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Duelighedsbevis infomøde 25. sep 19:00
Duelighedsbevis i sejlads, teoretisk del.
I år kan der etableres et kursus i navigation og
søvejsregler, der giver mulighed for at erhverve
den teoretiske prøve til duelighedsbevis i sejlads.
Lærer vil i år være Henrik Andersen, der har
erfaring som lærer på aftenskole samt som lærer
på Søværnets Officersskole.
Kurset er sat til 48 timer, der fordeles som
almindelig aftenskoleundervisning en fast ugedag fra november 2018 til marts 2019.
Kursus prisen vil ligge på godt 2500 kr. inklusiv bøger, lærer og censorhonorar samt evt.
udstedelse af bevis.
Ugedag vil i muligt omfang blive fastlagt ud fra deltagernes ønsker.
På mødet vil der blive orienteret om praktiske forhold om kurset som:
Hvor og hvornår,
De nye retningslinjer for afholdelse af prøve,
Pensum,
Prøvekrav og
Pris
Ingen tilmelding krævet.
Varighed 1-2 timer afhængigt af spørgelyst.
Har du spørgsmål til kurset inden den 25. så skriv eller ring til Henrik på mail:
henriander01@gmail.com eller på telefon 5099 8421.
Forberedelse til den praktiske prøve kan ske ved Sejlerskolen, kontakt Henrik Skafte
herom.
Månedsbrevenes formål er at give medlemmerne mulighed for at kommunikere med hinanden. Indlæggene forelægges
ikke bestyrelsen til godkendelse, så det der skrives er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med klubbens holdning.
PS De aktiviteter der annonceres i Månedsbrevene kan også findes på klubbens hjemmeside www.frv-sejl.dk
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VHF infomøde 25. sep 19:00
VHF (SRC certifikat) kursus:
Fem aftener fra 1900 til 2200 i løbet af FEB-APR 2019
Lærer er Poul Erik Hansen fra Motorbådsklubben. Kurset er åbent for alle på
Frederiksværk havn. Kurset leder frem til at deltagerne kan tilmeldes til eksamen og opnå
VHF (SRC) certifikat, som giver ret til at installere og benytte VHF i båden. Der regnes
med 5 aftener samt eksamensdag.
Prisen for lærerbistand er ca. 200 kr. pr. elev. Dertil kommer lærebøger på i alt ca. 425 kr.
og eksamensbidrag på ca. 500kr., hvis man vælger at gå til eksamen.
Kurset udbydes efter nye regler, idet Dansk Sejlunion forventes at overtage opgaver for
Søfartsstyrelsen, men det ser ud til at vi kan gennemføre eksamen som hidtil også i år.
Derom mere den 25.
Har du spørgsmål til kurset inden den 25. så skriv eller ring til Henrik
på mail: henriander01@gmail.com eller på telefon 5099 8421.

Tilmelding til VHF kurset til Henrik på henriander01@gmail.com
senest 05 januar af hensyn til indkøb af bøger.

-

Og nej, det er ikke en fejl disse 2 arrangementer ligger samme aften – infomøderne
holdes samlet.
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Vinterforberedelse 27. sep 19:00
VINTERFORBEREDELSER FOR NYE SEJLERE
HJÆLP jeg har købt båd, og nu bliver det vinter – hvad gør man?
Det er et spørgsmål, som jeg har hørt et par gange på havnen i år, og det er jo udtryk for
en glædelig udvikling, - der kommer nye generationer til sejlerlivet, og der er rigtig nok
mange spørgsmål, der med rette kan stilles og mange svar, der kan bidrage til at undgå
ærgrelser.
Har du købt sejlbåd, motorsejler eller motorbåd – det er et fedt, mange af svarene er de
samme. Mød op i sejlklubbens klubhus torsdag den 27. september kl. 1900. Klubben er
vært ved en kop kaffe og Allan Lyk og Henrik Andersen vil forsøge at svare på jeres
spørgsmål. Benyt samme lejlighed til at træffe aftaler med ligesindede om hjælp til
masteaftagning med mere. Vel mødt i klubhuset.
Ingen tilmelding, men har du spørgsmål så ring til Henrik på 50998421
Aktivitetsudvalget

Lagkagecup flyttet til 7. oktober
Oprindelig var lagkagecuppen planlagt til 30. september 2018, men traditionerne omkring
første søndag i oktober har vundet over ønsket om, at det ikke skulle være alt for sent på
året. Sæt kryds i kalenderen den 7. oktober – der kommer mere info

Standernedhaling 27. oktober kl. 13:00
Alt godt får en ende. Som lovet ved standerhejsningen, har vi sejlere haft en fantastisk
sommer! Vinden har været atypisk, men det har antallet af solskinstimer, temperaturen og
mængden af regn bestemt også. Der har været pragtfuldt vejr til livet på vandet. Den 27.
oktober haler vi standeren ned igen og lukker officielt sejlsæsonen 2018.

Månedsbrevenes formål er at give medlemmerne mulighed for at kommunikere med hinanden. Indlæggene forelægges
ikke bestyrelsen til godkendelse, så det der skrives er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med klubbens holdning.
PS De aktiviteter der annonceres i Månedsbrevene kan også findes på klubbens hjemmeside www.frv-sejl.dk

FREDERIKSVÆRK SEJLKLUB – HAVNELINIEN 25 – 3300 FREDERIKSVÆRK
REDAKTØR: BENT BAGGER-SØRENSEN – KLOVENBJERGVEJ 8 – 3200 HELSINGE

