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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub 

Oktober 3, 2017 

 

SØNDAGSFROKOSTER. 

Medlemmerne gøres opmærksomme på, at der ifølge gammel tradition afholdes 

”SØNDAGSFROKOST” den 1.ste søndag hver måned i vinterhalvåret. Konceptet er, at 

man hver især medbringer egen frokost. Vi mødes og dækker bord samt indtager egen 

frokost i hyggeligt selskab i klubhuset. Man starter med at spise kl. 12.00 og får så et par 

timer i hyggeligt selskab med klubkammeraterne. Dette arrangement er åbent for alle – 

unge som gamle. Kom og vær med til at skabe liv og sammenhold i vor klub. 

FOREDRAG. 

24. oktober 19.00 til 22.00: ”Fra Frederiksværk til Carcasonne- over bjerg og dal”. 

Morten Grove beretter om kanalsejlads gennem Europa. Under foredraget vil Morten 

komme ind på de forskelligartede og ofte storslåede konstruktioner, der i bogstavelig 

forstand bringer selv store skibe ”over bjerg og dal”. Kom og få en inspirerende oplevelse.  

Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com  senest 17 oktober. 

 

VHF Certifikat - BEMÆRK   NY ugedag !!! 

Oprindeligt var VHF Certifikat kurset annonceret til at finde sted torsdage i november. 

Dette er nu ændret til tirsdage. Hvis du har overvejet at tilmelde dig, men har været 

forhindret torsdage, så er der nu chance for at springe på. 

VHF (SRC certifikat) kursus:    

Tirsdage i november, dvs. den 7. 21. og 28 november samt den tirsdag 05 december fra 

1900 til 2200.  Den 14. november er der foredrag. 

Lærer er Poul Erik Hansen fra Motorbådsklubben. Kurset er åbent for alle på 

Frederiksværk havn. Kurset leder frem til at deltagerne kan tilmeldes til eksamen ved 

Søfartsstyrelsen og opnå VHF (SRC) certifikat, som giver ret til at installere og benytte 

VHF i båden. Der regnes med 5 aftener samt eksamensdag.  

AKTIVITETSUDVALGET ORIENTERER 

OM ENDNU FLERE AKTIVITETER   
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Prisen for lærerbistand er 150 kr. pr. elev. Dertil kommer lærebøger på i alt ca. 425 kr. og 

eksamensbidrag på 503 kr., hvis man vælger at gå til eksamen.   

Hvis vi bliver mange elever, vil eksamen kunne afvikles i klubhuset, ellers foregår 

eksamen i København. Detaljer herom senere.   

Tilmelding til Henrik på henriander01@gmail.com senest 15 oktober af hensyn til indkøb af 

bøger. 


