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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub 

November, 2017 

 

Sejlsæsonen er slut, og det blev markeret den 28. oktober med standernedhaling, kanon-

salut og overrækkelse af klubbens vandrepokal. Dette år gik vandrepokalen til John 

Stenderup for hans mangeårige indsats som formand for kapsejladsudvalget. Vintersæso-

nens komme blev også understreget af, at bøjeskibet Lone Stein samme dag kom forbi 

Frederiksværk Lystbådehavn for at indsamle de to turbøjer der sommeren over har været 

udlagt ved henholdsvis Ellinge og Sælvig. Medlem af bestyrelsen Jan Leth Svendsen var 

med ombord og hjalp til med bjærgningen samt udlægning af vinterkugler, så ankrene kan 

findes igen til foråret, når bøjerne skal ud på ny.  

Nogle har trods dårligt vejr haft et rigtig stort udbytte af sommeren, andre, og desværre 

nok de fleste, synes at sommeren var lige lovlig våd, kold og blæsende. Det nytter imidler-

tid ikke at ærgre sig herover, så se i stedet frem til en vintersæson i klubben med rigtig 

mange tilbud om både hyggeligt samvær og nyttig læring. 

Jeg håber, at I vil følge med på hjemmesiden, hvor klubbens kalender gerne skulle have 

det hele med, i de kommende månedsbreve og i aktivitetsoversigten på hjemmesiden, 

hvor der er en nærmere omtale af de enkelte arrangementer. 

For mit eget vedkommende var denne sommer min sidste sejlersommer i hvert fald i egen 

båd. Den blev ikke til så meget, nogle gode ture på fjorden og også en enkelt i voldsom 

regn, bidevind og 15-17 m/sec. Det får mig til at tænke på følgende beskrivelse af sejl-

sport: Sporten er at sammenligne med at stå fuldt påklædt under den kolde bruser samti-

dig med, at man river 500 kr. sedler i stykker. – det er dyrt, vådt og koldt!  

Heldigvis indeholder sejlads også masser af ”stjernestunder”, og er det ikke dem vi husker 

allerbedst? 

Inges og min båd ”Havhesten” er solgt, andelsbeviset er deponeret, og jeg har for længst 

meddelt den øvrige bestyrelse, at jeg ikke stiller op som formand for klubben ved den 

kommende generalforsamling. Det er med vemod jeg sætter punktum for det aktive klubliv 

og for et sejlerliv, hvor vores første båd blev anskaffet i 1976. Men Inge og jeg er nu 77 år 

gamle og vil gerne slutte på et tidspunkt, hvor vi selv kan bestemme og ikke bliver tvunget 

hertil af den ene eller anden grund. 

FORMANDEN HAR ORDET  
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Som det kan læses andet sted i månedsbrevet fylder Frederiksværk Sejlklub 75 år den 16. 

april 2018. I den anledning har jeg bladret lidt i arkiverne fra 1993 for at se, hvad der den-

gang rørte sig i klubben. 

I klubbladet ”Den sorte sejler” fra februar 1993 kan man blandt andet læse følgende op-

slag: 

”Kom og vær med. 

Her skal lyde en opfordring til alle medlemmer om at komme til de ting, som bestyrelse 

og forskellige udvalg lægger op til. 

Til de nye medlemmer vil vi gerne gentage overskriften, og vi mener det. Lad os høre 

fra jer- det gælder selvfølgelig alle medlemmerne – hvad I måtte ønske at vi tog op en 

klubaften eller lavede noget specielt, som vi kunne have glæde af i forbindelse med 

vores sejlsport. 

Bestyrelse og udvalg lytter derfor gerne, ring evt. til os. 

Vær med til at skabe en god sæson for os alle.”  

Opslaget i det gamle klubblad viser, at der ikke er meget som har ændret sig, også i dag 

er bestyrelsen glad for alle jer aktive og engagerede klubmedlemmer. 

Som det hedder på jysk: ”Tak får`et” 

Med sejlerhilsen 

Søren Christensen 
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14. november 1900 til 2200 

Bådmarkedet 
Efter en forrygende aften den 24. oktober med Morten Grove på kanaltur i Europa stiller vi nu om 

til de hjemlige himmelstrøg.  

Har du tanker om at købe eller sælge en båd, så mød op i sejlklubben den 14. november, hvor Åge 

Jørgensen fra Yacht-basen fortæller om bådmarkedet og giver gode råd ved køb og salg af båd.  Da 

Åge kommer fra Jelling, har jeg indvilliget i, at vi betaler hans hotel. Derfor skal jeg bede om et 

deltagergebyr på 30 kr. pr. person. Til gengæld er der som vanligt gratis kaffe og småkager. 

Der kræves min 15 deltagere for gennemførelse af arrangementet. 

Tilmelding nødvendig til henriander01@gmail.com senest 07 november.  

 

YACHT BASEN sælger mange både af vidt forskellig art, men mon de dog har sådan 

en fætter? 

 

 

HUSK tilmelding senest 07 NOV til henriander01@gmail.com 

 

AKTIVITETSUDVALGET ORIENTERER  

mailto:henriander01@gmail.com
mailto:henriander01@gmail.com


 

  

Sejlklubbens bestyrelse vil gerne fastholde gode historier og vigtige begivenheder i 

klubbens seneste 25 år for eftertiden, enten i bogform som det skete for 25 år siden, eller 

elektronisk på vor hjemmeside. 

SEJLKLUBBENS 75 ÅR’S 

JUBILÆUM 

 

DEN 16. APRIL 2018 
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SEJLKLUBBENS 

75 ÅR’S 

JUBILÆUM 
DEN 16. APRIL 2018  

Fra sejlklubbens start i 1943 og frem til 50 års jubilæet i 1993 findes 

der allerede en mængde skriftligt materiale, det bedste er samlet i 

den jubilæumsbog, som blev udgivet i anledning af klubbens 50 års 

jubilæum. 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi også har en forpligtelse til at 

samle op på de seneste 25 års historier og oplevelser, hvad enten de 

har været spændende, sjove eller er noget som man kan lære af og 

dermed blive en bedre sejler. 

Har du oplevelser eller billeder som du gerne vil dele med andre af 

klubbens medlemmer så tøv ikke, send dit materiale til Claus: 

bagger.s@mac.com 

Afhængig af det stof Claus modtager, vil der blive taget stilling til, om 

vi har tilstrækkeligt materiale til en egentlig bog, eller om stoffet er 

bedre egnet til blot at ligge på vor hjemmeside. 

Har du noget at bidrage med, så kom ud af busken, gerne inden 1. 

december 2017. Det skal understreges, at dit bidrag ikke behøver at 

blive afleveret i færdigredigeret form, vi bidrager nemlig gerne med 

den endelige ”afpudsning” og redigering. 

mvh 

Claus Bagger – Sørensen og Søren Christensen 

  

KAN DU 

LEVERE  

DEN GODE 

HISTORIE 

OM 

SEJLKLUB

BEN? 

Hvis du har en 

oplevelse om sejlads 

eller om klublivet som 

deu gerne vil dele 

med klubbens 

medlemmer både de 

nuværende og de 

kommende så tøv 

ikke med at sende din 

beretning og / eller 

billeder til Claus 

Bagger – Sørensen. 


