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Kære Venner. 
 
2016 er nu blot historie, tiden flyver og vi er nu på vej mod sol og sommer. 
Inden det kommer så vidt har Aktivitetsudvalget dog endnu en perlerække af aktiviteter 
under det såkaldte vinterprogram! 
 

 

Foredrag 24 januar kl 1900 til 2200  

          
Frederiksværks historie og krudtværkets rolle gennem tiden ved Vibeke von der Lieth.  
Bemærk, at foredraget er flyttet fra 21 februar til den 24 januar. Klubben er som vanlig 
vært ved en kop kaffe og en tør småkage, ligesom øl og vand kan købes til vanlige 
klubpriser.  

 
Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com  
  

 
ÅBENT KLUBHUS 
Endnu et konkret resultat af vores medlemsmøde sidste efterår. Klubhuset vil være åbent 
og der vil være varm kaffe på kanden. Når I alligevel er oppe-henne-nede- ovre for at se til 
båden og måske lade lidt på batterierne så kig over i klubhuset og få en sludder og en kop 
varm kaffe. 
Klubhuset er åbent jf nedenstående skema, alle dage mellem klokken 1100 og 1400. 
 
 

Uge nr. Dato Vagt 

5 5/2 Mass Madsen/Henrik Andersen 

7 19/2 Tine * 

9 5/3 Vibeke* 

11 19/3 Jannie* 

 
 

HUSK 
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VHF undervisningen  

kører fortsat om onsdagen frem til og med onsdag 15. Februar. Yderligere information 
gives på undervisningsdagene. 
 
 

 

KNOB OG STIK 
 

 
torsdag 2. februar 2017, 19:00 – 22:00 

 
Bemærk, at 2.den session af erfaringsudveksling omkring knob og stik oprindeligt var 
skemasat til den 16. februar. Den er flyttet, så sæt kryds i kalenderen den 2. februar. 
Aftenen henvender sig primært til den uøvede sejler, der ønsker at blive mere sikker i 
anvendelsen af de mest gængse knob og stik samt splejsning i treslået tovværk. Der vil 
tillige være mulighed for at øve splejsning i flettet tovværk. 
Det er tanken, at de erfarne sejlere fungerer som instruktører, og at vi skal have os en 
hyggelig aften.  
Der kræves ikke tilmelding. Medbring selv et stykke treslået tovværk samt evt. et stykke 
flettet til at øve splejsninger og knob med. Et stykke på ca. 1 meter af hver er nok. 
Aktivitetsudvalget sørger for, at der er kaffe på kanden. 
 
 

 

Junior teori og tovværk 
 

 
 
Sidste aften i serien. 
Kom og vær med til at afslutte vinter sæsonen og hjælp os med at blive bedre til næste 
vinter. 
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Ingen tilmelding. 
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Sømagt - Flåden gennem 500 år  

Udflugt til Tøjhusmuseet, 
 

 
 
Fredag 10. februar 2017, 1215-1315 
I foråret 2016 havde vi lejlighed til at stifte bekendtskab med dansk søfart ud fra et 
økonomisk handelsmæssigt perspektiv. I efteråret skiftede vi så til et sømilitært perspektiv 
med besøget på Holmen, hvor vi fik lejlighed til at snuse til flådens virksomhed under den 
kolde krig. Vi afslutter dette tema med et besøg på tøjhusmuseet, hvor vi får mulighed for 
at få et samlet indblik i dansk sømilitær historie gennem 500 år. 
 
Tilmelding er bindende og nødvendig, da vi her vil få en af museets guider til at hjælpe os 
igennem udstillingen "Sømagt". Rundvisningen varer en time og koster 800 kr. dertil skal 
lægges entre for den enkelte på 65 kr. 
Arrangementet gennemførers, hvis vi bliver mindst 20 tilmeldte og da til en pris på 105 kr. 
Der er højst plads til 30 deltagere af hensyn til guiden. Et eventuelt overskud vil tilgå 
klubkassen og kan bruges til hjælp ved andre arrangementer. 
 
Tilmelding senest 06 Februar til: 
   henriander01@gmail.com 

   eller      

   tlf. 50998421   

  
Vi mødes ved indgangen til Tøjhusmuseet, Tøjhusgade 3DK-1220 København K kl. 1130. 
Medbring venligst aftalte penge (105 kr). Jeg indsamler betalingen og betaler samlet for 
entre og guide, som vi plejer. 
Efter rundvisningen står det frit for at gå rundt i udstillingen på egen hånd. 
Vel mødt til "SØMAGT" 
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'Blandt tusinder øer'  
foredrag ved 

Ellinor og Niels Otto Wind-Jensen, Frederikssund. 

 

 

Torsdag 16. februar 2017, 19:00 – 22:00 

 

Ellinor og Niels Otto har været på en spændende og smuk tur til Nord Norge i deres båd, 
og de kommer til sejlklubben den 16. februar for at fortælle om deres forrygende rejse.  

Det er håbet at foredraget kan bidrage til at skabe lyst og interesse for langturssejlads, og 
der vil også være mulighed for at trække på Ellinors og Niels Ottos store erfaring, hvis man 
går med konkrete planer. 

Af hensyn til vores gæster er bindende tilmelding nødvendig. 

senest 12 Februar til: 

        

                                                                          

 
 

  

                      
henriander01@gmail.com 

eller     tlf. 50998421 
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El anlæg ombord 
v/Niels Petersen 

 
Onsdag 1. marts 2017, 19:00 – 22:00 
 
Niels har indvilliget i at gennemgå bådens 12v anlæg og styring af opladning af batterierne 
fra flere kilder. Niels vil også komme ind på den nyeste udvikling inden for el anlæg til 
både og camping, og hvordan man i dag kan indrette el net i sin båd. 
 
Tilmelding senest 21 Februar til: 
 
                      henriander01@gmail.com  
eller  
                      tlf. 50998421  
 
 
 

DANPOWER 

DAN1212H 
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