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Oktober, 2018-2

Sæsonen på vandet afsluttes…
Der er stadig sejlads, men hovedparten af aktiviteten i havnen går på vinterforberedelse.
Den fantastiske sæson sluttede af med en løvfaldssommer, og det virkede helt unaturligt
at tage sejl og mast af i omkring 20 grader. Men øvrige planlagte aktiviteter gjorde, at nu
var det tid. Min båd skal op på fredag. Det giver plads til andre aktiviteter. Dagens gåtur i
Grib Skov vidner om en skov der er grønnere end de svenske skove var i juli.
Med venlig hilsen, Jan

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. Kom og vær med
og del nogle sejlerhistorier. Vær med til at hædre 2018-modtageren af flidspokalen og
Sejlerskolens færdiguddannede elever. Klubben giver en ’lille en’, og der bliver også tid til
en kop kaffe eller en øl 😊
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Arbejdsdag 28. oktober kl. 10:00-16:00
Klubben, de grønne arealer, værkstedet ja snart sagt det hele trænger til en kærlig hånd.
Kom og giv en hånd med, så vi kan få gjort det hele lidt mere ordentligt at se på. Nogle af
projekterne er meget vejrafhængige, men hvo intet vover…
Klubben vil være vært ved en pilsner og en lidt pizza til frokost.
Der er følgende konkrete projekter:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Skuffe og rive grusarealerne.
Reparere veranda taget.
Rydde op og gøre rent i værkstedet
Rydde op og sortere i lager.
Hovedrengøring og optælling i kabyssen.
Hovedrengøring/ oprydning i Junior stuen
Maling af klubhuset udvendigt.

Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com senest 22 oktober. Angiv hvilken
opgave, du ønsker at bidrage til at få løst. Er du klar på det hele, så skriv det tak.

Søndagsfrokost 4. november 12:00-14:00
Medlemmerne gøres opmærksomme på, at der ifølge gammel tradition afholdes
SØNDAGSFROKOST den første søndag hver måned i vinterhalvåret. Konceptet er, at
man hver især medbringer egen frokost. Vi mødes og dækker bord samt indtager egen
frokost i hyggeligt selskab i klubhuset. Man starter med at spise kl. 12.00 og får så et par
timer i hyggeligt selskab med klubkammeraterne. Dette arrangement er åbent for alle –
unge som gamle. Kom og vær med til at skabe liv og sammenhold i vores klub

Seniormøder hver tirsdag 11:00 – 14:00
Hver tirsdag holder seniorerne åbent klubhus med hyggeligt samvær. Alle er velkomne.
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One Sails 7. november kl. 19:00-22:00
Mads Christensen fra One Sails, Helsingør kommer og indfører os i sejlmageriets mystik
og giver gode råd om valg af sejl, trimning af rig og sejl samt vedligeholdelse. Er der en,
der overvejer at købe nye sejl denne vinter, vil der måske være mulighed for en god
handel, og vi andre kan blive meget klogere på, hvordan vi skal håndtere vores sejl på
bedst mulig måde.
Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com senest 31. oktober

Hvordan fanger jeg en lækker sild?
21. november 19:00-21:00
Nej, vi skal ikke på diskotek! 😉 Antonio Fernandes fra Hillerød Lystfiskerforening kommer
og beretter om fangstmetoder, fiskegrej og gode fiskepladser, så vi kan forøge vores
muligheder for at få en friskfanget fisk til middag. Antonio vil berette om forskellige typer
grej, hvor fiskene burde være og hvad der skulle lokke dem til at bide.
Tilmelding til henriander01@gmail.com senest onsdag 14. november.

Vi mangler nye hænder til sejlerskolen
Et hold elever er netop blevet flyveklare sejlere. Nogle af instruktørerne takker desværre af
også af. Vi har masser af elever på venteliste, så vi skal have fyldt instruktørholdet op
igen. Tilbagemeldingerne fra eleverne har været overstrømmende. Hvis du er erfaren
sejler og vil bruge en aften hver 14. dag på vandet sammen med nogle glade elever, så
henvend dig til Henrik Skafte hurtigst muligt.
Læs mere her:
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2018/10/Nye-sejlerskoleinstruktører.pdf
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