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Indhold og Redaktørside
I forbindelse med denne udagve af DSS, der også markerer 
klubbens 70 års jubilæum kan I læse en historie om det tidli-
ge dage i klubbens historie. Side 8 - 11
Jeg vil iøvrigt hensvise til god læsning om klubbens historie 
i 50 års Jubilæumsbogen ”Frederiksværk Sejlklub 1943 - 
1993”
Denne bog findes til læsning i vores Klubhus.
Hvis du gerne vil læse mere om Klubbens historie kan du 
finde en artikel skrevet af Jan Hovald Petersen i et interview 
med Erik Conradsen. ”Et liv ved havnen og med sejlsport 
og med mennesker gennem tiden.” Denne kan læses på 
hjemmesiden.

Jeg har kastet mig ud i en for mig ny diciplin og vil gerne 
dele lidt af det Interview jeg har ført med Peter Hvidberg, 
førstemanden i Juniorafdelingen. Side 15 - 17
Resten som ikke lige fandt plads her i bladet kan du som altid 
læse på hjemmesiden.

Vores gode Journalist, Jan Hovald Petersen, har igen været 
flittig. Det er ikke kun på hjemmesiden I kan finde hans ord 
men også lige her i ”Den Sorte Sejler”. Side 6-7 & 
Side 18 - 20

Standerhejsning & Brunch
Husk Stander-
hejsning den 20. 
april med Brunch
fra kl. 10:00

Læs om onsdagssejladserne på  Side 24
Der er også et tilbud fra vores måler Flemming omkring 
”Målerbrev” se Side 23
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Vinteren i år har varet længe nok nu vil jeg mene. I skrivende stund har vi stadig dagtempera-
turer under frysepunktet og sneen dækker fortsat landskabet her og der. Vi har set fantastiske 
isskruninger på molen og isbådene har været ude på søen i år. Selv om dagene op til påske var 
med dejlig sol og blå himmel med rolige vindforhold, indbød det næppe til at få skivet pakket 
ud.

Under vores sidste generalforsamling efterlyste vi et nyt pust til vores aktivitetsudvalg, og jeg 
skal da lige love for, at der er kommet en frisk vind ind i vores aktivitetsudvalg. Torben Mands-
berg har overtaget roret og fået en håndfuld initiativrige sejlere med ind i udvalget. Jeg kan 
næsten ikke få armene ned, når jeg har læst det ene mødereferat efter det andet i vinterens løb 
fra udvalget, som allerede nu har planlagt adskillige aktiviteter for vores kommende sæson, se 
blot på vores aktivitetskalender på websiden!

Klubben fylder 70 år i år, og klubben byder på brunch og åbent klubhus den 20. april fra kl. 10 i 
forbindelse med vores standerhejsning, hvor kanonen bliver skudt af kl. 12.00.

Årets pinsetur går til Nykøbing Sj., hvor vi har lånt sejlklubbens dejlige klubhus, så tag med på 
årets første fællestur og lad os få en dejlig lang weekend sammen, og vejret er jeg sikker på, at 
aktivitetsudvalget også har styr på-
Vores kapsejladsudvalg har også barslet med nogle nye tiltag, hvor det forlyder, at man vil op-
fordre til, at så mange så muligt skal sejle med gyldigt målebrev, så vi følger de regler på områ-
det, som Dansk Sejl Union har udlagt.
For at få så mange som muligt med på dette, har vores egen måler Flemming tilbudt at lave må-
lingen gratis, så det er et yderst beskedent beløb, man skal op med for at være med på beatet. 
Muligheden for at være med i en fælles vejning af skibet ved søsætning er også en mulighed, så 
tjek hjemmesiden for at få del i dette enestående tilbud eller kontakt udvalget.

Som det fremgår af kalenderen er der planlagt en ugentlig aftensejlads på fjorden i år. Hver 
tirsdag bliver der både aktiviteter på fjorden og i klubhuset, hvilket jeg synes lyder som et rigtig 
spændende tiltag for at vi kan få brugt vores både og ikke mindst klubhuset i hverdagen. Læs 
mere om dette tiltag på vores hjemmeside.

Jeg må tilstå, at jeg er meget overbevist om, at vi nok skal få en rigtig aktiv sæson i år. Det kræ-
ver blot, at I alle bakker disse initiativer op og deltager!

Med ønsket om en rigtig god og aktiv sæson 
De bedste sejler hilsener

Niels Petersen

har ordet

 Formand   Niels Petersen
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Brunch-buffet kl. 10 i klubhuset, hvor Frederiksværk Sejlklub er vært.
Der serveres bl.a. div. pølser, scrambled egs, ost, syltetøj, forskellige
brød, - samt te og kaffe. Mød frem, der er ikke tilmelding, - nyd lidt mad
og vend sommerens planer med andre sejlere. 

Stumpemarked:
Medbring hvad du har tilovers fra sidste sæson, sæt pris og dit navn på, eller skriv ”foræres 
bort”
Intet er for småt, og kan du medbringe, hvad du ønsker at bytte, sælge eller forære væk, - er det 
heller ikke for stort
Kom i god tid, kik ind i Juniorrummet og se hvad du ikke kan undvære
Standerhejsning:
Kl. 12 vil vores formand, Niels, sende standeren til tops, sige nogle ord og sammen vil vi høre 
kanonsalut og råbe hurra for Frederiksværk Sejlklub, som i år fylder 70 år.

Mon vi får gaver? Gad vide om der holdes mange taler?   Vel mødt

En sejlerhilsen   Fest- og aktivitetsudvalget

Sæt x i kalenderen d. 20. april 2013
Standerhejsning -  Stumpemarked - Frederiksværk Sejlklub`s
70 års fødselsdag - Fest- og aktivitet

Så starter sejlsæsonen 2013
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Først og fremmest kommer seniorafdelingens tirsdags-aktiviteter ’på et tørt sted’. Der er snak, 
aktivitet og hygge for seniorer – eller for alle, der gerne vil have en afslappet formiddag i sam-
vær med modne sejlere. Der er derudover de gode dage med frokost, hvor afdelingen er næsten 
fuldtallig. 
Som nu den 5. Marts, hvor der var lækker And a l’Orange – ganske lækkert tilberedt. Derefter 
kaffe, hygge og snak – og udvekslet brugbare erfaringer om gode sejlsteder i bl.a. Sverige, Norge 
og inde i Østersøen – alt fra Bornholm til Ålandsøerne m.m.
I gennemsnit har Seniorafdelingen vel været en 15 – 17 personer igennem sæsonen.

Viden og hygge – et udvalg af vinterens emner!
Der blev i vinterens løb flere gange 
drøftet DEN FORØGEDE AFGIFT på 
lystbådforsikringer og den politiske 
situation bagved, der kan være 
skræmmende for en sejler, der 
bare vil have et godt otium med 
sin båd. 
Og så blev der drøftet VIDEN og 
teknik såsom ekstra forstærkning 
af røstjern, foranlediget af under-
tegnedes spørgsmål om emnet. 

Og der kom gode forslag, flere lige til at bruge!

Og så blev der drøftet gamle træskibe og deres holdbarhed – bl.a. det forhold, at gamle træskibe 
kan springe læk på grund af hårdt vejr, grundstødning m.m. kombineret med at gamle nagler el-
ler skruer er rustet over (korroderet) eller knækket! Og til sammenligning hvilke problemer man 
kan have med nyere  glasfiberarmerede lystbåde, -  det der 
på moderne engelsk kaldes GRP-boats (glasfiber reinforced 
polyester boats). Og der er andre mere kombinerede proble-
mer  – bl.a. både med ældre teakdæk, der har hundredvis af 
skruehuller med skruer, der går gennem dækkets overside 
og giver utætheder. Skruer blev brugt dengang i 80-erne, når 
der blev lagt teakdæk på. I dag limes teakdæk og lignende 
dæk på med sikaflex-lignende kunstgummi. 

Og der er kommet ’ny’ båd til blandt seniorerne. Derfor er 
der et stort TILLYKKE til Torben og hans hustru Hedvig med 
det nye smukke ’brugte’ skib,  anskaffet i 2012 – og som de 
holdt ferie i – en smuk større Bavaria med en usædvanlig 
gennemarbejdet indretning. Man kan næsten ikke se at 
båden er en brugt båd. Det smukke skib måtte vi ud i havnen 

Resumé over vinterens forløb Af Jan Hovald Petersen
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for at beundre i sensommeren inden båden kom på 
land. Bemærk det smukke teak-dæk.
Solceller her og der!! Solceller på huset blev drøftet 
adskillige gange, nu da den gode ordning (nettomåler-
ordningen for villaejere) er blevet afsluttet  d. 20. Nov. 
2012. Og så er der blevet en slags konkurrence om 
hvem af klubmedlemmerne, der med et 6 kW anlæg 
kan indhente flest kWh på en dag. (Foreløbig rekord er 
ca. 13 kWh en god dag i marts).

Solceller på sejlbåden er et andet vigtigt emne, der 
også er blevet diskuteret! Hvor sætter man panelerne 
og hvad betyder det for batterierne at have solcelle 
strøm i båden hele året, især igennem de kolde og 
våde måneder  nov. og dec.  om vinteren? Og batteri-
erne lever længere  end når de aflades på almindelig 
vis.

Men man skal vænne sig til at få et solcellepanel  om-
bord, for det fylder - og så i øvrigt finde gode steder at 
placere panelet eller panelerne. Med hensyn til solcel-
leregulatoren, der sikrer batterierne mod overladning 
m.m. så er der nyere typer på markedet, der med den 

såkaldte MPPT-teknologi  kan 
udnytte solindstrålingen op til 
30% bedre end tidligere regulatorer.

Nye bundmalinger: Hempel har barslet en ny bundmaling baseret på SILI-
KONE – med undertitlen, Silikone Fouling Release, fordi den skulle holde 
sig selv fri for ruere og andre bevoksninger, såvel som en stor del af slim 
og alger. Men hvem ved om det ’duer?’ – Ingen af seniorerne har endnu 
prøvet det. Der har også været drøftet brug af ’Coppercoat’ altså kobber-
maling (kobberpulver opslæmmet i epoxylak eller lign.), den er dyr, men 
god så vidt de af seniorerne, der har prøvet det – og holdbarheden skulle 

være relativ lang – op til 10 års effektiv holdbarhed. JHP
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Bach der nu er 83 år gammel har givet os følgende tidsbillede fra dengang:
I sommeren 1942 solgte far sommerhuset i Fem-møller for 15.000,- kr. og købte i stedet en sejl-
båd. Den blev købt fra Ålborg i 1943 og kostede 7.500,- kr. Den ankom på jernbanevogn.

 1943 - 1944
Det var en 45 kvadratme-
ter ”Havkrydser”, der var 
bygget i Nyborg i 1939 hos 
bådebygger Jensen. Den 
fik navnet ”UNA” og blev 
søsat i Stålværkshavnen. 
Den vejede 4,5 ton var 
8,65 m lang og 2,15 m 
bred. Rorpinden var flot 
udskåret i Mahogni, som 
snoet tovværk og endte i 
et svanehoved.
Denne sejlbåd fik en stor 
betydning for mig. Jeg gik 
til undervisning om vinte-

ren for at lære navigation og praktisk sømandskab.

Far havde været med til at starte sejlklubben i Frederiksværk i 1943. Han har tegnet deres stan-
der, der har et anker med gule stjerner på hver side af ankeret. ( I den forbindelse, kan jeg for-
tælle, at da vi startede sejlklubben i Lynæs, blev mit forslag til stander vedtaget på den stiftende 

generalforsamling i 1966, 
hvidt anker på blå bund og 
een hvid stjerne ).

Jeg kom godt efter det med 
sejladsen, og lærte faktisk 
selv at klare al ting med 
båden. Vi har haft mange 
oplevelser i denne båd.
  

I 1944 spurgte jeg far, om jeg måtte tage en sejltur i båden. Det gav han mig lov til, hvis jeg 
kunne tage en erfaren mand med. Lykkelig var jeg, men det var ikke sådan at finde en mand om 
eftermiddagen en dag da vejret var godt og kun lidt vind. Da jeg kom hjem om aftenen, spurgte 
far om hvem jeg havde fået med ud at sejle? Jeg måtte så fortælle, at det ikke var til at finde 
nogen og derfor ikke havde været ude.

En beretning fra tiden da sejlklubben 
blev startet for 70 år siden
Af H. Bach
Forleden blev jeg (Søren Christensen) ringet op af H. Bach, Sønderborg som berettede 
om hans far, der var direktør på det daværende D*F*J* og som var med til at starte 
sejlklubben.
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Dagen efter var vejret lige så fint. Så jeg riggede båden til og gjorde klar til at sejle. Nu ventede 
jeg kun på, at en eller anden kunne dukke op. Men der var ingen. Jeg blev utålmodig, og til sidst 
smed jeg fortøjningerne og sejlede ud på fjorden alene. Jeg havde en herlig eftermiddag, og 
vendte hjem i ordentlig tid ved spisetid. Far spurgte mig igen om jeg havde fundet nogen, men 
jeg fortalte ham så, at da jeg ikke kunne finde nogen, tog jeg selv af sted. Siden da kunne jeg 
sejle med båden når jeg ville. Han stolede fuldt på, at jeg ikke ville sejle ud, hvis jeg ikke selv var 
sikker på, at jeg kunne klare det.

I 1945 i sommerferien var jeg ude at sejle med to af mine gamle kammerater Jens Jørgen Jensen 
og en der hed Kurt. Far og Else var blevet gift den 21. Juni, og efter brylluppet fik jeg lov til at 
sejle på ferie med dem.

Vi ville en tur ud i Isefjorden og ned i bunden af fjorden. Vi lagde først ind i Lynæs havn og lå der 
om natten. Om morgen var det blæst kraftigt op. Og fiskerne frarådede os at tage af sted. Jeg 
var ikke nevøs, og kendte båden så godt, og jeg vidste, at den sagtens kunne klare hårdt vejr. Vi 
tog af sted ved 10-tiden og kom også godt derindad. Det var nødvendigt at krydse for at kom-
me sydover. Da vi var komme omtrent ned til Kyndbyværket opdagede jeg på et bagbordshalse 
krydsben, at den midterste af vanterne i styrbord side så noget slægt ud. Jeg ville gå op for at 
se, om jeg kunne spænde vantskruen. Idet jeg kom derhen, slap den sit tag i underste bolt og 
wireren tog til par sving og midten af vantskruen sagde ”plup” og faldt i søen. Det kunne jeg ikke 

lide, så jeg besluttede at vende 
om til Lynæs og se om jeg kunne 
reparere vantet. Vi ankom sidst 
på eftermiddagen og alt gik godt. 
Fiskerne kiggede noget, da vi kom 
tilbage og fik fortalt om årsagen. 
Jeg spurgte om de kunne hjælpe 
mig med en vantskrue, men det 
var der ingen der kunne. Jeg gik 
så op til skibshandleren for at se 
om han havde en ny vantskrue, 
men penge havde jeg ikke nogen 
af. Den kostede 35 kr. og jeg fik 
den på ”klods”.
Vi fik repareret vantet, men ven-
tede til næste dag med at sejle

igen. Vejret var igen blevet godt, og vi sejlede ned igennem østen om Orø ned til Bramsnæsvig, 
da vi var lidt syd for Orø tog båden bunden og hoppede over en stor sten, jeg mener at huske, at 
den kaldtes Bagerovnen. I bunden af Bramsnæsvig kastede vi anker og lå fint der hele resten af 
dagen og natten over .

H. Bachs eget skib ”Smut”
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Den næste dag sejlede vi nord om Bramsnæs-halvøen og 
sejlede en tur ned i Tempelkrogen. Der var dengang ikke 
bygget en bro over.

Vi sejlede hjemover, og da var det begyndt at friske op 
igen men denne gang fra Øst. Der var frisk vind, og vi 
skulle krydse igennem Kulhusrenden. Hver gang vi tog 
et kryds kunne jeg mærke et ryk i roret. Det gjorde mig 
noget betænkelig, og jeg fandt ud af, at roret var hoppet 
ud af sporet i Hælen. Heldigvis skete der ikke noget, og vi 
kom helskindet til Frederiksværk. Ugen efter sejlede Per 
og jeg båden til Frederikssund for at komme på bedding, 
da Far ikke turde tage båden på land i Frederiksværk på 
den lille ophaler bedding med masten i båden.
Senere i sommerferien, sejlede jeg flere gange med nog-
le kammerater. I juli måned 1945 blev sejladsen frigivet 
udenfor Isefjorden, og da sejlede jeg med et par kamme-
rater ud på nord-kysten ud til onkel Hans´s sommerhus. 
Jeg husker, at der skulle være pengeombytning, og at 
onkel Hans gav mig 50 kr. som jeg så skulle ombytte i 
banken i Frederiksværk.

Far og jeg cyklede ud til sommerhuset og afleverede pengene. Ved den lejlighed var far så 
letsindig, at invitere tvillingerne og en veninde til dem på en sejltur med mig. Jeg kan ikke huske 
datoen , men det må have været en af de sidste dage i juli eller først i august.

Pigerne mødte op på havnen, vi havde fået madpakker med, og vi satte kurs efter Kulhusrenden, 
sejladserfaring havde pigerne jo slet ikke, men jeg fortalte så meget om de forskellige ting, at jeg 
kunne bruge dem som gaster, især Bodil viste sig, at have fattet det meste. Det var meningen, 
at vi ville sejle over til Rørvig. Vinden var jævn SV, og vi var derovre ved middagstid. Jeg smed 
ankeret ud, og vi fik indtaget vore madpakker.
Nu var det imidlertid frisket en del op, og der var ved at være bølger. Jeg gjorde klar til at sejle 
igen, jeg ville sætte storsejl, men i bølgegangen tabte jeg storsejlsfaldet og det gik til tops. Jeg 
måtte så klatre op i masten for at hente faldet ned igen, og der hjalp Bodil mig, så jeg blev mere 
selvsikker. De to andre piger satte sig kun i cockpittet og var ikke til megen nytte. Storsejlet blev 
sat, og jeg var klar til at lette.
Det viste sig så, at jeg havde vanskeligt ved at hale ankeret hjem. Jeg klarede det ved et lille trick 
med at tage tørn om pullerten, og når båden stak næsen i søen, halede jeg det slække hjem, og 
tog nye tørn. Til sidst slap ankeret bunden. Bodil var sat til roret, og hun fik besked om at holde 
en bestemt kurs til jeg havde fået ankeret helt hjem og stuvet af vejen.

H. Bach 1946
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På hjemvejen friskede det endnu mere op, nu var der hvide toppe på bølgerne.
Jeg var meget betænkelig over situationen, det blæste nu med SV - 12 m/sek. Hvis jeg sejlede 
ind i havnen med sejl oppe, ville jeg få vanskeligheder med at fange fortøjningsbøjen. Pigerne 
kunne jeg jo ikke forvente, at de kunne hjælpe mig, så derfor besluttede jeg at stryge sejlene 
udenfor havnen, og så lade båden drive med vinden ind i havnen for ikke at få for meget fart på.. 
Jeg fik bjerget sejlene og vendte næsen ind imod havnen. Det gik fint, men jo nærmere vi kom 
havnen havde båden fået en ret høj fart på alligevel. Nu var gode råd dyre, jeg tog en rask be-
slutning og løb båden bagbord rundt i et 360° sving for at tage farten af, det lykkedes også, men 
alligevel mistede jeg bøjen og vi drev af ind imod havnekajen. Der fik jeg fenderet af og da vi var 
sent på den lod jeg pigerne cykle hjemad til sommerhuset. Bagefter måtte jeg selv bakse båden 
på plads ved hjælp af en lang line og jollen, som lå inde på bådepladsen.

H. Bach
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AKTIVITETER I KLUBBEN

3. Maj 2013 tændes grillen ved Frederiksværk Sejlklub kl. 18. 
Medbring selv maden, så sørger Aktivitetsudvalget for, at kullene  
gløder.
Efterfølgende vil grillen tændes den 1. Fredag i måneden kl. 18 
(på nær juli) i hele sejlsæsonen.
Vi ses, d. 7. Juni, 2. August, 6. September og 4. Oktober

Mvh. Aktivitetsudvalget

Grillen tændes !

Et tilbud om fællesskab på fjorden
Som noget nyt, prøver vi nu at starte Tur-sejlads op hver tirsdag kl. 18 i sejlsæsonen
(På nær juli). Skippermøde kl. 18 i klubhuset. Første gang d. 7. Maj 2013
Har du lyst til denne type sejlads, og ideer til hvordan, 
så mød op tirsdag d. 30. April 2013 kl. 19 i klubhuset
Har du/I ligesom så mange andre, lyst til at bruge din båd og sejle en hver-
dagsaften, vil vi i Aktivitetsudvalget være med til at planlægge en sejlads 
som giver mulighed for:

At sejle flere sammen, at blive dygtigere sejlere, hjælpe hinanden – give 
gode råd, Sejle på hinandens både, sejle for sejl – og mo-
tor, kaste anker – og bade, tage madpakken med, invitere 
gæster/gaster med, have god plads rundt om bådene.

Formålet er at få bådene på vandet, få styrket interessen 
for sejladsen og samtidig værne om båden.
Der vil givetvis være både/skibe der er på vandet om tirsdagen til ”Hygge-sej-
lads” og også om onsdagen med konkurrence som formål – ”det er jo ikke så 
ringe endda” 

Aktivitetsudvalget

Tur-sejlads
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Pinseturen 2013
I år går den traditionelle Pinsetur til Nykøbing Sjælland
Følgende vil være ingredienser:
- Socialt samvær
- Grillen tændes lørdag og søndag kl. 18
- Vi skal hygge os med forskellige aktiviteter/lege
- De gamle træskibe fra Holbæks Træskibs-træf   
 sejler retur, vi kan evt. møde dem på vandet    
 søndag formiddag/middag !
- Fælles gåture

Vel mødt - Aktivitetsudvalget

Sæt allerede datoen 17. + 18. August af i kalenderen.
Børn og barnlige sjæle er meget velkommen, her vil blive 
fanget store, hurtige og mange krabber.
Grillen tændes kl. 18

Vi ses i Rørvig - Aktivitetsudvalget

Krabbetur til Rørvig 2013

AKTIVITETER I KLUBBEN
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Juniorafdelingen
En samtale / interview med Juniorafdelingens første 
mand Peter Hvidberg
Hvem er Peter og hvordan ser han klubbens juniorafde-
ling. Fortid-nutid-fremtid

Af Claus Bagger-Sørensen

Kort før påske mødte jeg til en hyggelig samtale med Peter Hvidberg i Juniorlokalerne på 
havnen. Peter har nu været formand for juniorerne i et år og med starten på sæsonen synes 
jeg det var på tide at præsentere Peter nærmere for klubbens læsere. Jeg har ikke den store 
erfaring med at interviewe folk, så det fyldte indledningen til vores samtale.

Jeg kunne jo godt tænke mig at kende lidt mere til Peter, så hvem er Peter Hvidberg?

Peter Hvidberg 54 år, far til 5 unger, bor i Kregme og er gift med Lise.  Jeg har boet her i byen i 15 
år, men kommer fra Køge Bugt området, hvor jeg startede med at sejle som knægt.
Du er mig bekendt en af de få klubmedlemmer der ikke ejer en kølbåd. Du har en Flipperjolle, 
men hvordan kom du til klubben?
Da vi flyttede til byen i 99’ ville vores ældste dreng gerne sejle, Jeg synes det er vældigt godt 
når ens børn gerne vil prøve en sportsgren som man selv også er glad for. Vi bor jo  ved Kregme 
strand, og der lå jeg og sejlede først i en Finnjolle, som jeg troede jeg kunne magte, men det 
kunne jeg jo ikke, jeg var jo ikke tung nok til den så det blev OK jolle. Nå men Mikkel ville jo så 
gerne sejle Optimist og sådan kom jeg til klubben. Vi kom så på havnen hvor Morten var chef 
for juniorerne. Første år var som forældre, men så gik der jo ikke lang tid, jeg kunne ikke rigtig 
lade være og begyndte at pille lidt ved det. Morten og jeg svingede også rigtig godt sammen ret 
hurtigt, så efter kort tid var jeg rodet ind i det arbejde - og har været det siden.
Det med kølbåd er jo også et økonomisk issue. Det er jo ikke billigt og med fem børn er det en 
ordentlig omgang i sig selv. Så derfor er der ikke blevet plads til nogen fin kølbåd.

Som jeg oplever dig med børnene og i din egen flipper jolle ser det også ud til at der er gemt et 
legebarn i dig. Som jeg oplever det, er det måske også meget mere dit element!

(Peter griner) jo det er der nok noget om. Jeg synes det er sjovt at sidde helt nede ved vandet og 
så er det mere oprindeligt, det var jo ligesom der vi startede. Jeg er jo også en lille dreng inden 
i som synes det er skægt. Jeg har det faktisk sjovest med børnene når jeg tager ud med dem i 
tomandsjollerne, så kan man faktisk snakke med dem på en helt anden måde end at råbe til dem 
og kalde fra en følgebåd.
Mange af folkene på havnen kender mig jo, jeg sidder jo altid nede i sådan en jolle.
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”Nå så er Peter igen derudaf” 
Den der Flipperjolle bliver også brugt som en undervisningsbåd, men jeg kan da også mærke at 
sådan som man bliver ældre bliver det lidt svært nogen gange, det knirker og knager lidt, men 
jeg synes det er sjovt. At være tæt på vandet er sjovt.

Jeg har sejlet kølbåd med mine forældre da jeg var dreng, teenager og en halvvoksen  mand, 
men det er noget andet. Vi havde en gang en drøm om at få en ynglinge båd herned, så vi kunne 
lære de store børn en overgang til kølbådslivet, men det døde desværre af alle mulige årsager. 
Det synes jeg faktisk kunne være en sjov måde at introducere det for børnene

I klubben har vi jo fire tomandsjoller, Fevaen. Min datter Jana går også til juniorsejlads og sidste 
år lagde jeg mærke til at det ofte var alle Tera joller og heldigvis også de fleste Optimist joller 
der var ude på vandet, mens Feva jollerne kom lidt til kort. Jana kan rigtig godt li at være ude i 
Fevaen, hvordan kan det være, det ikke blev til mere sejlads i dem?

En af forklaringerne er ganske enkel. Flere af de store forlod os sidste, eller faktisk allerede 
forrige år, og som så ikke dukkede op i år. Så det var lidt svært at danne tomands teams. Der var 
måske også noget personligt i det, nogen gange svinger ungerne ikke så godt sammen og så kan 
vi jo ikke med vold og magt tvinge dem ned i en båd sammen. Vi var heller ikke så mange sidste 
år. Vi kaldte det lidt for en overgangs sæson og jeg håber der kommer flere i år. Nogen af de små 
er blevet større og vil måske noget andet i år, men det er rigtigt nok, de der Tera joller var svært 
populære. Jeg synes også, vi skal have noget mere gang i Feva jollerne, det er sjovt at sejle to-
mands jolle, og de får noget socialt sammen og det er jo godt. De lidt dygtigere kan lære de knap 
så dygtige noget når man sejler 2 sammen, og det er jo også en fin måde at gøre det på.

Som du også var inde på er der flere af de store der forlod klubben de sidste par år og det kan 
jo være svært at holde fast i de unge. Jeg lærte at sejle på Furesøen i Birkerød, og der havde vi 
da vi blev lidt ældre muligheden for at låne klubbåde (laserjoller) på andre tidspunkter end i 
forbindelse med undervisning.

Vi har praktiseret det for nogen år siden, da vi var rigtig store. Der var jo de der år hvor vi sejlede 
2 dage om ugen og hvor der var rigtig mange børn. Der var der nogen gange hvor vi lånte dem 
ud, og der lavede vi en ordning hvor en af os voksne var hernede. Det er jo også et spørgsmål 
om ansvar og forsikring. 
Der er jo også lidt med penge indover hvis de ligger og skræmmer de store fine kølbåde, og så 
bliver der ballade. Vi lavede så noget med at jeg var her eller Morten eller Iben og Henrik og de 
der folk på skift.
Det var jo typisk nogle af vores store børn der kunne det, man skal jo også have sejlet i en del 
år for at kunne blive sluppet løs uden følgebåd. Og det var jo dem vi var forældre til, og så var 
vi her. Vi har snakket om det, at når man har gået her, det skal vi jo lige snakke om,  en 3, 4 - 5 
år og er erfaren, så burde man måske kunne få lov til at låne en Feva jolle og tage ud og sejle en 
lørdag eftermiddag. Så de også bliver brugt, det kan jeg ikke se at der er noget til hinder for, men 
der er måske noget med forsikring osv.

16



 

Om sommeren er vi ofte i Rørvig i weekenden og der har jeg lagt mærke til, at de har rigtig man-
ge joller liggende. Optimister, Tera, Laser m. fl. og der er ofte ungdomsaktivitet i weekenderne.

Uden at være helt sikker på det er Rørvig jo lidt speciel, for om vinteren er der helt dødt og om 
sommeren er der masser af mennesker derovre, mange Københavnere. De har alle deres egne 
private joller som forældrene lægger nede i havnen, så det er ikke nødvendigvis klubbens egne 
joller, der sejler rundt der i weekenden, men private.
Jeg ved ikke hvordan de kombinerer det, men det er inde over klubben på sin vis. Jeg har også 
været derovre og tænkt hold da op der er gang i den. Der er rigtig mange private joller og dem 
har vi jo ikke nogen af her i klubben overhovedet, det er alt sammen klubjoller. Det er et andet 
bagland her i Frederiksværk end i Rørvig, det velhavende sommer Rørvig. (Peter griner igen)
I Rørvig er de jo også ”Ungdomsvenlig Sejlklub”, som man kan blive under Dansk Sejlunion. Er 
det noget man opnår med et vist antal aktive og mange ledere osv.?
Præcis, der skal meget til, og det har jo også noget at gøre med niveauet, altså ambitions niveau-
et blandt os voksne. Hvor meget mental overskud har man til at kaste sig ud i store projekter her 
nede. På den måde kører det her lidt anderledes, vi hygger os med det. Vi er jo ikke voldsomt 
ambitiøse, som du også nævner det med Dansk Sejlunion som har deres fine målsætninger. Alt 
sådan noget går vi jo ikke meget op i, det gør vi jo faktisk ikke. Det er mere, ja undskyld udtryk-
ket, en bonderøvsk facon. Vi vil gerne lære børnene at være trygge på vandet.  ...................

Den 2. maj starter vi med at sejle. Ind til da mødes vi hver torsdag aften til lidt klargøring mm.

Det var så alt jeg lige kunne få med her i bladet, men læs det hele på vores hjemmeside. Peter 
har mere at fortælle. De bedste sejler hilsener Claus Bagger-Sørensen
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Firmaet Kjøller fortalte om el-ombord i lystbåde, i sejlbåde og om varmeanlæg og køleanlæg 
m.m.

Mange kender firmaet KJØLLER fra bådudstillinger eller fra køb 
af varer hos firmaet evt. via internettet*. Fra firmaet var Anders 
Kjøller mødt op for at fortælle om de vigtige emner og om hvordan 
man el-forsyner sin sejlbåd på den bedste måde ud fra dagens 
bedste viden og teknik. Og hvilke forbrugsenheder man kan 
installere, når man vil søge hen mod et godt miks af komfort og 
vellykket sejlads. 
Erfaren foredragsholder! 
Anders Kjøller havde medbragt overheads om emnerne – ofte med 
kloge notater nedfældet, så de virkede meget autentiske.  Anders 
præciserede, at det vigtige hovedelement i el-installationen i en 

lystbåd er batterierne og hvordan de oplades. Og han understregede at batteribanken – ofte 2 – 
4 bly-syrebatterier i forskellige udformninger  - stort set er en uændret teknologi igennem de sid-
ste 50 år trods mange forsøg på at finde bedre batteriteknologi. Han nævnte at det meget tidligt 
indenfor sejlads på havet var blevet god praksis, at man havde startbatteri for sig og forbrugsbat-

Om bådens installationer, klubhuset 20. marts 2013

Af Jan Hovald Petersen
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teri for sig - adskilt af et skifterelæ, der 
først lod ladestrøm gå til startbatteriet, 
for at det altid var maksimalt opladet 
for genstart af motor. Han nævnte de 
forskellige batterityper, som firmaet 
kender til og som de fleste sejlere 
anvender.

Stigende behov for strøm om bord!
Anders understregede, at firmaet for 
en del år siden i takt med den stigende komfort om bord, med flere og flere strømforbrugen-
de apparater bl.a. i form af flere og flere navigationshjælpemidler ombord, fandt det vigtigt at 

tegne illustrative tegninger til sejlerne med anbefalede 
opbygninger af el-forsyningen i bådene, især for den 
typiske 25 – 35 fod lystsejler, der ved brug af et skillere-
læ adskiller startbatteriet fra forbrugsbatterierne. Det 
blev til flere illustrative tegninger, som de fleste sejlere 
kender. Anders Kjøller omdelte et katalog, der bl.a. viste 
de vigtigste installationseksempler.
En central faktor i alle tegningerne er skillerelæet fra 
Kjøller – SEPTOR, der findes i forskellige udgaver.

Opladningen af batterierne kan ske ved motoren om 
bord (generatoren), der typisk lader med 35 Amp. (evt. 50 Amp., ved større motorer), eller ved 
landstrøm 230V/12V eller 24 V lader (TYSTOR-SOFT lader i forskellige udgaver fra 18 Amp. og op-
efter). Men også opladning fra solceller blev nævnt, men med en vis betænkelighed for mange 
sejlere på kortere dagture o.l. (ikke økonomisk?). Mens solcelleopladning af batterier er me-
get brugbar ved længere ture og især ture til områder som 
skærgården, hvor man måske opholder sig i dagevis udenfor 
alm. civilisation (bruger navigation, køleskab, PC, TV og radio 
m.m.).

Det blev fra tilhørerne nævnt at visse dyre havne i Sverige 
og havne med installeret el-forbrugsmåler for hver lystbåd 
måske gør det mere brugbart med opladning via solceller i 
fremtiden frem for dyr landstrøm.

Landstikket og sikker landstrøm!
Anders advarede mod at lave lemfældige 230 Volts opladninger af batterier, selv om det er 
let med en enkelt ledning f.eks. af neopren dobbeltisoleret 3 led inkl. jord ført i land (med de 
rigtige CEE stik – og især de nye IP67 stik) – og fremhævede, at det ikke var forsvarligt at bruge 
ankerbrønden til terminal o.l. Derimod at der burde laves en rigtig forsvarlig installation med 
fejlstrømsrelæ om bord m.m. – og med fuld anvendelse af sikringsleder (jord)  og det var stærkt 
at anbefale.

Varme og Køl!
Anders gik derefter over til at tale om de varmeanlæg, som firmaet leverer og efter kundebe-
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hov også installerer i lystbåde. Det blev nævnt, at der ofte på ferier 
rundt i Danmark og nabolande er kølige regn- og blæseperioder, 
hvor der kan være brug for varme til passagerer og besætning, for 
at øge komforten og at holde en rimelig temperatur om bord. Han 
nævnte de kendte muligheder i form af dieselfyr, petroleumsvarme 
og el-varme (oliefyldte radiatorer) og  at de kendte el-glødetråds 
varmeovne IKKE må benyttes til søs!

Køleskabe og køling af vigtige madvarer er også et fokus for en mo-
derne familie til søs – og den klassiske kolde øl – eller drink sætter 
mangen en sejler højt på varme dage. Så et mindre køleskab f.eks. 
35 Watts Danfoss kompressordrevet (typisk 40 liters indhold) – evt. 
indbygget med isolerede plader på vanskelige steder måske med 
vandret bokslåg  med tilbehør – det kan også leveres af Kjøller.  Og 
ved sejlads i varme lande fremhævede Anders Kjøller, at man med 
en ’udvendig’ afløbskøling, indbygget i søventilen til køkkenudløbet, 
kunne opnå omkring det halve energiforbrug  i varme perioder i 
sammenligning med en alm. køleskabsinstallation.

Gasanlæg – komfur og ovn m.m.
Anders gennemgik en moderne komfurløsning ved brug af flaske-
gas, anbragt i rette rum med den rette installation. En del ændringer 
var kommet til i de senere år og Anders fremhævede vigtigheden af 
at installationen også indeholdt en gas-lækage-tester og i øvrigt blev 
moderniseret rimeligt ofte f.eks. hvert andet  år pga. gummislanger-
nes henfald og måske krakelering (sollys nedbryder slangerne). 
Spørgsmål fra tilhørerne: 
Undervejs blev der spurgt om flere detaljer og anlægsforhold, 
bla. deltagere der havde overvejelser om udskiftning af el-an-
læg, 230V forsyning eller af luft-varmeanlæg eller varmtvands-
beholder m.m.

En god aften med mange vigtige gode råd.      JHP

*Se Kjøllers hjemmeside og bl.a. en artikel om brugen (og montagen) af et   
mindre solcellepanel på ruftaget (tilsluttet forbrugsbatterierne via laderegulator) – det lyder som en anbefaling.
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Uge 29 ungdomscruise 2013

Hej sejlere!

Vi, en gruppe sejlere fra Frederikssund/Marbæk Juniorsejlcenter, tog sidste år initiativ til at starte  

et nyt og spændende projekt for os unge sejlere. Vi håber gennem dette at styrke sammenholdet på  

tværs af sejlklubber og sejlnormer, skabe gode venskaber og vigtigst af alt at få nogle rigtig  

hyggelige oplevelser sammen.

Hvad er det så, vi arrangerer? Det er egentlig ret simpelt: En flerdagssejltur. Vi har ikke planlagt  

arrangementet meget nøjere – og det er heller ikke meningen! Vi mener nemlig, at nøgleordet for  

dette arrangement bør være ”enkelthed”. Vi laver derfor meget løse planer, for at give turen  

mulighed for at udfolde sig som den skrider frem, da vi synes, at det skaber det bedste og mest  

hyggelige arrangement.

Med disse indledende ord håber vi, at I vil finde interesse for og bakke op om projektet.

Sejlerhilsner

Esben, Jacob, Maria, Victor & Christian, FMJSC

Hvor og hvornår?
Arrangementet afholdes i uge 29 d. 15-21. juli 2013 og håber, at I vil sætte kryds i kalenderen, da 

det selvfølgelig bliver meget federe, hvis vi bliver mange deltagere. Sidste år blev vi 16 deltagere 

fordelt på 3 både. 

Planen er at alle både mødes i Frederiksværk med tilhørende udstyr og godt humør mandag d. 15. 

juli, hvor vi kl. 16 samles til velkomst. Hver dag klokken 19 vil vi holde en kort briefing vedrørende 

den kommende dags sejltur i forhold til vind og vejr. Det er muligt, at vi finder en ankerbugt en af 

dagene, hvor vi ror i land og spiser aftensmad – så husk, udover anker, en gummibåd, hvis det er 

muligt; ellers må vi lave en fælles færgerundfart mellem bådene.

Vil du vide mere er du derfor velkommen til at skrive 
til uge29.event@gmail.com eller søge nærmere infor-
mation på vores Facebookgruppe
https://www.facebook.com/uge29ungdomscruise

Forkortet af redaktionen. For flere informationer se nedestående eller se hele brevet på www.frv-sejl.dk
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Her i løbet af vinteren fik jeg endelig taget mig sammen og taget SRC-VHF beviset for fritidssejle-
re. På Søfartsstyrelsens hjemmeside står der følgende:

Du skal have certifikat for at kunne betjene en VHF-radio
For at anvende maritime VHF-frekvenser i Danmark skal man mindst have et såkaldt SRC-certifi-
kat til betjening af radioudstyret. SRC står for ’Short range certificate’. Derudover skal man have 
et kaldesignalsbevis til sit fartøj. Når disse ting er i orden, kan man installere VHF-radioen og 
anvende den. …..

Jeg må indrømme, at det ikke er regelsættet, der har foranlediget mig til at tage kurset, men nys-
gerrigheden omkring mulighederne med nye typer VHF radioer. (VHF-telefoni med DSC (Digital 
Selective Calling)) Jeg var i øvrigt også lidt irriteret over ikke at vide hvordan jeg skal reagere når 
VHFén pludselig larmer højlydt med en ”Distress Alert”. Jeg fik som regel slukket den i en fart.

I efteråret kom der så et tilbud om at deltage i et Kursus i Motorbådsklubben, og det fik jeg så 
meldt mig til.
Underviser var Poul Erik Hansen, der underviser på en måde, så alle kan være med. Meget pro-
fessionelt blev vi guidet igennem stoffet på, tror jeg 6 aftener, i klublokalerne på havnen. Tak til 
Pul Erik for dette kursus der ud over mig havde andre fra Sejlklubben som deltagere. I alt var vi 
vel en 10-12 kursister.
Selvom den største del af kommunikationen i dag foregår via mobiltelefon er det stadigvæk en 
god mulighed at kommunikere på her i fjorden og nu hvor berøringsangsten er væk, håber jeg 
at få mere glæde ved at have radioen i båden. Selvom jeg håber aldrig at skulle bruge radioen i 
forbindelse med en personlig nødsituation, er der mange nyttige informationer at hente via VHF. 
At lytte til VHF radioen kan rede liv, så det er en god idé at have den slået til.

Søfartsstyrelsen er i øvrigt flyttet og har fået nyt telefonnummer:

Carl Jacobsens Vej 31 - 2500 Valby - Tlf: 9137 6000 - www.soefartsstyrelsen.dk

SRC -VHF certifikat

Hej Sejler
Vi har i Frederiksværk sejlklub et ønske om at så mange som muligt får et gyldigt målebrev, 
så derfor gældende for i år, er der taget initiativ til at alle, der måtte kunne se fordelen ved at 
kapsejle på lige vilkår, får et målebrev, for næsten ingen penge.
Derfor har klubbens måler tilbudt at måle gratis. Eller næsten gratis, du skal betale for 
sejlknapper (50 kr) og udgiften til Dansk sejlunion (250 kr.)
Hvordan det? Kontakt måleren (det er mig) flemming@frv-sejl.dk, så vil jeg inden du sætter 
din båd i vandet tage de mål der skal udføres inden søsætning, (hvis ikke jeg har dit køl mål og 
profil i forvejen),
Dernæst skal du måske vejes (hvis din båds vægt er standard, kan det i visse tilfælde undgås) vi 
forsøger at skaffe en kalibreret vægt til formålet.
Resten af målene kan udføres i løbet af maj, juni når vejret er til det (Det skal nemlig ikke blæ-
se for meget). Læs i øvrigt om målekondition på hjemmesiden.
Sejlerhilsen Flemming

Af Claus Bagger-Sørensen
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På trods af en mindre istid nærmer foråret sig og dermed sejlklubbens onsdagssejladser.
Onsdagssejladserne er en af vore mest traditionsrige aktiviteter hvor alle kan deltage uanset 
alder og bådtype, så kom og vær med også jer der ikke tror kapsejlads er noget for jer, I sætter 
selv konkurrenceniveauet og er med til at styrke det gode fællesskab i klubben.

Der stilles ikke krav om målerbreve til bådene, men
vi opfordre dog til at så mange som muligt anskaffer
et gyldigt målerbrev. Sejlklubben stiller gratis måler
til rådighed og lån af vægt hvis båden skal vejes.
(Se forrige side) Målerbreve vil sikre en så fair kon-
kurrence som muligt.

Der sejles alle onsdage i maj og juni samt august og
september, første sejlads bliver i år den 1. maj.

Vi mødes i klubhuset til skippermøde kl. 18.10 og
første start går kl. 19.00. Det tilstræbes at sejlads-
erne sluttes senest kl. 22.00. Vi mødes efterfølgende
i klubhuset hvor der er mulighed for køb af smørrebrød (tag selv bord) og vi gennemgår samtidig 
aftenens sejlads og resultater.

Kom og høre mere på info-møde den 3 april kl. 19.00. Ved 
spørgsmål kan du kontakte John Stenderup-Larsen,
kapsejl@frv-sejl.dk Tel.: 47747549

Hilsen kapsejladsudvalget

Onsdagssejladser
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