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Kære Sejlervenner! 

Nu står foråret for døren, og vi har gennem vinteren gennemført alle de arrangementer, 
som  var planlagt - og med rigtig fin tilslutning - bortset fra de to arrangementer 
vedrørende sømandskab og tovværk. Det er dejligt at vide, at I alle er fuldbefarne 
matroser! Det gør det trygt at færdes på havnen - nå spøg til side.  

I april var der skemasat et arrangement over emnet "MAND OVERBORD". Jeg havde 
aftalt med Tom, at han eller en anden fra sejlerskolen ville gennemgå, hvordan man i 
Sejlerskolen underviser i dette vigtige emne, og jeg havde så forestillet mig at give lidt teori 
omkring samme emne. Jeg har imidlertid besluttet at gemme dette emne, til vi har fået 
bådene i vandet, så vi kan følge op med lidt praktiske øvelser på en aftensejlads eller 
måske en weekend. Derom senere. 

I stedet har jeg i lyset af den alvorlige hændelse under en seniorfrokost i januar arrangeret 
med Roald Nielsen, at vi den 5. april får mulighed for at lære at bruge eller genopfriske vor 
viden om hjertestarteren, der hænger ved havnekontoret. 

 

HJERTESTARTERKURSUS 

SEJLKLUBBENS KLUBHUS, ONSDAG 05 APRIL KL. 1900-2130 

Desværre har havnen opbrugt sine tre gratis kurser, så vi må selv betale. Roald Nielsen 
har imidlertid selv båd i havnen, så vi får en fin "havnerabat". For at sikre, at alle kan få 
noget ud af kurset, vil der være et deltagerloft på 25 personer.  Der vil være tilmelding til 
kurset efter "først til mølle" princippet. Skulle der vise sig overordentlig stor interesse, kan 
det komme på tale at afvikle to kurser. Hold jer derfor ikke tilbage.  

Pris for deltagelse vil være 125 kr. pr person. 

Kurset vil blive åbnet for de andre klubber på havnen,  

så tilmeld jer straks og senest den 27. marts til 

henriander01@gmail.com eller telefon 50998421 

 

AKTIVITETSUDVALGET ORIENTERER 
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PROGRAM FOR DEN KOMMENDE VINTERSÆSON 

Hjertestarterkurset vil være vintersæsonens sidste arrangement. Aktivitetsudvalget skal 
snart holde et opsamlingsmøde efter vinteren, og derfor har vi brug for jeres 
bemærkninger til programmet og især forslag til emner for næste vinter. Jeg har allerede 
nu modtaget forslag om et "Sejlmager tema" med reparation af sejl samt reparation og 
tilvirkning af sprayhoods, vindsejl, bompresenninger med meget mere. 

Vi vil også forsøge at få Søfartsstyrelsen til at holde et foredrag om søkort og 
sejladssikkerhed, ligesom vi vil forsøge at finde en, der kan fortælle os om den 
elektroniske fremtid for lystsejlere. 

Der vil igen i 2017 blive udbudt et teorikursus til duelighedsbevids i sejlads. 

Gode idéer og ønsker modtages med kyshånd på  

henriander01@gmail.com 

 

Endnu en gang god sommer til jer alle. 

 

PS Det der annonceres i Månedsbrevene kan I også finde på klubbens hjemmeside 
www.frv-sejl.dk 
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