opbevaring på landpladsen må ikke foregå på bådhåndteringsdage.
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Om optagning og søsætning af både
Bukke og klodser
Inden optagedagen sørges for at stativer bukke med mm. er velsmurte og
fungerer, at man ved hvor bukke stativer er placeret og at der er navn på.
Hvis du har løse bukke som ikke kan stilles i højden skal du kende klods
lagets højde (da dine bukke kan blive for lave hvis klodserne er for store).

På optagedagen
På optagedagen møder alle bådejere samt det frivillige og ulønnede
optagehold senest kl. 8:00 og hjælpes ad med at tage både på land, samt
andet forefaldende arbejde for at få pladsen til at fungere. Der må ikke
vaskes både samt lægges presenninger på og andre ting på egen båd
den dag du får den op. Ligeledes fortsætter alle med at hjælpes ad til vi
er færdige med at tage alle bådene op. Afrigning af master er ikke tilladt
denne dag.

Dato for optagning og søsætning hænger sammen
Når du skriver dig på listen til at komme på land på en bestemt dato, er
datoen for den dag du skal i vandet samtidig fastsat. Det er vigtigt at
du er klar på denne dato, så vi kan undgå at skulle bruge tid på at flytte
både.

På søsætningsdagen
På søsætningsdagen møder alle bådejere samt det frivillige og ulønnede
optagehold senest kl. 8:00 og hjælpes ad med at sætte bådene i vandet,
samt andet forefaldende arbejde for at få pladsen til at fungere. Ligeledes fortsætter alle med at hjælpes, til vi er færdige med at tage alle
bådene op. Klargøring og tilrigning af master er ikke tilladt denne dag.
Bundmaling og reparation af småpletter er ikke tilladt.

Når din båd er kommet i vandet
Når din båd er kommet i vandet skal bukke, klodser samt andet flyttes på
plads og der skal være pænt og ryddeligt på pladsen INDEN du afsejler
eller forlader pladsen.

Husk at din båds navn skal kunne ses fra broen
For at Havnefogeden på sin rundering kan holde styr på bådenes placering og evt. besøg af gæstesejlere, er det meget vigtigt at du også skriver
din båds navn f.eks. i stævnen, og at du altid fører vores klubstander. Ny
klubstander udleveres hvert år.
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Husk, at de der varetager din båd er frivillige klubkammerater
Husk at de som fører kran og traktor, og de som hjælper til med at sætte
både af, samt alt andet arbejde der udføres for at få bådene op og i udføres af frivillige og ulønnede klubkammerater.

Bådbyggger Jakob Jensens bro må ikke benyttes
Bådbygger Jakob Jensens bro må ikke, end ikke kortvarigt, bruges i forbindelse med optagning og søsætning.

Havnekontor og -foged
Opkrævning af gæsteleje og det daglige arbejde med pladsfordeling varetages af Havnefogeden når først Pladsudvalget har søsat din båd.
Broerne runderes dagligt, hvor gæster serviceres, oplyses koden til toilet/bad o. lign. Havneafgift og miljøafgift kan endvidere betales via betalingsautomatboden ved havnekontoret døgnet rundt. December, januar
og februar vil vores kontor ikke være åbent, men der vil være rundering
på havnen.
På Svanemøllehavnens Havnekontor kan også købes nøgler til Sundkrogen og udleveres frihavnsmærker og klubstandere.
Koden til toiletterne på havnen ændres årligt og sæsonens kode kan du
få oplyst på havnekontoret, eller blot ved at spørge en af dine sejlerkammerater.
I klubhuset på Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø har havnefogeden og
Pladsudvalget også deres eget kontor. Det ligger i stueplan på vestsiden.
Havnefogeden kan træffes alle hverdage mellem kl. 07:30 – 13:30, mandage kl. 16:00 - 18:00, på Svanemøllehavnens havnekontor på Strandvænget 45, tlf. 39 20 22 21 eller mail: info@smhavn.dk.
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Yderligere oplysninger
Husk, du kan altid spørge andre garvede medlemmer til råds. Og du kan
især søge yderligere oplysninger på www.sejlklubbenkbh.dk
Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt. I Sejlklubben København er vi stærkt optaget af kammeratskab og sammenhold, og ingen
bør føle sig udenfor fællesskabet.
Velkommen til.
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