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AFRIGGERFEST 2011 

Vi indkalder hermed til en hyggelig 
afslutning på sejlersæsonen 2011, 
så kom og deltag i vores 
afriggerfest, som finder sted: 
 

Lørdag den 29. oktober 2011, Lørdag den 29. oktober 2011, Lørdag den 29. oktober 2011, Lørdag den 29. oktober 2011,     
kl. 18.30 i Frederiksværk Sejlklubkl. 18.30 i Frederiksværk Sejlklubkl. 18.30 i Frederiksværk Sejlklubkl. 18.30 i Frederiksværk Sejlklub    
 

Der vil blive serveret et festligt måltid, og øl, vand og vin 
kan købes i baren til fornuftige priser. 
 

Prisen for aftenens traktement er kr. 175,00 pr. person. 
 
Tilmelding skal ske senest den 20. oktober 2010 senest den 20. oktober 2010 senest den 20. oktober 2010 senest den 20. oktober 2010 til Inge 
Christensen på mail sochri@mail.dk, sochri@mail.dk, sochri@mail.dk, sochri@mail.dk,     
eller på mobil 40 63 77 68 40 63 77 68 40 63 77 68 40 63 77 68 (fra den 8. oktober 2011)    
 

Betaling sker kontant ved festen. Tilmelding er bindende. 
 

På festligt gensyn. 
 
Festudvalget 
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KAPSEJLADS 

Kære Kapsejlere! 

 

Tak for en dejlig sæson. Vi har haft en super sæson med meget afvekslende vejr og 

baner. 
 

Vi har også været repræsenteret i div. 

2apsejladser i andre klubben. Lars Kjøller 

var igen med fremme i kampen om 

Isefjordskredsens mesterskab, men  

måtte i år tage til takke med en samlet 

3.plads. Meget havde dog været 

anderledes, hvis Lars og besætning var 

nået i mål til pinsestævnet i Lynæs, hvor 

de manglede 45 sekunder i at nå i mål, 

efter mange timers sejlads. Surt, men jeg er sikker på at Lars og besætning vil 

forsøge at revanchere sig i næste sæson. 

 

Onsdagssejladserne har også i år været 

en succes. Vi har været lidt færre både 

end tidligere, men klubhuset har været 

fyldt stort set hver onsdag. Det har det 

været bl.a. takket være den gode mad 

som Lisbeth  igen i år har lavet til os. 

Lisbeth takker nu af, hvilket er forståeligt. 

Tusind tak for det store arbejde du har 

lagt i opgaven. 

 

Samtidig med afslutningen af denne 

sæson takker jeg også af som Kapsejladsudvalgsformand. I skrivende stund har vi 

ikke fundet en afløser. Jeg håber meget at der er en som melder sig. Uden formand 

har vi intet udvalg(som jeg gerne vil være en del af). Uden et udvalg kan der ikke 

arrangeres kapsejladser i klubben, hvilket jeg ville være rigtig ked af. Det er et stort 

aktiv for klubben, som jeg virkelig vil savne, hvis vi kommer der til….. 

 
 

Sejlerhilsner Thomas 
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Beretning fra Sjælland rundt på indersiden (SRPI 2011) 

Halløjsa for en tur 
 

Dag 1 18 juni 2011 

 

Med en perfekt start fra Lynæs om lørdagen, og i den 

for os fjerde deltagelse i Sjælland rundt på indersiden 

(SRPI) i strid modvind med kryds igennem Kulhuse-

renden, skulle det trods vejrgudernes uenighed om 

hvilket vejr, vi skulle have, blive vores bedste oplevelse 

af denne sejlads indtil videre. 

Annette kunne som styrmand se på at kaptajnen fik 

længere og længere arme af alle de kryds vi måtte 

foretage i renden. Vi overhalede en del både, men det lykkedes os dog ikke at 

komme først til Kignæs, selvom vi tog mange på vejen derned. Der var ”kun” 55 

minutter til broen åbnede, så vi og flere andre lagde til ved mågeklattebroen og fik 

lidt frokost. Transportsejlads fra broen til Selsøhage tog en times tid og styrmanden 

fik en lille lur. Ved Selsøhage gik turen gennem revet op til Møllekrog og så videre 

mod Herslev Langholm i hælene på Maxi 999’eren Nicoline som det lykkedes os at 

indhente lidt før Herslev. Efter et par kryds mod Veddelev Harken var vi på 

kollisionskurs med Saga Fjord som ikke havde i sinde at flytte sig for en sejlbåd (vist 

nok ikke helt efter søvejsreglerne?) men det gik alligevel. 
 

På plat læns fra Ellore E  til Selsøhage gik det i fuld firspring med Nicoline i r…. 
 

Da vi kun var styrmand og kaptajn ombord orkede vi ikke at sætte den 90 kvm store 

spiler og spilede i stedet for forsejlet som gav ca. en knob ekstra. 

Nicoline satsede alt og hentede os i vild jubel 50 meter før Selsø Hage, ØV ØV. 

Vel ankommet til Frederikssund og under broen med en udhvilet styrmand og uden 

længere ventetid gik turen mod Lynæs og grillen.  .................. 

Læs resten af ”Emmas” tur ved SRPI 2011 på hjemmesiden - God læsning lovet  
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KRABBETUREN 2011 

Krabbeturen!! 
 

Lørdag: 

Vi pakkede bilen og så af sted. Køreturen var lang men det gjorde ikke noget. Endelig 

kom vi ud til havnen og pakkede alle tingene ned i båden. Lene, Ulrik, Julie og Cecilie var 

allerede kommet så nu ventede vi bare på farmor og farfar. Da farmor og farfar kom var 

vi alle klar til at tage af sted. 
 

Der var bare et problem og det var at både farmor, 

Carla og jeg lider af søsyge når det vipper meget og det 

gjorde det, så vi fik lov til at sejle med Lene og Ulrik. 

Nå men vi tog af sted og kom lidt senere til Rørvig. Vi 

hyggede, fik en tur på bananen 

og spiste frokost inden 

krabbekonkurrencen. 
 

Krabbekonkurrencen 

begyndte. Vi var kun fem,  men  

også kun få krabber. Det 

startede med at der næsten 

ikke var nogen krabber, men 

efter hånden kom der flere 

som gerne ville have noget 

mums, mums madding. Det var 

bare svært at se da der var 

meget vind og vandet var meget uroligt. Tiden gik og vi stoppede. Jeg kan ikke huske hvor 

mange krabber vi fangede, men Cecilie fangede den største, Rasmus fangede de fleste og 

jeg den hurtigste. 
 

Vi hældte alle krabberne ud og fik en rigtig god is. Efter isen badede vi og fik endnu en tur 

på bananen. Dagen gik og vi havde det sjovt. Det var tid til fælles grill og vi var sultne. Alle 

sammen sad vi på Rørvig sejlklub's terrasse og spiste aftensmad. Da vi var færdige skulle 

der overrækkes præmier. Både Cecilie, Rasmus og jeg fik en god præmie. Julie, Cecilie, 

Carla og jeg så så en god film som afslutningen på krabbeturen. 
 

Lavet af Jana Sørensen. 
 

KRABBETUR TIL RØRVIG 
  

Det var en god krabbetur vi fik i år. Det blæste ret meget,så vi 

var ikke så mange. Jesper og jeg sejlede derover om 

Fredagen,sammen med vores Mormor og Morfar. 

Der var ikke kommet så mange fra klubben. Om Lørdagen kom 

der flere fra sejlklubben. 
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KRABBETUREN 2011 

Lørdag kl.15 startede konkurencen.Der var ikke så 

mange krabber som der plejer at være, det var en 

skam. 

Men dem som vi fangede, var 

de fleste af dem, meget 

hurtige til væddeløbet. Der 

må været mere mad til hver 

enkelte krabbe. 

jeg vandt for flest krabber, med kun 9 krabber. jeg syntes at 

det var en ok krabbe-tur men der kunne godt være flere, 

både børn og krabber. 
 

Hilsen Rasmus (den store krabbefanger) 

 

 

Krabbekonkurrence i Rørvig 
 

Jeg var engang en sød og lykkelig lille krabbe, men med tiden 

er jeg vokset en 

del, og nu er jeg 

en anseelig og 

mægtig krabbe, 

som stadig er 

sød og lykkelig. Jeg bor i Rørvig, inde 

ved broen ved siden af slæbestedet. 

Min hverdag er forholdsvis kedelig, og 

der sker sjældent noget – lige på nær 

den 20. august, hvor der ankom en 

masse søde mennesker fra 

Frederiksværk Sejlklub, som fortalte, at de havde 

lavet en krabbekonkurrence – juhuu, nu skal vi 

fange mennesker, tænkte jeg, men sådan forholdt 

det sig slet ikke….... 
 

 

Mig og en del af 

mine venner blev 

fanget og placeret i spande; derefter blev vi talt, 

målt og ydmyget i en løbekonkurrence. 
 

I min spand var jeg selvfølgelig den største – 

ligesom jeg er i vandet, og den heldige pige, der fik 
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KRABBETUREN 2011 

mig i spanden, vandt konkurrencen om at fange den største krabbe. Pigen hedder 

Cecilie Lange, og hun må gerne fange mig igen til næste år. 
 

Cecilie Lange 

Fotos: Claus Bagger-Sørensen 
 

Flere billeder fra turen lægges ud på 

hjemmesiden i løbet af efteråret, når 

jeg får mere tid.  Redaktøren 
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FORMANDEN 

Ja, det var den sommer! Sejlermæssigt hører den ikke til en af dem, man husker for 

det bedste sejlervejr. Vi endte selv med nogle små ture på fjorden og så en uge på 

Malta (uden båd), for at få lidt sol på maven! Vi har dog haft nogle dejlige dage på 

vores onsdags sejladser, så helt tosset har det da heller ikke været, hvis man tager 

sæsonen som helhed. 
 

Sejlerskolen, kapsejladsudvalget og vores festudvalg mangler nogen, som kan køre 

disse aktiviteter til næste sæson! 

Konsekvensen vil være, at vi må drosle ned på vores ambitioner, hvis der ikke er 

nogen, som vil stå for disse aktiviteter i fremtiden. Så kom nu ud af busken og gør en 

indsats for din sejlklub! 
 

Som det ses andet steds i bladet, skal vi snart mødes til den ordinære 

generalforsamling, så mød op og vær med til at sætte dit fingeraftryk på vores klubs 

fremtid, eller mød blot op for at høre, hvad der foregår i klubben! 
 

De bedste sejlerhilsner og på gensyn den 26. oktober kl. 19.30 i klubhuset. 
 

Niels Petersen 
 

SEJLERSKOLEN 
 

Sejlerskolen har haft 11 elever i år, og vi 

har 10, der skal op til prøve her sidst i 

september. Sæsonen er gået uden større 

problemer, bortset fra, at 

påhængsmotoren har drillet en del. 

Næste sæson i sejlerskolen hænger i en 

tynd tråd, da vi kun har én instruktør 

tilbage og fortsat ingen, der har lyst til at 

videreføre denne aktivitet. Så det er sidste 

nødråb fra bestyrelsens side, hvis nogen vil 

tage ansvaret for sejlerskolen. Eventuelle 

interesserede skal henvende sig til 

formanden inden generalforsamlingen, for 

at vi kan få aktiviteten med på næste års 

budget. Ellers tager vi en pause og sætter 

”Den Nihalede Kat” på land, til der er 

nogen, som kommer med en fornuftig 

plan. 

 

Niels Petersen 
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AKTIVITETSKALENDER 2011 
Dato Tid Arrangement Sted Ansvarlig 

Oktober 

02-okt  9.00 Lagkagecup Havnen Thomas 

04-okt 19.00 Bestyrelsesmøde Klubhuset Formand 

05-okt 10.00 Seniordag Klubhuset Flemming D. 

09-okt 12.00 Sejltur til Lynæs m. 

frokostkurv  

Lynæs Klubhus Nina 

12-okt 10.00 Seniordag Klubhuset Flemming D. 

25-okt 19.00 Svømning Frv. svømmehal Alle 

19-okt 10.00 Seniordag Klubhuset Flemming D. 

26-okt 10.00 Seniordag Klubhuset Flemming D. 

26-okt 19.30 Generalforsamling  Klubhuset Formand 

29-okt 15.00 Standernedhaling Klubhuset Formand 

29-okt 18.30 Afriggerfest Klubhuset Festudvalg 

     

November 

01-nov 19.00 Svømning Frv. svømmehal Alle 

02-nov 19.00 Bestyrelsesmøde Klubhuset  

02-nov 10.00 Seniordag Klubhuset Flemming D. 

06-nov 12.00 Søndagsfrokost Klubhuset Alle 

08-nov 19.00 Svømning Frv. svømmehal Alle 

09-nov 10.00 Seniordag Klubhuset Flemming D. 

15-nov 19.00 Svømning Frv. svømmehal Alle 

16-nov 10.00 Seniordag Klubhuset Flemming D. 

22-nov 19.00 Svømning Frv. svømmehal Alle 

23-nov 10.00 Seniordag Klubhuset Flemming D. 

29-nov 19.00 Svømning Frv. svømmehal Alle 

30-nov 10.00 Seniordag Klubhuset Flemming D. 

Klubtøj og klubstander fås hos vores Hovmester: Nina Bergmann  
   ninafabrin@hotmail.com 

Klubstander fås også hos vores Redaktør: Claus Bagger-Sørensen  
   dss@frv-sejl.dk 
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AKTIVITETSKALENDER 2011 
Dato Tid Arrangement Sted Ansvarlig 

04-dec 12.00 Søndagsfrokost Klubhuset Alle 

06-dec 19.00 Svømning Frv. svømmehal Alle 

07-dec 19.00 Bestyrelsesmøde Klubhuset Formand 

07-dec 10.00 Seniordag Klubhuset Flemming D. 

11-dec 14.00 Bankospil  Klubhuset Kirsten og 

Niels 

13-dec 19.00 Svømning Frv. svømmehal Alle 

14-dec 10.00 Seniordag Klubhuset Flemming D. 

20-dec 19.00 Svømning Frv. svømmehal Alle 

21-dec 10.00 Seniordag Klubhuset Flemming D. 

December 
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KASSEREREN  OM MEDLEMSKAB 
 

Har du valgt det rigtige medlemskab i Frederiksværk Sejlklub ? 
 

Har du købt båd i årets løb eller er der andre forhold der gør at dit 

kontingent bør ændres ? 
 

Så hvis noget af det passer på dig eller hvis du er flyttet – så husk at give besked om 

din nye adresse til kasserer Charlotte Friis (kasserer@frv-sejl.dk) 

eller ring på 26 28 69 66. 
 

 Charlotte Friis 
 
HENRIK KØRER IKKE MERE PÅ HAVNEN I FREDERIKSVÆRK 
 
Den opmærksomme læser savner måske  Henriks annonce for Kundby Kranservice. 

Henrik har ikke tid til også at køre for os i Frederiksværk, så i fremtiden må vi benytte 

os af andre vognmænd. 

 

Kontakt eventuelt vores havnefoged om mulighederne. 

 Claus Bagger-Sørensen 

KORT NYT OG INFO 
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KORT NYT OG INFO 

SVØMNING 
 

Så starter svømmesæsonen igen tirsdag den 25. oktober 2011. 

Frederiksværk svømmehal er til sejl-, ro-,  og kajakklubbernes disposition hver 

tirsdag fra kl. 19 – 20.30. Dog lukket i skoleferierne. 
 

Alle aktive medlemmer samt ægtefælle/sambo og deres børn under 18 år kan 

deltage. Fra kl. 19 – 19.30  har vi det store bassin herefter kan vi benytte 

varmtvandsbassinet og sauna. 
 

Klubberne betaler for livredder Charlotte Friis 

 

 

STANDER FRA DANSK SEJLUNION 
 

Dansk Sejlunion har lavet en stander, som er omdelt til alle 

klubberne under DS. Standeren skal benyttes, hvis man vil 

ligge ved en af de 150 turbøjer, som DS har udlagt. Hvis 

man ikke har standeren, kan man risikere at blive bortvist 

fra turbøjen, så tag en i klubhuset, næste gang du kommer 

forbi, så du er klar til efterårsferien eller til næste sæson. 
 

Niels Petersen 
 

 

BANKOSPIL 
 

Husk bankospil søndag den 11 dec.. Det bliver med mange spændende præmier, og 

hovedpræmien på sidste plade bliver en god stor julesteg. 

  

Venlig hilsen  

Niels Hansen niels@elnito.dk 

 

KLUBAFTEN DEN 16. NOVEMBER 
 

Karsten Munkvad fra Fjordmuseet kommer den 16. november kl. 19.30. Han vil 

fortælle lidt om fjordens historie, jollerne (Lynæs og Frederikssund) og deres 

betydning for livet på og omkring fjorden, lidt om fiskeriet og dets betydning for 

havnene og livet omkring dem. 

  

Med venlig hilsen 

Christian  Grefstad 
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 
26. oktober 2011 kl. 19.30 i klubhuset 
  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Forelæggelse af budget for det kommende år samt forslag til kontingent 
6. Valg af kasserer: Charlotte er villig til genvalg. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Følgende er på valg: 

Jesper Scharstein, ønsker ikke genvalg 

Bestyrelsen foreslår Søren Christensen 

 

Jes Haaning, ønsker ikke genvalg 

Bestyrelsen foreslår Peter Hvidberg 

 

8. Valg af udvalgsformænd 

Kapsejladsformand: Thomas Nørregaard, ønsker ikke genvalg.  

 Bestyrelsen har ingen kandidater. 

Junior udvalg: Morten Riisager-Pedersen, ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Peter Hvidberg. 

Seniorudvalg: Flemming Dalum, villig til genvalg. 

Sponsorudvalg: Søren Christensen, villig til genvalg. 

Sejlerskoleudvalg: Niels Petersen, ønsker ikke genvalg. 

 Bestyrelsen har ingen kandidater 

Aktivitetsudvalgsformand: Niels Hansen, villig til genvalg. 

Klubhusudvalgsformand: Allan Lyk, villig til genvalg. 

Redaktør af klubblad: Claus Bagger-Sørensen, villig til genvalg. 

Webmaster: Flemming Larsen, villig til genvalg. 

Festudvalgsformand: Lisbeth Schønning Petersen, ønsker ikke genvalg. 

 Bestyrelsen har ingen kandidater. 

Hovmester: Nina Fabrin, villig til genvalg. 

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: 
 1. suppleant: Niels Larsen, villig til genvalg. 

 2. suppleant: Nina Fabrin, villig til genvalg. 

10. Valg af 2 revisorer: 
 Ella Quistgaard, villig til genvalg.  

 Niels Hansen, villig til genvalg. 
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

11. Valg af revisorsuppleant: 
 Pia Christensen, villig til genvalg. 

12. Eventuelt 
 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være  

 formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  

 

 Bestyrelsen Frederiksværk Sejlklub 

STØT VORES ANNONCØRER, DE STØTTER OS 
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ANNONCE 
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Seniorclub 
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JUNIORMESTERSKAB 2011 

Søndag den 18. september 2011, var der 

mesterskab i sejlklubbens Juniorafdeling. 

Mange havde planer for andre aktiviteter, men det 

lykkedes alligevel at få 2 gode hold på banen til 

mesterskabet, så der kunne sejles i såvel optimist- 

som Terajoller. 

Forud for mesterskabet var 

der indgået aftale om 

passende vindforhold, hvilket 

dog også blev leveret helt i 

henhold til aftalen. Der var 

dog ingen der havde husket at 

vi også skulle have bestilt lidt 

solskin, så vi fik vasket 

bådene ekstra godt i den 

silende regn, der kom ved 

frokosttid og varede en stor 

del af eftermiddagen. 

 

Vejret ødelagde dog hverken det gode humør eller de gode præstationer så det blev 

til 5 rigtig fine sejladser. 

Der blev startet i 

både Tera- og 

optimistjoller på 

samme bane, med 

forskudt start så 

der var konstant  9 

både på 

trekantbanen 

samtidig, hvilket gav nogle gode dyster. 

 

Alle var meget tændte og der blev sejlet 

intenst, med en utrolig entusiasme, som 

var herligt at være tilskuer til, fra 

følgebådene omkring de unge. Særligt 

omkring start- /mållinjen blev der udvist 

snedighed og snilde i helt professionel stil. 
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JUNIORMESTERSKAB 2011 

Efter sejladserne var der ”fri leg” (også for 

voksne) med polokajakker og surfbrædder fra 

sejlunionens aktivitetstrailer, som Peter Hvidberg 

havde hentet helt nede i Slagelse, så alle kunne 

lege med. 

 

Resultaterne på dagen blev: 

Optimistjoller: 

1: Jesper Fabrin 

2: Cecilie Lange 

3: Nicholas Mikkelsen 

4: Oliver Duborg 

Terajoller: 

 

1: Emma Hvidberg 

2: Axel Rosengreen 

3: Julie Lange. 

4: Thomas Holm 

5: Jana Sørensen 

 

 Tekst: Morten Riisager-Pedersen og Fotos: Claus Bagger-Sørensen 

 

BILLEDSERIE FRA JUNIORMESTERSKABET Fotos Christian Riisager-Pedersen 

 Fortsættes næste side >>> 
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JUNIORMESTERSKAB 2011 
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REDAKTØREN 

Foto: Carla Hipper Sørensen 

Sådan kan man også lige holde tilværelsen ud. :-) Imens 

klubben hygger sig med lagkagecup, venter jeg på at 

formiddagens dis fortager sig fra Isefjorden og dermed 

Rørvig, hvor familien og jeg satte sejl til lørdag morgen. 

To dages sommer i starten af oktober er lige noget man 

kan bruge. Så længe det er diset uden for kan man jo 

passende bruge tiden på årets sidste ”Sorte Sejler” - 

der mangler alligevel flere 

timers arbejde. 
 

Med lodder og trisser blev det så til endnu et blad. Jeg 

har da fået en del materiale, men for at det skal blive til 

et blad, må jeg lægge mange timers arbejde i det. Op til 

den kommende generalforsamling har jeg virkelig gjort 

mig mange tanker om det er værd at fortsætte som 

Redaktør på DSS, men vælger altså at fortsætte endnu et 

år. :-) 
 

Hvad mange nok ikke ved, er, at der før et blad går til trykkeren er brugt ca. 20-25 

timer på at editere billeder og tilpasse tekst, før det bliver til et harmonisk blad. 
 

Når der så er læst korrektur af Monica, skal der lægges endnu en time til med 

rettelser før bladet kan gå i tryk. At det så kommer ud til jer er jo heller ikke noget 

der sker per automatik. Trykkeren afleverer det trykte blad til vores kasserer  

Charlotte, der så pakker og forsyner det med frimærker. Så vidt jeg ved hjælper 

Charlottes famile heldigvis til fra tid til anden. :-) 

 

Her til denne udgave har vi fået 3 gode historier fra 3 juniorer der var med på årets 

krabbetur. Dem var jeg specielt glad for og tillykke til de 3 skribenter. 
 

Næste blad kommer så til foråret, så i mellemtiden henvises til klubbens hjemmeside 

og til Facebook gruppen. Jeg ved f. eks. at Jan Hovald Petersen 
har oversat en artikel fra et engelsksproget sejlerblad, som han 

faldt over på sin rejse til USA. Den finder I på klubbens 

hjemmeside. 
 

Nu skal vi snart alle til at have båden på land for vinteren og så 

ses man igen til foråret, men husk at checke for arrangementer 

på hjemmesiden. Klublivet er ikke helt dødt fordi det er blevet 

vinter, vi ses vel blandt andet til svømmning i Frv. Svømmehal.  

 

Claus Bagger-Sørensen  
(Stemmningsbillederne er taget 1. & 2. oktober på fjorden) 
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FRA EN TUR TIL KIGNÆS 

Et par billeder fra en tur til Kignæs. Zonica (Niels & Zoe) og Svante (Thomas & 

Merete) Fotos: Kasper Jack Larsen 


