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Jeg har modtaget mange spændene ting til bladet og der skulle arbejdes på at få
plads til alt, men det er jo det der gør arbejdet sjovt. På bestyrelsessiden kommer der til at ske en del ved kommende generalforsamlig, idet mange trofaste
kræfter træder tilbage. Læs meget mere fra formanden og se indkaldelse til
generalforsamling. Følgende side og side 5-6
Jan har også skrevet et par indlæg og specielt for mig spændende, idet jeg selv
går og restaurerer en ældre Flipperjolle og her til sommerferien investerede i en
iPad app og elektroniske søkort. Læs Jans artikler på siderne 10-12 og 18-20.
Der er en del kommende arrangementer i klubben så læs det nøje igennem og
frem for alt husk at holde dig orienteret på hjemmesiden. Vi prøver at få lidt
mere liv og gang i hjemmesiden og bidrag modtages altid gerne.
Søren har skrevet et spændende indlæg om fjordsejlads, og ja jeg har været på
fjordtur igen i år. I finder historien på siderne 14-16.
Niels Larsen har ud over at være en meget aktiv sejler en passion for det med
billeder. Forside billedet har Niels taget ved Pinseturen 2014 fra en drage. Niels
har sendt mig en masse gode billeder, som jeg desværre ikke har plads til her
i bladet, men mon ikke vi finder plads på vores fine
hjemmeside. frv-sejl.dk
Fotos hvor intet andet står: Claus Bagger-Sørensen
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Nye tider

SIDE 13

har ordet
Formand Niels Petersen
Sidste år ved denne tid skrev jeg, at jeg ikke kunne
huske, hvornår vi sidst har haft en sommer, som den
vi lige har taget afsked med! Men denne sæson har
da været noget af et særtilfælde! Jeg var selv på
en pragtfuld tur til Limfjorden med dejlig sejlads og
søde sommerglade mennesker overalt.
Det er dog med lidt vemod, at jeg skriver i denne
spalte for sidste gang, som formand for klubben,
men nu må der andre kræfter til i klubbens ledelse.
Som det kan ses af indkaldelsen til generalforsamlingen, er der en del udskiftning i bestyrelsen denne
gang. Nye kræfter stiller op til at tage det næste
træk. Jeg glæder mig specielt over, at vi har mødt
stor imødekommenhed hos de nye kandidater til
bestyrelsen denne gang, hvilket er yderst positivt
for klubbens fremtid.
Når jeg kigger tilbage på de sidste seks år, jeg har siddet ved roret, synes jeg, at vi er lykkedes
med at tilpasse klubben til de nye tider, som alle fritidsklubber oplever med nye metoder at gøre
tingene på. Det næste år bliver heller ingen undtagelse med nyt tiltag i klubbens administration.
Som det kan læses andetsteds i bladet, arbejdes der på at gøre medlemsadministrationen nemmere og mindre tidskrævende for klubbens kasserer.
Flemming har efter rigtig mange år som webmaster valgt at
trække sig i år, men nye kræfter har meldt sig på banen, så
det bliver spændende at følge den videre udvikling af klubbens hjemmeside fremover.
Morten, som har været med så længe jeg har været i
klubben, hvor han i rigtig mange år stod for arbejdet med
juniorerne, har også valgt at trække sig fra bestyrelsen. Hvad
mon han nu skal lave, den travle mand? Jo, han sidder skam
nu i havnens bestyrelse; man skal jo ikke kede sig, vel!
Vores værksted i klubhuset trænger til en kraftig oprydning,
som klubhus udvalgsformand Carsten og den altid nærværende ”Per Mast” vil tage hånd om. Så til jer som har henlagt
private effekter i værkstedet, så har I til standernedhalingen
til at få det fjernet, da der ellers er stor risiko for, at det bliver
smidt ud!!
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Da det gode vejr selvfølgelig holder frem til vores lagkagecup, håber jeg at se rigtig mange sejlere og deres
familier på vandet og ikke mindst til en god frokost efterfølgende med kaffe og lagkage til afslutning.

De bedste sejler hilsener
Niels Petersen

OPRÅB
Vi fra junior afdelingen mangler en ny motor – måske i virkeligheden to!
Vores to ældste motorer, er efterhånden blevet 20-25 år gamle og kan
bare ikke mere. De er slidte og det kan ikke betale sig at reparere dem
yderligere.
Med 15 til 20 børn på vidt forskellige niveauer ude på vandet hver
torsdag, har vi brug for tre brugbare følgebåde. Det vigtigste er klart
sikkerheden, men også for at kunne undervise og hjælpe ungerne på
en fornuftig måde er der brug for tre driftssikre følgebåde.
Det er voldsomt utilfredsstillende at skulle bruge vores tid på at skrue
rundt på gamle motorer i stedet for at undervise vores herlige juniorer
i at sejle – for en junior afdeling det skal vi da ha, ikke sandt!!
Findes der nogen blandt klubbens medlemmer, som ligger inde med noget brugbart materiel?
Måske er der en eller anden som har for mange penge på lommen? :-) Alle ideer modtages med
glæde af os frustrerede juniorundervisere.
Det er desværre ikke en billig fornøjelse at anskaffe motorer i den
størrelse vi skal bruge. Man må se i øjnene, at en koster omkring
DKK 30.00,De bedste sejlerhilsener fra Juniorafdelingen
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Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 29. oktober 2014 kl. 19.30 i
klubhuset
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Ændring af regnskabsår til at følge kalenderåret (vedtægtsændring! Se forslag til ændring af
§6, 7, 8 og 12 på websiden)
Ændring af kontingent opkrævningsmetode
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år samt forslag til kontingent
6. Valg af formand: Niels ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Søren Christensen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende er på valg:
Torben Hansen, villig til genvalg.
Flemming Larsen (webmaster), ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Leif Svanborg.
Morten Riisager-Pedersen, ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Per Dalsgaard.
Søren Christensen, opstiller til formandsposten.
Bestyrelsen foreslår Michael Christensen.
8. Valg af udvalgsformænd
Kapsejladsformand:
John Stenderup, villig til genvalg.
Juniorudvalg:
Peter Hvidberg, villig til genvalg.
Seniorudvalg:
Flemming Dalum, villig til genvalg.
Sponsorudvalg:
Kandidat søges
Sejlerskoleudvalg:
Kandidat søges
Aktivitets- & festudvalgsformand: Torben Mandsberg, ønsker ikke genvalg.
		
Kandidat søges
Klubhusudvalgsformand:
Carsten Mathisen, villig til genvalg.
Hovmester:
Nina Fabrin, ønsker ikke genvalg.
		
Kandidat søges
Informationsudvalgsformand:
Flemming Larsen, ønsker ikke genvalg.
		
Kandidat søges
Webmaster:
Flemming Larsen, ønsker ikke genvalg.
		
Bestyrelsen foreslår Leif Svanborg.
Redaktør af DSS:
Claus Bagger-Sørensen, villig til genvalg.
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9.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
1. suppleant:
2. suppleant:
		
10. Valg af 2 revisorer:
		
		
11. Valg af revisorsuppleant:
12. Eventuelt

Torben Mandsberg, villig til genvalg.
Nina Fabrin, ønsker ikke genvalg.
Kandidat søges
Ella Quistgaard, villig til genvalg.
Niels Hansen er afgået ved døden.
Kandidat søges
Pia Christensen, villig til genvalg.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen, Frederiksværk Sejlklub

Senior-sejlerskolen i Frederiksværk Sejlklub genopstår
’Den Nihalede Kat’, som i nogle år har stået ubenyttet hen, skal ud at sejle med sejlerskoleelever
igen!
Det står klart efter et møde mellem en lille håndfuld af sejlklubbens medlemmer. Det er planen at
sætte liv i senior-sejlerskolen igen. Vi forestiller os at et skoleforløb vil være to-årligt, og at eleverne
i vinteren mellem to sæsoner tager den teoretiske del af duelighedsbevis-uddannelsen, så eleverne
efter andet år står med et duelighedsbevis, og et diplom fra Sejlklubben, som vitterliggør at eleverne
er kapable førere af en sejlbåd.
Eleverne skal i sommermånederne møde en bestemt ugedag (dagtimer eller aften alt efter lokale aftaler) til sejlads, hvor de skiftevis
møder to instruktører. På den måde kan vi begrænse instruktørernes involvering, og samtidig sikre eleverne alsidig instruktion. Tom,
Flemming, Ib og Henrik har givet hinanden håndslag på at ville
medvirke som instruktører, og Henrik vil endvidere tage sig af administrationen. Du kan allerede nu overveje om du kender interesserede elever, og overvej gerne om du vil kunne give en hånd med, som
intruktør eller reserve-instruktør.
Til sæsonen 2015 regner vi med at starte to hold a`tre mand, og
derud over at lade skolebåden anvendes som kapsejladsbåd for de
største juniorer til onsdagskapsejladserne.
Gode idéer er velkomne, og hvis du ønsker mere information, så
kontakt Henrik Skafte på telefon 40889936 eller
mail: henrik@skafte.de
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Sikker Kurs
Sikker Navigation
Kravene til dig som
skipper!

Onsdag d. 12. november 2014 kl. 19.30
Sejler og ingeniør Harding Larsen - fagmand i navigation - kommer i Frederiksværk Sejlklub og holder foredrag om navigation nu og i fremtiden.
Om nye muligheder for dig, om kravene til dig som
skipper og navigatør, og om hvordan du lettest kan
håndtere kravene.
Alle er velkomne.
Der er kaffe og mulighed for at købe øl, vand.
Mødet forventes at slutte kl. 22.00
For at have overblik over, om der er plads til medlemmer fra de andre klubber,
så er tilmeldingen sat til senest d. 28. oktober,
mail: flemming@dalum.org / tlf. 50 52 10 38.
Arrangementet - som seniorudvalget står for - er for
hele klubben.
Vel mødt
Seniorudvalget
Du kan få mere at vide om indholdet, ved ringe til
Jan Hovald Petersen - 26602231
Han har den løbende kontakt med Harding Larsen
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Indbydelse til standernedhaling 2014
Lørdag den 1. november kl. 15.
Med udgangen af oktober er sejlersæsonen endegyldigt forbi i denne
omgang. Vi sætter som sædvanlig punktum for sæsonen med en lille
markering, hvor jeg håber, at så mange af klubbens medlemmer som
muligt møder op på plænen foran klubhuset. Der vil sædvanen tro efterfølgende blive budt på et lille glas, ligesom kaffen vil være sat over
med lidt kage til!
Med sejlerhilsen

Søren Christensen

næstformand

Hjertestarter kursus – genopfrisk – lær det fra nyt.
Mandag den 24.11.2014 er der mulighed for at lære at bruge eller genopfriske brugen af havnens hjertestarter.
Første hold starter kl. 10.00 og andet hold starter kl. 12.15 med plads til
12 deltagere på hvert hold a 2 timers varighed.
Tilmelding til havnekontoret med tidspunkt for deltagelse senest
15.11.2014 på tlf.: 47721190 eller på mail.: frvhavn@mail.dk
M.v.h. Havnefogden
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Projektet, der søger at øge sejlernes sikkerhed til søs!

Af Jan Hovald Petersen

Let opvarmning til den aktuelle situation ca. 2 år efter lanceringen
Sikker Kurs projektet blev lanceret i 2012 af Geodatastyrelsen i
Danmark sammen med et svensk data- og programudviklingsfirma SeaPilot AB, der er stærke i professionelle navigationsløsninger til skibsfarten. En del af styrken hos sejlerne er udviklingen af
Aps til i-pads og i-phone samt Smart phones og udvikling af AIS
systemet samt løbende opdateringer af søkort via Internettet.
F.eks:

Det gennemgående element hos SeaPilot er at bruge PROFESSIONELLE S57 vektor søkort til alle
sejlere og søfarende for at maximere søsikkerheden – nu også for fritids-sejlere! Og det rejser
straks en hel ny række af uventede spørgsmål for den opmærksomme fritidsskipper, der har
ansvar for at han sejler sikkert og fornuftigt, og synes at han/hun allerede har de optimale betingelser for at navigere udfra de bedste nautiske informationer!!!
Det er så her at svarene egentlig er ret så rystende for den alm. fritids-skipper!
Se nu f. eks. følgende spørgsmål
Hvornår opdaterede du sidst dine søkort, så de er forsvarlige over for din besætning, dine
passagerer ombord, og det samfund og søens erfarne redningsfolk, der kommer til hvis der
sker en ulykke til havs m.m.? Og hvordan vil du klare et søforhør, hvis du ikke har sidste
opdateringer, og hvad med forsikringsforholdene??
Kan du huske de sejlerkurser, hvor skipperansvar blev gennemgået og hvorfor man skulle
lære den ’gammeldags’ navigationsform med kompas, passer og søkort? Der var noget
med at SKIPPEREN var øverste myndighed og navigatør om bord – og burde kunne det gode
gamle, hvis det blev nødvendigt!
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Der kommer hyppigt ’Efterretninger for søfarende’ via radio og andre medier. De skal indskrives i søkortene, kan du nok huske, i de relevante søkort for ens sejlområde (og det er jo nok
Østersøen, Kattegat o.s.v. Altså en stor del af de danske og skandinaviske farvande). Eller man
må købe nye søkort, der kan leve op til sikker navigation?
Den almindelige danske sejlerskipper er vel som jeg faldet for at bruge elektroniske hjælpe
midler i navigationsopgaven, såsom en god gedigen søkortplotter måske fra en af verdens
største udbydere af søkortplottere.

Lad os se på et eksempel
Producenten Garmin tilbyder gode løsninger på navigations-opgaven. Senest den meget omtalte
og roste ruteplanlægning: Fra punkt A ønsker du at sejle til punkt B. Plotteren lægger ruten for
dig! Denne funktion kendes fra den kommercielle skibsfart.
Ruteplanlæggerfuntionen lægger ruten udenom forhindringer såsom øer, skær, vrag* og andet.
Den kan tage hensyn til din båds dybde m.m. En sådan søkortplotter gør navigationsarbejdet for
dig, og er meget nemmere end det med passer og kompas!
Men er det de rigtige søkort, der er basis?
Men !
MEN, der er opbrud i disse forhold, idet myndighederne startende i Sverige og nu også Danmark
ikke vil acceptere slendrian med ikke at opdatere søkortene, (hvis nogen ikke gør det så er det
FyDa!) så man tilbyder på samme vis som for de professionelle erhvervsskippere og navigatører,
at man får løbende opdateringer ved at tegne en kontrakt med en udbyder som Garmin eller
SeaPilot , eller kortudbydere som Navionics etc.!
MEN endnu et forhold presser på: KVALITETEN af søkortene skal være lige så gode som de officielle S57 raster søkort fra Geodatastyrelsen (Kort og matrikelafdelingen) i Danmark og tilsvarende for de andre lande tilsluttet SOLAS og IMO og de større søfartsorganisationer. Og her strides
kendere om detaljer og opbygningsmetoder af raster Electronic Nautical Charts (ENC) søkort.
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MEN måske værst af det hele, så har den omfattende søkortplotterbranche med tilhørende søkort (bl.a. det jeg bruger: C-max) udviklet sig enormt i de senere år. Og det meget uafhængigt af
den professionelle udstyrsbranche, så der på mange måder er 2 markeder, og de er ret forskellige. Den største er måske fritidsbranchen, der henvender sig til sejlere og lystbådsejere. Den er
nærmest ’eksploderet’, og nu lader det sig bare ikke at ’ændre’ det lækre udstyr og funktioner,
vi kender eller drømmer om, som f.eks. med automatisk ruteplanlægning.
MEN Alvoren bag er altså, at meget af det dyre udstyr er ikke godt nok, hvis skipperansvaret skal
være i fokus!

Kortplotter branchen er udsat for hård konkurrence og til venstre ses hvad konkurrenten Furuno
tilbyder kunderne.
ALTSÅ - den kendte søkortplotterbranche står for skud på alle de ovenfor nævnte områder. For
at komme nærmere en aktuel situationsbeskrivelse om hvor branchen står overfor myndighederne i dag, og hvor vi /du står, så afholder Seniorafdelingen en temaaften om emnet under
overskriften: Sikker navigation kravene* til dig som Skipper!
Temaaftenen holdes d. 12. november kl. 19.30 i klubhuset på Havnelinjen af foredragsholder
Harding Larsen. Han er pensioneret udviklingsingeniør fra SAS, erfaren lystbåds skipper, navigatør og kortentusiast og gør det selv sejler, der har bygget (apteret m.m.) en B31 sejlbåd i
årene omkring 1980 og foretaget nye forbedringer. Har sejlet langt bl.a. i de nordiske farvande.
Harding er formand for B31 sejlklubben, der vel har omkring 200 medlemmer. Harding er desuden en kendt person i Dansk Sejlunion og i de relevante danske styrelser indenfor brug af kort
og kortproduktion.
Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og deltage i debat om emnet, også i et vist omfang
undervejs i foredraget, der forventes at vare ca. 2 timer (med en pause).
Indledning og afrunding sker ved Flemming Dalum og Jan Hovald Petersen.
Aftenen forudses at blive velbesøgt, idet andre klubber på havnen bl.a. Motorbådsklubben
bliver inviteret i det omfang pladsen tillader det. Der vil blive lavet et opslag med invitation om
temaaftenen og der vil blive mulighed for at få the/kaffe m.m. jf. opslaget.

JHP

* indikerer at der er yderligere vigtige detaljer, der vil blive belyst på mødet!
Tekst og fotos af Jan Hovald Petersen
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Modernisering af klubbens administration
Umiddelbart forestiller de færreste sig vel, at administrationen af en klub som vores
kan være særlig arbejdskrævende, men det er den! Derfor vil bestyrelsen ved generalforsamlingen præsentere en plan for rationalisering og forenkling. Det vil lette arbejdsbyrden for de, der påtager sig at udføre arbejdet som bestyrelsesmedlem og medfører
at f.eks. klubbens medlemsdata altid vil være up-to-date. Der vil ske en omlægning af
regnskabsadministrationen, der bl.a. medfører en overgang fra vores nuværende regnskabsår, der går fra 1. oktober til udgangen af september, til kalenderåret. Det betyder,
at generalforsamlingen fremover vil finde sted i februar. Første gang i februar 2016.
Opkrævningen af kontingent vil også blive forenklet. Omlægningen af medlemsadministrationen indebærer, at mange opgaver fremover vil blive varetaget af medlemmerne selv. Det vil ske som selvbetjening via et link på hjemmesiden. Det gælder ind- og
udmeldelse, skift fra en medlemskategori til en anden, ændring af persondata (navn,
adresse, e-mail, telefon, mobiltelefon) og tilmelding til klubarrangementer. Planen vil blive forelagt generalforsamlingen, i
Bent Bagger-Sørensen
det omfang vi i bestyrelsen er færdige med planlægningsarBro 4 ”Sweet Lis”
bejdet i samarbejde med leverandøren af vores bogholderisyKasserer
stem, Nets og banken.
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Af Søren Christensen

Vi, der har hjemmehavn i Frederiksværk, befinder os midt i et af Danmarks bedste sejladsområder. Det ved vi egentlig godt! Men det er imidlertid ikke altid, at vi har øje herfor. Der er i fjorden
masser af gode turmuligheder og mange hyggelige havne og ankerpladser, som kan danne
rammen om gode stunder enten i cockpittet eller i havn i selskab med sejlervenner, en grill og
lidt god mad. Og endelig må man ikke glemme at på fjorden, kan man ”næsten” altid sejle i det
beskyttede farvand.
Ofte overser vi imidlertid Isefjords og Roskilde Fjords mange muligheder, når der hastes ud af
fjordene på sommer og weekendture. Det er egentlig lidt synd, fordi der i fjordene er så mange
gode muligheder, så min anbefaling følger her, - prøv fjordsejlads lidt oftere!
Når jeg tænker tilbage, så handler det faktisk også en hel del om fjordsejlads. Inge og mit sejlerliv startede med fjordsejlads - men dengang på Randers fjord. Vi købte vores første båd i pinsen
1976. Det var en blå Bianca 27 med træmast. Vi købte den i Vedbæk og jeg sejlede den sammen
med en kammerat - i stiv vestlig kuling - først til Hundested, hvor jeg lå ”vejrfast” et par dage, før
båden var nogenlunde tør igen og vinden var løjet og der kunne sejles til Randers, hvor jeg dengang boede og havde sikret mig en plads i Randers lystbådehavn. Min gast havde selv en Bianca
27, som lå i Frederikssund, og han gjorde undervejs forbi Hesselø gevaldig reklame for Roskilde
Fjords velsignelser, - for som han sagde, der kunne man altid sejle – uanset vejret!
Som nyslåede sejlere i Randers oplevede vi, at der blandt Randers sejlerne var en del, som aldrig
nåede ud i Kattegat. Den ca. 30 km. lange fjord, som består af en gravet rende med faskiner og
siv langs bredderne indeholdt oplevelser nok for dem. Det kan man undre sig over, idet fjorden i
realiteten bare er en lidt ensformig forlængelse af Gudenåen indtil det punkt hvor Randers Fjord
og Grund Fjord løber sammen og landskabet, men ikke sejlrenden, folder sig ud til noget mere
storladent.
Randers sejlerne kunne imidlertid anløbe ”Kanaløen” - der er en ca. 50 meter bred og ca. 200 meter
lang ø på nordsiden af fjorden ca. halvejs på vejen
ud mod Kattegat. Kanaløen var i vor tid på Randers
Fjord vældig populær, og ofte var der i weekends
med godt vejr mere end 20-30 sejlere på tur hertil,
hvor børnene legede Robinson Crusoe og der blev
grillet om aftenen. Eneste problem var, at de store
skibe på vej til og fra trafikhavnen i Randers satte en voldsom sø ved passagen, så man skulle
fendre omhyggeligt af, og kunne alligevel ikke undgå at blive vækket om natten af en ordentlig
vippetur.
Hvis man vil opleve en ”flodhavn” omgivet af sivbevoksning, kan man besøge den lille Uggelhuse
havn som ligger på sydsiden i knækket, der hvor fjorden drejer mod NØ. I 2011 udbyggede Ran-
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ders Kommune Udbyhøj havn ved fjordens munding til
en moderne lystbådehavn med 220 pladser. Dengang
vi slog vore folder på Randers Fjord, var Udbyhøj havn
en hyggelig lille fiskerihavn, og her endte mange weekendture, og hvis der skulle sættes trumf på endte de
med stegt ål i rigelige mængder på den nærliggende
Udbyhøj kro.
Siv langs Randers fjord
Dengang arrangerede Randers Sejlklub en årlig kapsejlads fra Udbyhøj til Randers som afslutning på sæsonen. Som jeg husker det, var der næsten
altid vestenvind, hvilket indebar kryds hele vejen. Anstrengelserne belønnedes imidlertid med
præmieuddeling og fællesspisning – stegt flæsk med persillesovs, hvilket var alle anstrengelserne samt de uundgåelige grundstødninger undervejs værd.
Jeg tror at de gamle minder fra fjordsejladsen i vor ungdom gav os lyst til nu at udforske Isefjorden og Roskilde Fjord lidt nærmere, hvilket vi har gjort de sidste to år.
I år gik turen i første omgang til Orø, hvor
sejlklubben havde pinsetræf i herligt sommervejr. Bent og Lis Bagger-Sørensen havde
forberedt udflugten omhyggeligt og havde
stillet spidsfindige opgaver til os, hvor der
blev stillet krav til vore færdigheder i ”terristisk” navigation og konkurreret på livet løs,
om det bedst mulige kendskab til fjorden, ud
fra billeder af karakteristiske landkendinger.
Orø havn uden pinsetrængsel
Om aftenen blev der grillet og næste formiddag indbudt til guidede ture på øen hvor Bent og Lis har sommerhus og derfor kender hver en
plet.
Senere på sæsonen i år blev Nykøbing Sjælland besøgt, med vores båd ”Havhesten”, som i
parentes bemærket i år måske snarere skulle have heddet ”Fjordbakken”. Vi var på cykelture til
naturreservatet Hov Vig, hvor vi fra et fugleskjul var så heldige at se en grønbenet rørhøne hæge
om sine bittesmå daggamle kyllinger på deres første svømmetur.
Også den store Skarvkoloni i Hov Vig er et besøg værd, ligesom Hempels Glasmuseum og
museets virkelig gode restaurant med udsigt til Horns Herred kan bestemt anbefales, særlig på
søndage, hvor der serveres en buffet, man kan spise sig,- men ikke se sig mæt i.
Vor nabohavn Lynæs har fået et fornemt ”Havbad” indrettet på den sydvestlige mole: Det
benyttede vi flittigt med stor fornøjelse. I den tidligere købmandsforretning på havnen er der nu
indrettet et ”Madhus” med lækker økologisk mad. Hver torsdag spises der fra kl.18, og da vi var
der i juli var der 200- 250 gæster.
Roskilde Fjord er jo også et kapitel for sig, med snævre
meget smukke løb forbi Jyllinge (hvor vi har haft
bådplads i knap 10 år) , forbi den smukke Eskildsø,
bredningen med det selvstændige kongerige ”Elleore”
i bunden, eller måske skal kursen lægges forbi Bognæs
gennem Nørrerev mod Gershøj og derefter sydpå ned
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Orø Kirke med de smukke kalkmalerier

mod den lille hyggelige havn Herslev,
hvis ikke man ved østlig vind lidt
nord for Herslev finder en herlig
ankerplads ved Kransekrog.
Vil man være ankerligger, er der i
kongeriget ikke et bedre sted end
Kattinge Vig, som efter min opfattelse slår ”Dyvig” på Als. I Kattinge Vig
har Dansk Sejlunion tilmed udlagt
Fotos i serien af Søren Christensen og Claus Bagger-Sørensen
tre bøjer, to syd for Ringøen og en
nord for, så der vil næsten uanset vindretning kunne findes læ.
Rigtig god fornøjelse med at gå på opdagelse i fjordene.

Tirsdag den 21. oktober fra kl.
19.00 til 21.00 er første gang
til svømning. Heldigvis har Ellis
Dalsgaard igen i år været opmærksom på dette. :-)
Kom glad, god motion, snak i
det varme bækken og i saunaen
venter.
Ellis & Claus

Søren Christensen

Tegning: Kaya Bergholdt

Er du frivillig i Frederiksværk Sejlklub – eller har du lyst til at blive det – så er Dansk Sejlunions
Klubkonference 2014 en fantastisk mulighed for at få inspiration. Klubkonferencen 2014 giver
dig et indblik i en masse emner om klubliv, sejlsport og hvordan man kan tænke nyt. Der bliver
noget for enhver smag!! Se mere herunder: http://www.sejlsport.dk/mere/klubkonferencen
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De fleste af os er nu vendt hjem, super friske efter flere måneder på vandet og en rigtig god
sejlersæson.
Tirsdagen er fastholdt som vores mødedag. Og jeg tror, at det bliver spændende og hyggeligt,
når de forskellige oplevelser bliver vendt på vore tirsdagsmøder.
Tirsdagsmøderne starter når sommertiden slutter. Det vil sige første gang er tirsdag d. 28. oktober fra kl. 11.00
Vi har fået masser af sol og luft og er nok så friske, som vi kan blive. Det er godt, for vi har lovet
at stå for to store arrangementer: Sikker kurs (se side 7) og Nytårskur 2015 (se side 24)
Men først skal vi lige hjælpe hinanden med at få master af og bådene op.
Ud over tirsdagsmøderne med kaffe, brød, øl og vand, så har vi:

Tirsdagsmøde m. spisning d. 4. nov. 2014 kl. 12.00 - husk tilmelding
Julefrokost tirsdag d. 9. dec. 2014 - kl. 12.00 - husk tilmelding
Jeg glæder mig til vintersæsonen
Vel mødt Flemming Dalum, formand seniorafdelingen
Bemærk: Seniorafdelingen er åben for alle klubmedlemmer, der har tid og lyst til at kigge ind om
tirsdagen. Og har du spørgsmål så kig ind en tirsdag eller ring 50521038.

Foto: Seniorklubben
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Tekst og fotos af Jan Hovald Petersen

Der ligger ofte flere gamle sejljoller rundt omkring i havnene. Joller gemt bag højt
græs eller andre større sejl- eller motorbåde, ’fortabte’ på havneområdet. Nogle
af disse fortabte joller kan blive et godt istandsættelsesgrundlag for sejlere, der vil
genopfriske svundne tiders herlige jollesejlads og nærheden til vand.
Visse af vragene er jo joller af typer, som man selv har sejlet – og nydt i fulde drag. Joller, der
gjorde at man blev sejler. Det var der, man blev glad for at sejle – nogle siger, at det var der man
blev ’inficeret’. Det var den eller den jolle, der tændte min sejlerglæde.
Og nu ligger der et vrag, der ligner mit kæreste eje dengang!
Sørgeligt syn ikke?
Piratjolle under destruktion for et par år siden. Formodentlig kunne denne Pirat og mange tilsvarende glasfiberarmerede polyesterbåde være reddet af en handy
renovering.
Dog uden at kunne blive super-konkurrence klasse igen,
men næsten!
Situationen er vel ikke ukendt, selv for yngre sejlere, da udviklingen går ret stærkt med nye joller
og trimanordninger, nye sejltyper og trapez-anordninger, så gamle joller bliver umoderne og
hober sig op rundt omkring.

Dansk Sejlunion blev varm på ideen i 2012
Op til sejlersæsonen 2012 omtalte Dansk Sejlunion, at der var flere iagttagere og jounalister der
pegede på at seniorsejlere mange steder i landet syntes at juniorsejlbåde og joller var meget
spændende at genopdage, og at dette element indenfor sejlsport kunne få stigende betydning i
de kommende år. En trend man også har set i bl.a. England.
Og sejlunionen opfordrede medlemsklubberne at tage fat i elementet, der vel bedst beskrives
som Seniorsejlere i Juniorbåde, selv om flere af de mest efterspurgte jolletyper også er designet
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for voksne. Det er dog nok så sjældent at man ser seniorer, der normalt sejler tursejlads i større
både, springe over i en Finn jolle, OK-jolle eller en Laserjolle for at tage sig en krævende enmands tur rundt om juniorsejlernes kapsejladsmærker.
Men det forudses i Sejlunionens omtale som noget, der godt kan ske.
Som redaktør har jeg valgt at springe den midterste del af artiklen over, som viser annonce
eksempler på joller, plus refererer til bådmagasinernes artikler om emnet. Istedet springer
jeg til slutningen af artiklen. Læs hele artiklen på frv-sejl.dk Claus Bagger-Sørensen

Egne erfaringer
Men det kan jo også være at der er seniorsejlere i sejlklubben, der har erfaringer med at istandsætte en ældre sejljolle f.eks. fra midt i 70-erne til at blive en ganske habil brugbar jolle.
Undertegnende har i 90-erne istandsat en ganske rimelig Piratjolle nr D 981 af glasfiber med
finerdæk fra Henriksens jolleværft. Der var jollevogn med i købet. Det var en jolle med 2 skaller
– en ydre kraftigere glasfiber skal og en indre noget svagere. Den havde revner og skader i den
indre skal som blev repareret, dengang med glasfibermåtte og polyester. Sejlene var nær perfekte, da de ikke var brugt ret meget. Mast og bom af aluminium. Rustfri rig, dette var OK.
Så blev hele bådens skrog malet med 2-komponent maling, mens dækket blev nylagt med en let
teak finer (nogle kaldte det cigarkassetræ) limet oven på den afslebne gamle vandfaste plywood.
Limningen skete med Sikaflex (det virkede yderst effektivt). Dækket fik 2-komponent bådlak og
lakeret flere gange (4-5 gange).
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Resultatet var godt - for ikke at bruge stærkere ord som overvældende
godt. Den sejlede godt, blev trimmet til kapsejlads, og blev så et par
år efter solgt til en ung fyr, der gerne
ville ’bygge sig op’ til kapsejlads.
Senere har jeg hørt at han var både
glad og stolt af båden og klarede sig
fint.

Hele istandsættelsen løb op i et
par tusinde kr dengang i 90-erne.
Solgt for 10 gange det!
Og det kunne gøres igen. Det
kunne jo blive en Snipe eller en
træt nyere 470-er?
Men hvad kan man så gøre, når man har bådene?
Man kan forsøge at sejle som man engang gjorde og prøve at indfange det ved vand, vind, hav
og bevægelse, som gav en det ’uhelbredelige kick’ der gjorde, at man blev sejler!
Og så kan man sejle med lidelsesfæller, for dem er der ifølge Sejlunionen nogle stykker af måske
i ens egen sejlklub? Er det en 2-mands jolle man har sat i stand, så kan man tage dysten sammen
med ham eller hende og båden mod os selv og elementerne.
Og så kan man sejle Kapsejlads i forskellige former i klubregi og evt. sejle mod de andre seniorer
i andre ’gamle’ både, idet man kan udnytte respitreglerne, der måske giver en rimelig retfærdig
opgørelse i resultatrækken. Og man kan hygge sejle på Havnens dag , få andre med ud o.s.v.
Og så kan man som det måske mest ultimative sejle mod de unge i deres både – måske bare for
at opleve erkendelsen af hvad udviklingen har bragt af både gode nye både og måske nye unge
sejltalenter. Alder ingen hindring?
Konklusion: Måske er ideen med senior jollesejlads værd at overveje og vurdere. JHP
PS: Sammen med en anden senior fra sejlklubben
havde undertegnede en ganske god sejltur i let til
frisk vind på Arresø i en gammel Pirat i mahogni fra
1962.
Det gik stærkt på det relativt ’flade’ vand, som søen
er kendt for. Og båden sejlede fremragende sådan
da!
Ingen planing, dertil er båden for tung i den daværende vind, men den kan plane i stærkere vind.
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Af John Stenderup-Larsen
Kapsejlads sæson 2014
Onsdags kapsejladserne sluttede den 27.
september, lidt ustadigt med en vind på 6-10
m/s og solnedgang omkring kl. 19.00, men
ellers kan vi se tilbage på en fantastisk sæson
der bød på varme aftner, flotte solnedgange
og til tider lidt for svage vinde til kapsejlads.
Der har været tilmeldt 14 både til sejladserne
med omkring 10 både til start set i snit over
sæsonen.
Da alle gerne vil ud og sejle har vi i år valgt
at gennemføre sejladserne uden dommebåd
med undtagelse af de 3 sidste sejladser i september hvor sejladserne overvejende gennemføres
i mørke. Starterne har været gennemført dels som traditionelle starter med fast startlinie ud for
stålværket, dels som harestart.
Harestart har den fordel, at der kan startes fra et hvilket som helst sted på fjorden, så der kan
startes på kryds uanset vindretning.
I år har vi udlagt et gult mærke ud for campingpladsen på ca. 3 meter vand, det har vist sig at
være ganske brugbart i nordlige vindretninger.
Der er i år 7 både der har løst kapsejladslicens og som derfor indgår i klubmesterskabet.
Klubmester blev Henrik Skafte i Banner 30, stort tillykke til Henrik.
Stort tak til jer der har deltaget i onsdagssejladserne dels på vandet dels efterfølgende i klubhuset til spisning mm.
På gensyn i 2015 Kapsejladsudvalget

Fotos: Dommerbåd
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Ikke-klubmesterskaber for juniorer 2014
Af juniortræner Christian Riisager-Pedersen

”Årets ikke-klubmesterskabs-hold”

Lørdag d. 27. september skulle juniorafdelingen som traditionen byder det
ved udgangen af sejlsæsonen afholde
årets helt store højdepunkt - klubmesterskabet. Tre fevajoller, tre terajoller
og tre optimistjoller var klar til start.
Men nye klubmestre skulle vi desværre
ikke få denne lørdag, hvor vores almindelige jollebro lå under 20 cm vand og
vinden hurtigt nåede op omkring de ti sekundmeter og stødene derover. For når trænerne ikke
engang kan råbe sejlerne op på vandet for at
give vejledning, sætte starter i gang eller uddele
ris og ros for overholdte vigeregler eller mangel
på samme, ja så bliver det af praktiske årsager
umuligt at gennemføre de nødvendige sejladser.
Og når flere af sejlerne tilmed heller ikke havde
den nødvendige vægt eller mod på at håndtere
jollerne i sådanne vindpust, var det vist til alles

tilfredshed at mesterskabet blev aflyst.
Som trænere er vi heldigvis glade for, at vores
juniorers eneste interesse ikke er kapsejlads
men i lige så høj, hvis ikke højere grad også
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Fotos: Christian Riisager-Pedersen

den almene lej med vandet.
”Dagens eneste tilskadekomne
Med hjælp fra sejlunions udblev
Line, da på trods af at være i
lånte ”TORM-vand-leje-trailer”
jolle
med en træner alligevel kom
indeholdende kajakker mm.
lidt
for
tæt på bommen i en hurtig
blev dagen derfor hurtigt vendt
vending.”
til at dreje sig om alment sjov
på vandet. Vi fik derfor både
afprøvet nogle nye sejlerkombinationer på fjorden ligesom både surfbræt og vandski blev forsøgt spændt på klubbens motorbåde, mens
kajakkerne hyggede sig i havnens mere beskyttede vand.
Så på trods af bristede håb om en spænende mesterskabssejlads er
vi sikre på, at alle juniorer fik en usædvanlig vandglad dag på havnen
krydret med masser kage, som der jo hører sig til.
Mesterskabet for 2014 planlægger vi at afholde i starten af næste års
sæson, efter en god vinter.
Trænerne ønsker alle juniorer og forældre tak for en
dejlig sæson med ønsket om en god vinter. Vi glæder
os allerede til at se alle igen til foråret, hvor sæsonen
starter den første torsdag i maj.
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Nytårskur 2015
I Frederiksværk Sejlklub
søndag d. 4. januar 2015 kl. 13.00
Program:
Nytårstale v. formanden
Stor buffet
Kaffe
Tak for i dag.

Max. 60 personer. Pris 95. kr. pr. deltager.
Tilmelding senest d. 28. dec. 2014 til
Flemming Dalum,
mail: flemming@dalum.org / tlf. 50521038

England Rundt
med

Albertina sommeren 2014.
Lisbet og Knud Erik Paulsen fortæller om deres tur rundt om England sommeren 2014, hvor
den første del blev foretaget i Langturssejlernes Flotille
til de engelske Kanaløer og resten af turen til England,
Scillyøerne, Irland og Skotland på egen hånd.
Kom og hør om den spændende tur og se nogle flotte
billeder
Onsdag den 21. januar 2015 kl. 1930 i klubhuset.

24

(NJR TRYK 47 77 06 09)

13.00
13.30 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00

