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VELKOMMEN TIL GRØN OG BÆREDYGTIG SEJLADS 

Vi har alle et stort ansvar for at passe på miljøet og det hav der ligger rum til vores store 
passion.

Derfor iværksatte KAS (Kjøbenhavns Amatør-sejlklub) KAS GREEN i foråret 2021 en række 
initiativer, som skal målrette indsatsen og gøre klubben mere miljøvenlig samt sætte fokus 
på grøn og bæredygtig adfærd når klubbens medlemmer er på havnen og på vandet.

Ikke mindst så forsøger klubben at bidrage til, at havet omkring er så rent som muligt, så 
børn og børnebørn har mulighed for samme store oplevelser med vand og sejlads som vi 
har været forundt.



GAMLE SEJL TIL NYE TASKER 

Klubben har en del brugte sejl som 
sædvanligvis vil blive kasseret. 

Disse kan bruges til nu tasker, 
cockpitafskærmninger og måske solsejl. 
På den måde genbruges et nærmest 
uforgængelig materiale. 

Der holdes løbende kurser så klubbens 
sejlsysmaskine kan benyttes af så mange 
som muligt.



BØRN OG (REN) BÅD

BØRN & BÅD er et helt nyt initiativ i K.A.S. for jer der allerede sejler og gerne vil begynde at 
sejle med børnene. Vi sætter rammerne og du møder blot med din familie og sejler med. 
Hver gang vil have et nyt fokusområde og sejladsen vil altid være i børnehøjde. Et af de 
fokusområder vi arbejder med er miljø og affald. Man må nemlig ikke smide ting i vandet og 
affald skal sorteres og medbringes i land. Så får man de gode vaner ind med saltvandet.



UNDEN VAND AT DRIKKE DUR HELTEN IKKE

Alle elever vil til sæsonstart modtage en drikkedunk i miljøvenlige materialer. Så slipper man 
for købt flaskevand. Samme gave får officials og hjælpere til stævner og andre 
arrangementer.



HVAD MED DET GAMLE SEJLERTØJ? 

Det er en miljømæssig tung proces at fremstille teknisk sejlertøj. Derfor har klubben opstillet 
tøjstativer hvor man kan hænge det brugte sejlertøj til fri afbenyttelse. Det betyder at de nye 
sejlere ikke behøver at købe nyt med det samme og at man kan supplere hvis man lige står 
og mangler.

Zhik og Zip-It Agency vil endvidere hjælpe med råd og vejledning til hvordan sejlertøjet holder 
endnu længere.  



GRØNT TOVVÆRK I MERE EN FORSTAND 

Der vil i så vidt muligt omfang kun indkøbes tovværk til klubbens skolebåde som er 
miljømærket. Dette kunne eksempelvis være af mærket Marlow Ropes - Blue Ocean. Det 
er højtteknologisk tovværk produceret af affaldsplastik.



RENOVER FREM FOR AT KØBE NYT 

Med over 1100 medlemmer samt en stor flåde af klubbåde er der stor udskiftning af grej. I 
stedet for at smide ud, opsamles dette og renoveres løbende. På den måde sparer man 
på budgettet og man slipper for at indkøbe unødigt grej der typisk bliver transporteret ind fra 
Asien.



FOKUS PÅ HAVMILJØ OG OPSAMLING AF AFFALD 

Der vil i forbindelse med standerhejsning og nedtagning være fælles oprydnings- og 
affaldsdage på havnen. 

Alle skolebåde vil være udstyret med opsamlingsposer fra Havvmiljøogterne.

Der er etableret tydelig affaldssortering på klubbens og havnens arealer.



BÆREDYGTIGE STÆVNER

KAS er kendt for afholdelse af stævner og der har altid været tænkt på miljøet. Ved 
afholdelse af Svanemøllens Vandfestival, Sejlsportsligaen og J70 DM skærpes fokus ekstra 
og retningslinjerne herfra implementeres på vand og på land. 



GRØNNE PRODUKTER TIL BRUG PÅ KLUBBENS FLÅDE 

Det er et mål, at alle malinger, lakker og plejeprodukter skal være så miljørigtige som muligt –
herunder biologisk nedbrydelige, fosfatfrie og uden gift og skadelige stoffer.

Der indarbejdes procedure og arbejdsgange for sikker afrensning på bådplads og ved 
bedding. 



KONTAKT
Ved spørgsmål kontakt da Formand for KAS KlubLiv Charlotte Andersen på klubliv@kas.dk
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