Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub

Maj 2019

Nu er alle sommeraktiviteterne i gang!
Vi sejler om onsdagen i Frederiksværk er startet!
Onsdag den 1. maj luftede nogen de røde faner. Andre luftede for første gang sejlene til
kapsejlads og tursejlads. Og luftet blev er ingen overdrivelse! Seks både på vandet i vind,
der mest lå mellem 12 og 14 m/s. 5 både sejlede kapsejlads, mens 1 turbåd gik på vandet
med 6 om bord. Håret var en smule pjusket, og et par kapsejlere havde fået lidt våde
fødder, men ellers forløb alt i god ro og orden. Efterfølgende hyggede vi over en bid mad i
klubhuset. Kom og vær med igen på onsdag. Alle der dukker op kommer ud at sejle.
Fredagsgrill
Hver fredag er der fredagsgrill kl. 18:00. 1. mand tænder op. Der er grillkul i værkstedet.
Sejlerskolen
Sejlerskolen er startet. Der er flere hold i år end tidligere. Vi har nu 2 skolebåde: ’Den
nihalede kat’ og ’Krabasken’. De første 2 hold startede op den 2. maj, men blev i havnen
pga. temmelig hårdt vejr.
Junior
Junior starter op 3. maj. Junior har fået tilført 2 Ynglinge kølbåde. Den ene er i vandet
inden 11. maj, hvor der er ’Åbent hus’ arrangement.
Følg i øvrigt alle arrangementerne i den løbende ugekalender på http://www.frv-sejl.dk/
eller den totale kalender på http://www.frv-sejl.dk/kalender/

Vidste du at klubhuset altid er åbent?
•

•

For et depositum på 150 kr. kan du som klubmedlem fra nøgle til klubhuset og
faciliteterne, herunder værkstedet. Nøgle kan fås i havnekontoret i normale
åbningstider.
For 2500 kan du leje klubhuset til et arrangement eller en fest, hvor du selv er vært.

Læs mere under: http://www.frv-sejl.dk/klubhus/
Klubstandere kan købes for 50 kr. pr. styk når der er et bestyrelsesmedlem i klubhuset.

Månedsbrevenes formål er at give medlemmerne mulighed for at kommunikere med hinanden.
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Vi sejler om onsdagen kl. 18:00
Har du nogensinde tænkt:
”Havde jeg dog bare lige haft en gast, så havde jeg været på vandet nu!”
Under arbejdstitlen ’Vi sejler om onsdagen i Frederiksværk’, forsøger vi med social
sejlads. Målet er at få så mange som muligt på vandet om onsdagen. Det kan være i egen
båd, men meget gerne også på besøg på hinandens både.
Vi mødes kl. 18:00 præcis. Tovholderen sikrer at deltagerne bliver fordelt på de tilmeldte
både. Der er sejlgaranti – det betyder at hvis man er tilmeldt, så er det helt sikkert man
kommer på vandet. Vær præcis, så kapsejlerne kan holde skippermøde kl. 18:10. Vi
regner med at være af sted inden da.
Vi sejler 2-2½ time og er tilbage i klubhuset kl. 21, hvor vi spiser sammen med
kapsejlerne, der også er kommet ind på det tidspunkt. Spisning består i ’smør selv
madder’ for en 20-er. Drikkevarer til sædvanlige klubpriser.
Jeg er selv tovholder de første onsdage. Tilmelding sker til formand@frv-sejl.dk med
angivelse af navn, antal personer, om man ønsker plads som gast eller om man sejler i
egen båd og evt. kan have gaster med.
Vær med fra starten, så bådene ikke kun er til pynt!
Med venlig hilsen, Jan

Turbøjerne er for længst på plads
Turbøjen ved campingpladsen, Ellinge og turbøjen ved Sælvig ligger kun og venter på dig.
Installér eventuelt appen Tursejler på din telefon. Så har du hele tiden overblik over, hvor
der er en bøje i nærheden af hvor du er.

Havneræs 25. maj. Skippermøde 08:30
Der afholdes havneræs for alle sejlbåde. 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.
Læs mere: http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/05/Havneræs-2019-05-25.pdf
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Åbent hus i junior 11. maj kl. 11:00-15:00

INVITER ALLE BØRN OG UNGE DU KENDER TIL ARRANGEMENTET!
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3. ranglistestævne for Europa-joller
afviklet 27. – 28. april 2019
Vi var mange i gang – ca. 20 frivillige. Vi er trætte! Men flot så det ud, når mere end 30 ens
joller starter på en imaginær snor.

- og travlhed var der ved søsætningen begge dage!
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Stævnet forløb godt! Alle var glade, og de unge mennesker skiftede fra at være bisser på
vandet til at sidde og hygge med hinanden ved klubhuset til en bid mad 😊
Vi fik under stævnet sponsering fra:
•
•
•
•

Bygma Frederiksværk
Superbrugsen Ølsted
Rema 1000 Frederiksværk
Ulmann

Med venlig hilsen og tak til alle, der hjalp til
Stævneleder Nina Fabrin

Ny ’gammel’ skolebåd. Aflagt grej søges
I forbindelse med idriftsættelse af Krabasken og i øvrigt drift af sejlskolen:
Liste over effekter, som vi håber at få doneret fra folks gemmer – men vi håber at
medlemmerne, i fremtiden, vil få den vane at overdrage ’småting’ fra båden til
sejlerskolen, i stedet for til kælderrummet.
-

Bompressenning
Værktøj
Værktøjskasse
Tovværk under 12mm i tykkelse
GPS
Log
Ekkolod
Søkort (primært lokale)
Førstehjælpskasse
Ildslukker ca. 2 kg.
Spilhåndtag
Landstrømskabel

Pinsetur Veddelev 8. – 9. juni 2019
Turen går til Veddelev, hvor vi har fået lov til at låne sejlklubben lokaler og fælles Grill og
at vi dagen efter sejler til Ringøen hvis vejret tillader og tager en ekstra overnatning på
krogen (for anker). Reservér i kalenderen nu. Mere info følger.
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