Årets gang på Øresund
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Vandet og luften bliver koldere, dagene kortere og
sejlsæsonen 2022 lakker mod enden. Det har været endnu
en god og solrig sæson fra havnen i Kastrup, og vi har fået
luftet både sejlbåden, kajakkerne og den nyindkøbte rib.
Netop den nye rib har været sæsonens smertensbarn. Den
gamle rib, Delfinen, fik en storebror, Hajen, i efteråret
2021. Det var et håndværkertilbud komplet med svampe i
styrepulten, huller fra bøjlen fra den ikke længere
eksisterende vindskærm og snavs og vand fra de syv have.
Dedikerede medlemmer brugte efteråret og vinteren på at
vaske, spartle, polere og coate Hajen, og der blev
investeret masser af knofedt og kærlighed i projektet. Ved
sæsonstart var Hajen klar til Øresunds bølger, men
desværre var lykken kort. Styretøjet lækkede hydraulikolie,
skruen knækkede efter en påsejling af en træbro under

vandet, og pontonen sprang læk. Sådan er det med håndværkertilbud, men så længe der
er entusiastiske håndværkere i klubben, så skal Hajen nok blive til en smuk svane.
Indtil da bliver der fortsat investeret timer og knofedt i Hajen, som, når den sejler, er en
virkelig lækker båd. Den er 5,84 meter lang, kan indrettes med flere solsenge, en 115
hestekræfters motor og kan sejle næsten 40 knob. Der er ikke noget at skamme sig over,
når Hajen på en solskinsdag springer fra bølge til bølge. Er man mere til delfiner end til
hajer, så er den gamle rib stadig sødygtig. Og med de nye elektriske spil til bådtraileren og
med forbedrede adgangsforhold til klubhuset er det ingen kunst at få Delfinen og Hajen i
vandet og op igen.
Også sejlbåden, Perlen, har haft sine
udfordringer og sine succeser. Perlen
kom i sommeren 2021 ud for et havari
i Sverige, hvor den efter at have tabt
skruen kolliderede med en havnemole.
Perlen måtte derfor tilbringe vinteren
på et svensk værft, hvor Arnold og
Bosse puslede om den på forsikringens
regning. Omkring 1. maj vendte Perlen
hjem fra udlandsopholdet og blev ved
hjemkomsten til Kastrup shinet op
efter alle kunstens regler, så den igen
kunne tumle sig i Øresunds bølger – i tip-top stand og nu med skrue.
I juni var Perlen med 6 af klubbens medlemmer på en længere tur Sjælland rundt, og i
sommerferien var den som vanligt lånt ud i en uge ad gangen til de medlemmer, der
måtte have lyst til det. Derudover har interesserede medlemmer, som endnu ikke er
frigivet, kunnet tage med ud på ugentlige træningssejladser, og andre har taget en
dagstur eller en eftermiddagstur til Flakfortet eller Dragør Fort, hvor det er fint at kaste
anker og bade fra båden.
I kajakafdelingen blev der i 2021 stjålet to
kajakker fra klubhuset. Klubben købte
efterfølgende i efteråret fire nye kajakker og
råder nu over 13 kajakker i alt, som bliver
flittigt brugt. Om mandagen er der træning
for nye medlemmer, der gerne vil frigives, og
efter man er frigivet, er der ca. en gang om
ugen mulighed for at ro en tur i selskab med
andre klubmedlemmer med indlagt kaffe- og
kagepause.

Klubhuset og tilhørende baghave har fået en gevaldig overhaling og er blevet et rigtig
hyggeligt sted at hænge ud til en kold øl fra det nye køleskab og lidt grill og hygge i de
nymalede havemøbler. Der er desuden stadig mulighed for at smutte en tur i den lille
sauna, når man har taget et dyp i Øresund fra trappen lige over for klubhuset.
PI Sejlsports- og Kajakafdeling fik i april ny formand, Bertram, som allerede har lagt et
meget stort stykke arbejde i klubben og særligt i ribben. Som alle andre foreninger
eksisterer PI Sejlsports- og Kajakafdeling kun, fordi der er ildsjæle, der lægger tid, knofedt
og engagement i at få bådene til at sejle, kajakkerne til at fungere og klubhuset til at
skinne. Tak til ildsjælene og tak til alle jer andre for at gøre PI Sejlsports- og Kajakafdeling
til en virkelig hyggelig klub med masser af engagement og imødekommenhed.

