
Åbent hus i juniorafdelingen 11. maj 

Af Jan Hovald Petersen 

 

Det blev en fin dag med solskin og dejligt forårsvejr.  

Sejlklubben havde gjort meget for at få opmærksomhed i de 

lokale aviser og på de lokale skoler – også en del udenfor 

selve byen.  

Åbent hus arrangementet åbnede kl. 11 og adskillige hjælpere stod klar til at 

tage imod gæster, der godt ville høre – og se mere til hvordan det er at være 

junior i vores sejlklub – og måske se en jolle lidt mere an på land og i vandet.  

Og desuden hilse på instruktører og have en god snak om hvordan sønner eller datteren 

bliver en ny junior – f.eks. i en Optimistjolle! Eller en Feva eller Tera - ? Eller ? 

Som noget nyt har sejlklubben anskaffet sig 2 Yngling kølbåde (egnet for større juniorer) 

og en af dem kunne ses ved kajen ud for klubben og den kom som flere af de andre både 

ud at sejle flere gange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Da klokken var 12 var der ikke kommet 

flere end de kunne tælles på ? hænder, 

så vidt som jeg kunne vurdere. Og 

tilstrømningen var ikke særlig mærkbar - 

. 

Men faktisk havde både instruktører og 

bestyrelsen samt flere aktive 

medlemmer bl.a undertegnede gjort et 

ret stort arbejde med at få omdelt flyers 

jf. ÅBENT HUS plakaten i A5 format på 

skoler og hos nyhedsmedier. Desværre 

var der altså lige netop en anden 

begivenhed, der tog det meste af den 

offentlige opmærksomhed. 

 

 

 

 

Krudværksfestivallen inde i byen – d. 11. maj 

Bemærk straks, at sejlklubben havde valgt samme dag som festivallen. Måske et 

undskyldeligt uheld, fordi tidligere år er festivallen blevet afholdt i august måned, men i år 

valgte folkene bag altså at lave festivallen midt i maj. Og så kom den derudover midt i 

valgperioden op til det kommende folketingsvalg. 

Statsministeren på besøg på festivallen 

I valgkampens hede valgte statsminister Lars Løkke Rasmussen at give et ’V-fremstød’ 

netop på denne dag ved at møde op ved Venstres stand på festivalen. Og da 

undertegnede som ’klubbens udsendte reporter’ ankommer til teltet og standen, så 

fortæller man her, at statsministeren var lidt over en time på standen fra kl. ca. 11.15, talte 

med mange besøgende og lokale interesserede og kendte personer, for at styrke V op til 

Folketingsvalget d. 5. juni (Grundlovsdag). 

 

 

 

 

 
 

 



De lokale medier bl.a også Halsnæs Avis MÅTTE selvfølgelig primært dække 

begivenheden ifm. Krudtværksfestivallen. Og der var fyldt op med mennesker, se blot 

vedhæftede fotos.  

Man kan nok ikke gardere sig mod sådanne samtidigheds hændelser i forbindelse med 

planlægningen – men vi/man bør forsøge at undgå, at så stærk en offentlig begivenhed er 

netop på klubbens vigtige PR dag for at få flere aktive juniorer ind i klubben – og ud i 

bådene og ind i fællesskabet.  

Lidt som det var for os ældre dengang – mange af os blev også sejlere ved at se de andre 

sejle. 

 

JHP 

 


