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60+ 

Nej, det er ikke alder, der hentydes til, men sommerdage! Vi har i hele Skandinavien haft 

en fantastisk sommer, og den er ikke slut endnu. Jeg har selv været på Gotland, og det 

blev hurtigt sådan, at man droppede vejrudsigterne bortset fra vindprognoserne. 

Prismærket sidder stadig i Mettes sejljakke, der blev købt inden sæsonstart. En hel måned 

på vandet uden langbukser eller jakke én eneste gang var fremme. I Malmø på vej hjem 

var temperaturen 28 grader om læ da vi tørnede ind. Da vi stod op var den 26,5. Pyha… 

Den elendige sommer 2017, hvor nogen var hjemme efter blot en uge på vandet med 

ordene ’Vi gad ikke mere vand!’, er fuldt ud kompenseret!  

Vi har i skrivende stund endelig fået lidt vand (regn 😊). Det gode vejr har været fantastisk 

på vandet, men ikke specielt godt for planterne på land. Det har også haft konsekvenser 

for vores grillaftener. Vi forventer snart afbrændingsforbuddet ophæves. Grill-situationen 

kan følges på hjemmesiden. Lige nu har vi stadig afbrændingsforbud i Nordsjælland. En 

medarbejder fra beredskabet pointerede ved en tidligere kontrolopringning, at ’Private 

haver’ VAR private haver uden offentlig adgang. Vi kunne IKKE sammenligne vores 

klubhus med en privat have ☹ 

  

60+, Formanden har ordet 
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Frederiksværk Sejlklub er vært for stævnet den 17. - 19. august 2018. Kom og se jollen i 
aktion.   
I alt 23 stk.  Sprydstage-riggede joller ankommer i løbet af fredagen og søsættes fra 
havnens slæbesteder.  

 
Der kap-sejles om lørdagen og søndagen på baner lige udenfor havnen. Når bådene er i 
havn vil de kunne ses ved bro 6.  
 

 

 

Nu skal det være! Havneræs for alle turbåde og kapsejlere. Selv de største kan være med, 

da vi holder os til dybt vand. Ud til Hundested og tilbage igen.  

Se invitationen her: 

Læs mere her: http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2018/08/Havneræs.pdf 

Opdateringer på hjemmesiden. 

  

Megin-stævne 17.-19. august 2018 

Havneræs lørdag 15. september 2018 

http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2018/08/Havneræs.pdf
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Interview med Tommy Andersen – en selvlært mand indenfor et vigtigt sejler-felt  

www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2018/07/Interview-med-Tommy-Andersen-om-det-at-

gøre-ens-hobby-til-arbejde-kalecher3.pdf 

 

 

Du har måske haft nogle fantastiske sejlture i 2018. Lad os andre få glæde af den også. 

Lav en .PDF-beskrivelse og send den til formand@frv-sejl.dk, så lægger vi den på 

hjemmesiden. Husk, at den gode tur ikke er bestemt ved geografien, men ved oplevelsen. 

Det er ikke kun turen omkring Island eller gennem Nordvestpassagen, der er interessant. 

Vi sejler på mange måder, i forskellige både og med forskellige mål. Det er glæden ved 

livet på vandet, der tæller! 

 

 

Vi håber alle medlemmer bruger klubhuset. Vi har dog i sommer ved flere lejligheder 

oplevet, at der er smidt fordærveligt affald i køkkenets skraldespand uden den er blevet 

tømt. Hvis du spiser en banan, ½ ostemad eller en bøf, så tøm skraldespanden inden du 

går eller tag banaskralden, den resterende halve ostemad og indpakningen fra bøffen med 

ud i havnens skraldespande. Ellers er det MEGET ulækkert at komme til klubhuset en uge 

senere, især i den varme vi har haft på det sidste… 
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