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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub 

September, 2018 

 

Der afholdes havneræs for alle både. Havneræset er en blanding af hyggesejlads og 

kapsejlads, hvor også de store både kan deltage, da sejladsen følger de primære 

sejlrender. Kom og vær med, og få en hyggelig lørdag sammen med andre fra klubben – 

det kan lige nås endnu! 

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

 

Aktive seniorer 

Det har været en fantastisk sejlersæson – nu går den på hæld, så nu har nogle af os nok 

tid til at mødes om tirsdagen i klubhuset. 

Har du deltaget i tirsdagsmøderne før, så ved du, hvilket fællesskab vi har. Er du lige gået 

på pension eller har du af andre årsager fået mulighed for at deltage i vores 

tirsdagsmøder, så er du meget velkommen. Fra den 18. sep. holder vi et åbent møde hver 

tirsdag mellem 11.00 – 14.00. Vi snakker om alt med både, sejlads, oplevelser på vandet 

o.  lign. 

Første møde er tirsdag d. 18. september 2018 kl. 11.00. 

Vi starter med at grille en gang kødfulde pølser til Kirstens hjemmelavede kartoffelsalat + 

kaffe og kage. 

Det lille arrangement koster 25,00 kr. og her er – i modsætning til øvrige tirsdage – 

tilmelding nødvendig og prismæssigt bindende. Tilmelding senest d. 14. sep. til mig på 50 

52 10 38. 

Ved dette møde aftaler vi så småt det indledende om hjælp til afrigning, bådoptagning og 

indspil til vinterprogrammet. Men primært vil der være plads til tilbagemeldinger om det 

gode vejr / de gode sommersejladser / de mange mil på vandet m.v. 

ALLE ER VELKOMNE 

Med venlig hilsen 
Flemming Dalum 

Senior opstart 18. september 11:00 

 

Havneræs 15. september 

 

http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2018/08/Havneræs.pdf
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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 – der kommer mere info. 

 

Vore indgangsparti med toiletfaciliteterne har længe trængt til en opfrisker. Tom og Lennie 

har tilbudt at tage affære. Der bliver især gjort noget på pissoiret, men det hele bliver 

frisket op. De prøver at lægge renoveringen, så den skaber mindst mulig gene for brugen 

af klubhuset. Vi glæder os   ! 

 

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. 

 

Hjemmesiden har fået et nyt menupunkt:  

I de mørke timer: http://www.frv-sejl.dk/de-moerke-timer/ 

Tanken er, at man her i vinterperioden kan læse om andre klubmedlemmers oplevelser, så 

ventetiden til foråret bliver lettere at udholde. 

Lav en .PDF-beskrivelse – gerne med billeder og send den til formand@frv-sejl.dk, så 

lægger vi den på hjemmesiden. Husk, at den gode tur ikke er bestemt AF geografien, men 

AF 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! Den gode weekendtur kan være ligeså relevant 

som 3 måneder i Middelhavet. 

 

  

Sejladsberetninger 

 

Standernedhaling 27. oktober 

 

Renovering af indgangsparti 

 

Lagkagecup flyttet til 7. oktober 

 

http://www.frv-sejl.dk/de-moerke-timer/
mailto:formand@frv-sejl.dk
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Aktivitetsudvalget arbejder pt. på vinterens program. Har du et emne, du ønsker belyst 

eller kender du en, der vil kunne bibringe klubbens medlemmer en god og informativ aften 

i form af foredrag eller lignende. Så skriv eller ring til Aktivitetsudvalgets formand, Henrik  

på mail: henriander01@gmail.com  

eller på telefon:  50 99 84 21 

DUELIGHEDSBEVIS I SEJLADS FOR LYSTSEJLERE:  

 

Er du interesseret i at 

erhverve dig et dueligheds-

bevis i sejlads for lystsej-

lere, så oprettes der et 

kursus igen denne vinter. 

Henrik tilbyder undervisning 

i det teoretiske pensum til 

opnåelse af dueligheds-

bevis. Har du bestået den 

praktiske prøve, kan du ved 

bestået teori eksamen få et 

duelighedsbevis i sejlads. 

Kurset åbnes i muligt omfang for deltagere fra de øvrige klubber på havnen.  

Er du interesseret, så mød op i Sejklubbens klubhus tirsdag den 25 SEP kl. 19:00, 

hvor Henrik vil give en mere omfattende orientering om undervisningens indhold og 

tilrettelæggelse. Kurset vil have et omfang på ca. 40 lektioner fordelt hen over vinteren. 

Ugedag vil i muligt omfang blive fastlagt ud fra deltagernes ønsker.   

På mødet vil der blive orienteret om praktiske forhold om kurset som:  

 

 

 

 

 Pris              

 

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.  

Vinterprogram fra Aktivitetsudvalget 
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VHF CERTIFIKAT 

Igen i den kommende vintersæson har vores fantastiske lærer, Poul Erik Hansen erklæret 

sig villig til at give et kursus i radiotelefoni med henblik på at erhverve et VHF-certifikat, et 

såkaldt SRC certifikat. Certifikatet er obligatorisk for at man må anvende en VHFradio, 

en EPIRP eller en SART ombord i sin båd. 

En forudsætning for at kurset gennemføres er, at der tilmeldes mere end 6 elever. Det er 

tillige en forudsætning, at man råder over en PC og mailadresse, da alle opgaver vil blive 

formidlet via mail. Kurset vil i givet fald blive afviklet over fem aftener á ca. 3 timer i 

perioden fra februar til april 2019. 

Er du interesseret så mød op den 25. september 2018 kl. 1900 i 

Sejlklubbens klubhus, hvor der vil blive formidlet supplerende 

information og hvor vi kan se, hvor stor interesse, der er. Er du 

forhindret den 25. kan du maile til: henriander01@gmail.com  eller du 

kan ringe til Henrik på 50 99 84 21. 

 

SELVTÆGT! 

Normalt vil man jo opfatte dette som eT negativt ladet ord. 

Men forleden, da jeg kom op på havnen, blev jeg mødt af et herligt 

syn. 

Et af vore medlemmer synes at vores grønne arealer rundt om 

klubhuset var blevet lige vilde nok og gik på egen hånd i gang med 

at luge og rive omkring flagstangen og 

langs terrassen. 

Det ville være herligt, hvis flere af vore 

medlemmer kunne få sådanne anfald af 

ordenssans og arbejdsiver. En stor tak til 

den energiske sejler. Måske inspiration til 

en fælles arbejdsdag? 

mailto:henriander01@gmail.com

