Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub

Marts 2019-2

Førstehjælp 27. marts kl 19:00 – 22:00
Foråret står lige for døren. Bådene skal klargøres og i vandet og vi selv skal ud på bølgen
den blå. I lighed med sidste år holder vi en ”sikkerhedspakke” i klubben, hvor foredraget
om førstehjælp ombord er første del. Hans Erik Ottesen vil igen i år opfriske vor
hukommelse og give gode råd til, hvad vi skal have i skibets medicinkiste, og hvordan vi
bedst kan klare os, hvis uheldet skulle være ude, og vi kommer til skade.

Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com senest 25. marts.

Mand overbord, teoretisk del /
Personlig kontrol af redningsmidler
03. april kl 19:00 - 2200
Vi har entreret med en SEJL SIKKERT instruktør. Han fortæller om Mand overbord / Mand
Ombord teknikker og metoder. Foredraget er en del af Sejl Sikkert kampagnen og et af de
vigtige og efterspurgte ”standardforedrag”. Han har indvilliget i at justere lidt på pakken, så
der også bliver tid til at deltagerne kan få hjælp til at kontrollere egen redningsvest. Derfor
husk at tage jeres egen redningsvest med.
Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com senest mandag 01 april.

Standerhejsning 13. april kl. 11:00–14:00
Vi starter med brunch kl. 11:00. Senere har vi salut og standerhejsning. Vi slutter af med
et lille glas, hvor vi ønsker hinanden god sejlsæson.
Der er gratis deltagelse for alle medlemmer 😊
Månedsbrevenes formål er at give medlemmerne mulighed for at kommunikere med hinanden.
PS De aktiviteter der annonceres i Månedsbrevene kan også findes på klubbens hjemmeside www.frv-sejl.dk
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3. ranglistestævne for Europa-joller
27. – 28. april 2019
Det skarpe øje har allerede opdaget et nyt, og lidt anderledes, menupunkt på vores
hjemmeside: http://www.frv-sejl.dk/3-e-jolle-staevne-2019/
Vi får nogle af verdens bedste E-jolle sejlere til Frederiksværk, hvor Frederiksværk
Sejlklub skal være vært ved det 3. ranglistestævne (af 4). Der er allerede brugt en del tid
på planlægning og forberedelse, men vi er ikke helt klar endnu 😉… Der bliver helt sikkert
brug for lidt flere frivillige hænder. Man kan melde sig under fanerne hos:

Stævneleder Nina Fabrin
Mobil: 20414164, E-mail: ninafabrin@hotmail.com

Under alle omstændigheder vil der blive lejlighed for at se ræs på vandet lige udenfor
havnen. (PS: Der vil være trafik i og udenfor havnen, men den er ikke lukket!)

Kom ned og kig. Hvis du selv eller naboen har børn i juniorsejlads-alderen, så kom med
dem. Måske er sejlads også noget for dem, og junior starter op umiddelbart inde i maj. To
E-jolle deltagerne er ’gamle’ juniorer i Frederiksværk Sejlklub.

Månedsbrevenes formål er at give medlemmerne mulighed for at kommunikere med hinanden.
PS De aktiviteter der annonceres i Månedsbrevene kan også findes på klubbens hjemmeside www.frv-sejl.dk
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