
Igen i år har Aktivitetsudvalget lagt sig i selen for at planlægge nogle aktiviteter, der kan have en 

bred interesse for os alle i klubben. Vi har lyttet til gode råd fra medlemmerne og derfor er antallet 

af aktiviteter lidt lavere end sidste år, men bestemt ikke mindre spændende. 

Alle aktiviteter er lagt i klubbens kalender, der kan ses på hjemmesiden, og de vil også alle blive 

annonceret i månedsbrevene med angivelse af tilmeldingsfrister mv. 

Vi er allerede i fuld gang, idet et lille effektivt hold – godt hjulpet på vej af Lennie - tirsdag den 7. 

september fik givet grundingsolie efter at have skrabet al den løse maling af klubhusets grå og gule 

flader.  

Den 14. september støttede klubbens medlemmer igen i år kraftigt op bag arbejdsdagen. 23 

Stærke og arbejdsivrige M/K arbejdede hele dagen med hovedrengøring, mailing og udvendig 

oprydning samt små reparationer, så vores klubhus er klar til vinterens strabadser. En stor tak til 

de mange aktive.   

Lad os lige løbe programmet igennem måned for måned: 

SEPTEMBER: 

TIRSDAG 17.:  SENIORERNE STARTER TIRSDAGSMØDERNE 

Traditionen tro mødes seniorerne og andet godtfolk i 

klubhuset hver tirsdag kl. 10.00 i klubhuset over en kop 

kaffe og en hyggelig snak.  

   

TIRSDAG 17.:  INTRODUKTION TIL VINTERENS UNDERVISNING 

Henrik orienterer om den påtænkte undervisning til den 

teoretiske duelighedsprøve og om mulighederne for at 

etablere en studiegruppe til opnåelse af VHF certifikat. 

 



OKTOBER: 

 TORSDAG DEN 3.: INFORMATION TIL NYE SEJLERE-  

Havnemesteren Kim Lyngbak og  

Allan Lyck samt Henrik Andersen fra klubben  

Tegner og fortæller om vinterforberedelse af båden  

Regler og praktiske vink om livet på havnen m.m. 

 SØNDAG DEN 6.: LAGKAGECUP. 

Den traditionsrige afslutningssejlads 

   Starter kl.  10 efter afslutning hygge og pral i klubhuset.  

  

 

OKTOBER 

ONSDAG DEN 9.: MØDE FOR PIGESEJLERE”. 

”Kært barn har mange navne”- så er du Pige, Kvinde, Dame, Kone, 

Dronning, Queen, Kaptajn, Sø-kvinde eller Yacht-kvinde, så mød op 

onsdage i oktober og november måned for uforpligtende drøftelser, 

læring og hyggeligt samvær omkring Sejlads.  

Fortsætter foreløbig hver onsdag i oktober og november 

TORSDAG DEN 24.: START PÅ DUELIGHED TEORI. 

Igen i år planlægges et hold teoriundervisning til opnåelse af 

duelighedsbevis for lystsejlere. (Ved behov for den praktiske del 

kontaktes Sejlerskolen ved Henrik Skafte.) 

 Undervisning hver torsdag fra 1830 til 2130 

  

ONSDAG DEN 16. 

ONSDAG DEN 23. 

ONSDAG DEN 30 

Juleferie fra og med 

den 19 DEC til og 

med den 2. januar. 

Eksamen den 28. 

marts. 

 



LØRDAG DEN 26.: STANDERNEDHALING 

Klokken 13 nedhales standeren og sejlsæsonen 2019 erklæres formelt 

for afsluttet. Kom og få et glas og en hyggelig sludder. 

 

NOVEMBER: 

 

ONSDAG DEN 6.:  MØDE FOR ”PIGESEJLERE”. 

 

 

LØRDAG DEN 9: BESØG VED REDNINGSHELIKOPTEREN. 

Vi har fået lov til at besøge redningshelikopteren i Roskilde lufthavn. 

Der vil være egentransport til Roskilde lufthavn, hvor vi mødes kl. 

1355. 

Besøget starter kl. 14. Tilmelding er påkrævet af hensyn til adgang til 

lufthavnsområdet.  

 

 

TORSDAG DEN 7.: DUELIGHED TEORI 

 

 

Onsdag. 13. 

Onsdag 20 

Onsdag 27. 

Torsdag 14, 

torsdag 21, 

torsdag 28. 
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DECEMBER 

ONSDAG 04:  FOREDRAG 

Henrik Wichmand beretter om sin spændende sejlads fra Sankt 

Petersborg gennem de russiske floder. 

 

LØRDAG 7.:  JULEFROKOST 

  Igen i år vil vi arrangere en julefrokost med lidt julemad fra ”Vipsen” 

  Pris og tilmelding vil blive oplyst i månedsbrev. 

 

JULEFERIE 

 

  



JANUAR 2020 

TORSDAG DEN 9.:  DUELIGHED TEORI START.  

  

  

 

 

 

LØRDAG 11.:   NYTÅRSKUR 

Igen i år har Tine Bagger-Sørensen tilbudt at stå for den altid 

super lækre og meget festlige nytårskur i sejlklubben. 

Tilmelding og pris meddeles i månedsbrev december.  

 

 

 

ONSDAG 22:   POLITIET ORIENTERER 

Politiet orienterer om den optrappede patrulje- og kontrol 

aktivitet til søs, samt om nye regler og krav. Detaljer 

følger. (mangler endnu formel bekræftelse fra Politiet) 

FEBRUAR: 

TORSDAG 6.:   DUELIGHED TEORI 

  

 

 

 

 

 

 

Torsdag 13. 

Torsdag 27. 

Torsdag 16. 

Torsdag 23. 

Torsdag 30. 
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ONSDAG 12.:   FOREDRAG  

Jytte og Jørgen har sejlet i middelhavet i deres ”balade” i 

snart mange år, og de har nu tilbudt at berette om deres 

oplevelser i to foredrag.  Første del om Italien og 

Grækenland. 

 

 

TORSDAG 20.:  GENERALFORSAMLING 

 

MARTS: 

ONSDAG 4.:   Kapsejlads  

Henrik Skafte fra Sejlerskolen tager os endnu en gang med på 

kapsejlads. Vi får os en hyggelig snak om regler og taktikker. 

 

TORSDAG 5.:  DUELIGHED TEORI 

 

 

 

 

TORSDAG 25.: SIKKERHEDSPAKKEN 

Traditionen tro gennemgår vi ”Mand overbord” redningsmidler og 

andet teknisk hjælpeudstyr samt førstehjælp. 

 

LØRDAG 28.:  EKSAMEN DUELIGHED TEORI 

  Afslutning på årets navigationsundervisning. 

APRIL 

LØRDAG 18.:  STANDERHEJSNING 

  Mød op til den festlige og hyggelige sæsonstart med brunch og hygge. 

 

Torsdag 12. 

Torsdag 19. 

Torsdag 26. 

 

 


