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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

Maj 2019-2 

 

Der var rigtig mange både på vandet i onsdags den 8/5, og der blev hygget i klubhuset 

bagefter fra kl. 21:00. For en tyver kan man smøre sig et par madder. Drikkevarer til 

klubpriser (10 kr.). Kom og vær med – både hvis du drømmer om at komme med på en 

kap-båd, eller du vil ud på egen båd eller som gæst/gast på en turbåd båd. Se her… 

 

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 

  

Der var mange på vandet i onsdags! 

 

Vi sejler om onsdagen kl. 18:00 

 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:formand@frv-sejl.dk
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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 

 

 

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. Sidste år havde vi en rigtig hyggelig tur til 

Orø, og hver gang talen falder på pinseturen fra sidste år, følger der en historie og en 

latter med. Som Jesper sagde i onsdags: ”Det kan godt være vi ikke er så gode til at 

synge, men vi er gode til at hygge os!”. Veddelev er en frihavn. 

Læs invitationen til årets pinsetur her: 

http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/05/Pinsetur2019.pdf 

 

 

Vidste du at: 

• 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. 

• Hvis du får gæster, som du ikke har en passende redningsvest til, kan man 

låne af klubben. I værkstedet findes låneveste i alle størrelser. Lån dem og 

læg tilbage efter brug! 

• Har du redningsveste i god stand du ikke længere bruger (ikke oppustelige veste), 

så hæng dem op i værkstedet. Måske kan et medlem få glæde af at låne den til en 

gæst.  

• Redningsveste gør kun gavn, når de bruges. 

 

  

Havneræs 25. maj. Skippermøde 08:30 

Pinsetur Veddelev 8. – 10. juni 2019 

Redningsveste: Kom der mange gæster 

eller børn? 

 

http://www.frv-sejl.dk/
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/05/Havneræs-2019-05-25.pdf
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/05/Pinsetur2019.pdf
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Junior har afholdt åbent hus. Vi glæder os til at se nogle af børnene igen til juniortræning. 

 

 

  

Åbent hus i junior 11. maj  

 

Den første Yngling på vandet 

 

http://www.frv-sejl.dk/
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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 

Ny ’gammel’ skolebåd. Aflagt grej søges 

 

http://www.frv-sejl.dk/

