
 

 

Liv på Havnen, 
tålmodighed og noget om 

håndtag og trin 

EM i jollesejlads skaber masser af aktivitet - men også trængsel 

 

Der kommer en uges tid med ekstra liv på Havnen – og det kan betyde, du får brug for lidt tålmodighed, 

hvis du kører i bil til Vinterpaladset. 

 

KDY er blevet udpeget til vært for Europamesterskaberne i jolletypen 29’eren (udtales twentyniner) og det 

betyder, at 26 nationer og flere end 200 joller vil dyste på Øresund fra 27. juni til 5. juli. Flere vil komme i 

dagene op til. 

 

Der bliver således masser af god stemning og masser at se på; både på vand og på land – men de 

mange joller og mennesker vil også fylde en del. 

 

Bl.a. bliver der placeret joller på stykket mellem kørevejen til Vinterpaladset og Strandvejen, men giv de 

unge mennesker plads til at få jollerne frem og tilbage og ned i vandet ved jolleophalet. 

 29’eren er er en meget hurtig jolle beregnet på ungdomssejlere som forløber for den større 49’er, der er 

på det olympiske program. Alle både er ens og den har trapez og asymmetrisk spiler, som 49’eren. 

 

Som Dansk Sejlunion skriver: »Farten i 29eren er imponerende, og den sejler næsten altid hurtigere end 

vindhastigheden. Båden planer på kryds fra ca. 5-6 m/sek. og sejler ofte 7,5 knob på kryds og over 15 

knob på læns.« 

  



Lauget ønsker tillykke til KDY for at have fået dette store arrangement til Rungsted Havn – og held og 

lykke med stævnet. Læs mere om stævnet og jollen hér. 

 

Håndtaget som driller og driller 

Et tag i hånden er bedre ned 10 hænder på taget: Og vi har været udfordret af vores ustabile håndtag i 

døren til Vinterpaladset. 

 

Pligthuggerne fandt en midlertidig løsning, men den holdt ikke længe, så nu arbejdes på at finde en 

holdbar løsning. Udfordringen er, at det er rigtig mange gange om dagen, der bliver taget i håndtaget og 

det giver slid. 

 

Pligthuggerne havde overvejet at sætte strøm til håndtaget, da det vil sikre at kun få benytter det – men 

efter nærmere overvejelse ville det så betyde, at døren formentlig ville stå ulåst. Og så har vi skabt et 

andet problem. 

Husk i øvrigt låsereglerne: 

 Når der bades morgen og formiddag låses dørene ikke, når du går ud til badebroen. 

 Den sidste i Vinterpaladset har derimod pligt til at låse efter sig. 

 Inden nøglen drejes om, løftes håndtaget – og tag i håndtaget når du har låst, så du er sikker på 

døren er låst. 

Pas på trinet  

Pas på ét af de nederste trin i den venstre trappe for enden af badebroen: Den øverste del af trinet er 

stået til søs, og trætrinet er meget glat. 

 

Vor hidtidige trappeleverandør har vist sig at blive mere og mere ustabil – eller faktisk så stabil, at han slet 

ikke kommer! 

 

Pligthuggerne har fundet en ny trappeartist, som så snart der er et hul i kalenderen, får repareret trinet. 

 

 


