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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

August 2019-2 

 

 

 

 

Ved Frederiksværk Havns 25 års  jubilæum 24 aug.2019 etablerer  Frederiksværk Sejlklub 

stumpemarked lige udenfor klubhuset. Her har du mulighed for at købe/sælge maritimt 

udstyr. 

Derudover har du mulighed for at affyre gamle nødblus/raketter eller bare se hvordan de 

fungerer ved bro O i tidsrummet kl. 13:15 – 13:45! 

Udnyt denne sjældne mulighed – vi har fået tilladelser fra alle behørige myndigheder!!! 

DSRS Lynæs Henrik Pedersen vejleder og instruere dig i affyringen. 

  

Ohøj sejlervenner        70 

Havnens jubilæum lørdag 24. august 

 

http://www.frv-sejl.dk/
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Parkering på arealet når du kører over broen (øen): 

Parkeringsarealet skal bruges til forskellige aktiviteter, derfor henstilles til efter aflæsning, 

at parkere på vinterpladsen – specielt hvis du er ude at sejle i weekenden. 

Øen afspærres helt for ind-og udkørsel fra lørdag kl.7 til søndag kl.12!!! 

Sidste nyt: Havnen får besøg af en lokal fiskeklub og en fiskeudstyrs butik på dagen!! 

Kom og vær med til en festdag på vores dejlige havn!  

Læs mere her: Det fulde program for havnens 25 års jubilæum 

 

 

Vi mødes kl. 18:00 præcis. Der er sejlgaranti – det betyder at alle kommer ud at sejle. 

Social sejlads: 

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. 

Kapsejlads: 

Kom og vær med – også hvis du ikke betragter dig selv som ’kapsejler’. Alle kan være 

med og kapsejlads er den bedste måde at blive bedre til at sejle! Ikke nødvendigvis for at 

vinde, men for at sejle i al slags vejr og blive bedre til at sejle mod vinden og med vinden. 

Halvvind er der typisk ikke meget af på banerne, men det er med vilje!       

 

 

Årets Stålmand afvikles 1. september i år. Det vil ikke være muligt forlade og anløbe 

havnen fra 07:00 til 12:00. Se www.frv-havn.dk for mere info. 

 

 

Efterårets havneræs fra havnen til den nordlige anduvningsbøje ved Hundested T/R, 

afvikles 7. september. Sæt kryds i kalenderen.  

Læs mere her: http://www.frv-sejl.dk/wp-admin/upload.php?item=2941 

 

Vi sejler om onsdagen i Frederiksværk 

 

Stålmand 1. september 07:00 – 12:00 

 

Havneræs 7. september 10:00 

 

http://www.frv-sejl.dk/
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/08/Havnens-25-års-jubilæum-program.pdf
http://www.frv-havn.dk/
http://www.frv-sejl.dk/wp-admin/upload.php?item=2941
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Kære sejlervenner! 

Igen i år vil vi bede jer støtte op om vedligeholdelsen af vores klubhus. Vi fik jo ikke malet 

klubhuset sidste år på grund af det kolde vejr, så i år forsøger vi igen. 

Årets arbejdsdag deles derfor op i to, et arbejdssjak, der gør klar til at male den 7. og selve 

arbejdsdagen den 14.  

Arbejdssjak den 7. september. For at kunne male klubhuset må vi have forberedt 

malerarbejdet. Derfor har vi brug for et arbejdssjak den 7. september. Vi skal have skrabet 

løs maling af og givet grundingsolie på det bare træ, så vi er klar til at male ugen efter. 

 

Lørdag den 14. september er den ”store” arbejdsdag, hvor vi i lighed med sidste år vil 

gøre hovedrent indendørs og udendørs. Arbejdet vil i år være betydeligt lettere at gå til, 

fordi vi sidste år fik givet den en ordentlig skalle. Det ændrer dog ikke ved, at der er behov 

for at give det hele en kærlig omgang.  

Klubben vil være vært ved en pilsner og lidt pizza til frokost. Der er følgende konkrete 

projekter den 14: 

 ▪ Skuffe og rive grus arealerne.  

▪ Reparere veranda taget.  

▪ Gøre rent i værkstedet  

▪ Rydde op og sortere i lager.  

▪ Hovedrengøring og optælling i kabyssen.  

▪ Hovedrengøring/ oprydning i Junior stuen  

▪ Maling af klubhuset udvendigt, her skal vi bruge 5 mand. 

Du/I er naturligvis velkomne til at komme både den 7. og den 14. september, og vi synes, 

det kunne være hyggeligt at fastholde den 14. som ”den store arbejdsdag”, hvor vi samler 

så mange som muligt.  Vi har imidlertid hårdt brug for nogle arbejdsheste til det 

maleforberedende arbejde den 7. september også. 

Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com senest 4. september. Angiv hvilke(n) 

dag(e) du/I kommer og hvilken opgave, du/I ønsker at bidrage til at få løst. Er du klar på 

det hele, så skriv det, tak.  

 

 

Fredagsgrill er selvfølgelig stadig åben fra kl. 18. Første mand tænder op. 

Arbejdsdag 2019 7.+14. september 10:00 

 

Fredagsgrill 

 

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

