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En skøn onsdag aften med kapsejllads på fjorden Foto: Kapsejladsarkivet  
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Nyt fra Kapsejladsudvalget 

Endelig er foråret på vej og isen har trukket sig tilbage. Ventetiden har været 
lang, men nu er bådende på vej i 
vandet, og snart skal vi igen ud og 
dyste i årets onsdagssejladser. 
 
Onsdagssejladserne er nogle rigtig 
hyggelige aftener, hvor vi hver onsdag 
i maj, juni, august og september, 
mødes og sejler kapsejlads. Vi har i de 
sidste par år været omkring 20 aktive 
både, hvilket er et rigtig flot felt, 
sammenlignet med andre klubber, men der er plads til mange flere. 
Vi holder informationsmøde d. 27.4. kl. 19 i klubhuset, hvor alle 
interesserede er velkomne. Skulle man være forhindret denne aften, så send 
en mail til undertegnede eller mød op på en sejlaften i klubhuset kl. 18.10, 
hvor der er skippermøde. 
Aftenerne afsluttes altid med hygge i klubhuset, hvor vi nyder Lisbeths mad, 
og ser på resultater og billeder fra aftenens sejlads. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Et andet af sæsonens højdepunkter er årets 
Lagkagecup: 
 
Sejladsen afholdes hvert år den 1. søndag i 

oktober, som en meget social og hyggelig 

sejlads. Der sejles efter omvendt handicap, 

således at langsomste båd starter først og den hurtigste starter sidst. 

Sejladsen markerer samtidig afslutningen af sæsonen for kapsejladserne.  
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Nyt fra Kapsejladsudvalget 

Som navnet antyder sejles der om en lagkage, men præmien gives til 
den sidste båd i mål. Første båd i mål vinder en kasse øl. Fælles for 

disse præmier er at de deles 
mellem alle deltagere i klubhuset 
efter sejladserne. 
De sidste par år har været meget 
blæsende, men sæt allerede nu 
kryds i kalenderen, da der i år er 
bestilt flot efterårsvejr. 
Klubben har også stolte traditioner 

for at deltage i kapsejladser 
udenfor klubbens regi. Som en lille 
ekstra motivation for at deltage i 
disse stævner, så yder klubben et 
tilskud til deltagelse i sejladser i 
Isefjordkredsen, samt i Fyn og 
Sjælland Rundt. 
 
Vel mødt til en ny og spændende sæson! 

Kapsejladsudvalget, v. Thomas Nørregaard 
thomas.noerregaard1@skolekom.dk Alle fotos er fra kapsejladsarkivet 

og findes på klubbens hjemmeside.  
Absolut et besøg værd 
 Redaktøren 
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FORMANDEN 

Endelig kan vi se den sidste uge 
med nattefrost forude, men hvor 
har det dog været en lang og hvid 
vinter. Men det positive er jo så, at 
vi sætter endnu større pris på vores 
dejlige forår, hvor båden skal 
pakkes ud og det hele begynder at 
boble op inde i en. 
Når man har båd, så ved man, hvad 
man skal få foråret til at gå med, og 
det er jo også den del, vi er mange, 

der nyder i fulde drag, men husk nu ikke at tage hul på for mange projekter 
samtidigt, for så er det, at det ikke bliver den nydelse at gøre båden klar, som 
det egentlig er. 
 
Der blev sendt et nødråb ud fra bestyrelsen her i januar måned, hvor vi 
efterlyste medlemmer til de udvalg, som havde akut brug for ny arbejdskraft. 
Der blev sendt 249 breve ud og der kom svar fra 6 medlemmer, at de gerne 
ville komme til vores indkaldte møde om rekruttering til udvalgene. 
 
Det var dog et overraskende positivt resultat, vi fik ud af vores møde, da de 
fleste af vores ledige ”stillinger” blev besat. På vores hjemmeside vil man 
kunne se, hvordan udvalgene nu er bemandet, men det kan nævnes, at vi fik 
nye instruktører til sejlerskolen, ”fritidsjournalister” til blad og web-siden, 
medhjælp i fest- og aktivitetsudvalget samt en ny formand for 
sponsorudvalget. 
 
Desværre lykkedes det ikke at få besat stillingen som leder af sejlerskolen, og 
da Knud Erik nu har ønsket at udtræde som leder af sejlerskolen, står vi igen i 
den situation, at sejlerskolen risikerer at forlise, hvis vi 
ikke finder en holdbar løsning for fremtiden. 
Bestyrelsen vil klart gøre alt for at vores sejlerskole skal 
fortsætte, men det kræver, at der kommer én eller flere 
som vil stå for driften. 
 

De bedste sejlerhilsener Niels Petersen 

Foto: Claus Bagger-Sørensen 
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Den 26. februar afholdtes den årlige hjælperfest, hvor de mange klubmedlemmer 
som i årets løb har ydet en indsats  for sejlklubben havde en hyggelig aften sammen. 
Lisbeth sørgede som sædvanligt for noget godt at spise. Denne gang var det tyrkisk 
buffet – tilsat en overraskelse i form af en dejlig og dygtig mavedanserinde. 
Humøret var højt og flere af klubbens medlemmer prøvede sig selv i den ædle 
mavedanserkunst ( noget vi imidlertid vil skåne læserne for et nærmere indblik i) 

Efter pæne ord fra formanden tror jeg at alle på 
stedet var parat til også at gøre en indsats for 
klubben i 2011!  

 Søren Christensen 

Årets Hjælperfest 
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INSTRUKTØRKURSUS 1 

Den 19.  og 20. marts var vi 3 håbefulde juniortræner som tog på Instuktørkursus 1. 
 
Ida Hjort, Christian Riisager og Nina Bergmann. 
 
Det var et kursus fyldt med inspiration, som vi glæder os meget til at lege / sejle med 
børnene. Vi var igang fra lørdag morgen til søndag eftermiddag.  Det var et meget 
intensivt kursus.  Der blev opfordret meget til, at vi skulle gå ned i den nærliggende 
Netto, for at købe nogle badedyr. Så lad os se, hvad sommeren bringer.Det kan være 
børnene skal en sejltur ud i junglen. 
 
Nu glæder vi os til, at komme igang igen og håber på der vil komme rigtig mange nye 
børn, måske lidt ældre unge, ned og sejle hos os. Vi fik en god kontakt til Lynæs 
juniorafd. hvor vi snakkede lidt om, måske at lave noget på tværs af klubberne. Vi 
aftalte og mødes snart. Tårbæk juniorafd. var også intersseret i at få lavet noget med 
Lynæs og Frederiksværk sejlklub.   
 
Om lørdagen blev vores kondi sat på hård prøve. Vi skulle have idrætstøj med til 
indendørs. Vi skulle mødes i "Anja Andersens" hal. En stor hal, hvor vi rigtig kunne 
udfolde os. Vores kondi blev terpet igennem i ca.1,5t. Der blev sluttet af med 
høvdingebold. Hold da op, det var hårdt. Det var med fuld gas næsten hele tiden. 
Men vi havde alle det sjovt. Bagefter var der aftensmad. Vi fik dejlig mad med vin el. 
vand til. 
Ja, så troede vi alle,at nu havde vi fri til at snakke sammen på tværs af klubberne, 
men NEJ, vi skulle lige sidde 1,5 t igen på vores rumpe. Kl.21:00 fik vi fri. Det var en 
rigtig god dag, med en masse lærdom, om hvordan vi håndter vores søde poder på 
land og på vand. For dem der havde lyst, gik oven på, hvor Dansk Sejlunion har 
lokaler. Det var en god ide og vi fik at vide, hvem der sad hvor og hvad de lavede. 
 

Alt i alt fik vi en god viden og indblik i at træne børn og unge. Nina Bergmann 

Foto: Claus Bagger-Sørensen 
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ANNONCE 
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STANDERHEJSNING 

Lørdag den 30. april kl. 12. 
går standeren til tops som 
start på endnu en sejlsæson i 
klubben. Men inden har du 
mulighed for at deltage i en 
hyggelig, uformel, lækker 
Brunch Kl. 10 i juniorlokalet i 
sejlklubben. 
 
Prisen er 75 kr. pr. person. 
 
Tilmelding skal ske til Lisbeth 
på mail eller telefon. 
 
snerpa@ofir.dk 
telefon 47723500 
mobil 23605295 
 
senest lørdag den 23. april, hvorefter tilmeldingen er bindende. 
Vi glæder os til en god dag med hyggeligt samvær. 
 
  Bestyrelsen, Frederiksværk Sejlklub  

Foto: Claus Bagger-Sørensen 
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AKTIVITETSKALENDER 2011 
Dato Tid Arrangement Sted Ansvarlig 

April 
05-apr 19.00 Svømning Fr.værk  svømmehal  Alle 

06-apr 19.00 Bestyrelsesmøde Klubhuset Formand 

09-apr 14.30 Indskrivning til 
Juniorsejlads 

Havnen Morten 

12-apr 19.00 Svømning Fr.værk  svømmehal  Alle 

12-apr 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

14-apr 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

19-apr 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

26-apr 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

27-apr 19.00 Kapsejladsmøde Klubhuset Thomas 

28-apr 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

30-apr 12.00 Standerhejsning Klubhuset Formand 

Maj 
02-maj 18.00 Sejlerskolen starter Havnen Sejlerskolen 

03-maj 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

03-maj 19.00 Bestyrelsesmøde Klubhuset Formand 

04-maj 18.00 Kapsejlads Havnen Thomas 

05-maj 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

06-maj 18.30 Grillaften Havnen Alle 

10-maj 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

11-maj 18.00 Kapsejlads Havnen Thomas 

12-maj 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

17-maj 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

30-apr 10.00 Brunch Klubhuset Lisbeth 

18-maj  Deadline for bladet  Claus 

18-maj 18.00 Kapsejlads Havnen Thomas 

19-maj 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

24-maj 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

25-maj 18.00 Kapsejlads Havnen Thomas 

26-maj 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

27-maj  Fyncup  Thomas 
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AKTIVITETSKALENDER 2011 
Dato Tid Arrangement Sted Ansvarlig 

Juni 

01-jun 18.00 Kapsejlads Havnen Thomas 

03-jun 18.30 Grillaften Havnen Alle 

03-jun  Fyn Rundt  Thomas 

07-jun 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

07-jun 19.00 Bestyrelsesmøde  Klubhuset Formand 

08-jun 18.00 Kapsejlads Havnen Thomas 

09-jun 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

11-jun  Pinsetur til Holbæk  Bent og Lis 

12-jun  Pinsetur til Holbæk  Bent og Lis 

13-jun  Pinsetur til Holbæk  Bent og Lis 

14-jun 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

15-jun 18.00 Kapsejlads Havnen Thomas 

16-jun 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

18-jun  Sjælland rundt på indersiden  Thomas 

21-jun 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

22-jun 18.00 Kapsejlads Havnen Thomas 

23-jun 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

23-jun 18.30 Sct. Hansaften Klubhuset Alle 

28-jun 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

29-jun 18.00 Kapsejlads Havnen Thomas 

30-jun 17.30 Juniorsejlads Havnen Morten 

01-jul  Sjælland rundt  Thomas 

  SOMMERFERIE   

Juli 

 

Klubtøj og klubstander fås hos vores Hovmester: Nina Bergmann  
   ninafabrin@hotmail.com 
Klubstander fås også hos vores Redaktør: Claus Bagger-Sørensen  
   dss@frv-sejl.dk 



 

12 



 

13 

KORT NYT 

Så har jeg fået dato for sidste svømmedag i denne sæson. Sidste dag er tirsdag den 
12. april 2011. Jeg håber at alle der har benyttet sig af tilbudet har nydt det. 
 

MVH Ellis 

Svømmning i Frederiksværk svømmehal 

Indskrivning til Juniorsejlads 
Den 9. april mødes vi kl. 14:30 i klubhuset til indskrivning til juniorsejlads 2011. Her 

vil I kunne få nyeste informationer om den kommende 
sæson som juniorsejler i Frederiksværk Sejlklub. Vi 
glæder os til at se jer samt  og ikke mindst et fint år 
med mange gode stunder på (og i) vandet . 

  

 Juniorteamet 

Fotos: Claus Bagger-Sørensen 
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Klubhuset den 23. Februar 2011 
 
Niels ønskede medlemmerne velkommen og gav ordet videre til foredragsholderne: 

 
Lisbet og Knud Erik Paulsen fortalte levende om deres sommertogt til Polen, Litauen 
og Letland. 
Der var mødt ca. 20 personer op til denne hyggelige sejleraften i klubhuset. 
Knud Erik indledte med at fortælle lidt om deres gode skib ’Albertina’ – en Hanse 
370 fra 07, altså en ganske smuk, næsten ny og meget velegnet havkrydser til 
formålet. Men i forhold til lystbåde i mange østersøhavne i Baltikum dog en ganske 
stor og bemærkelsesværdig båd, der mange steder udløste særlig opmærksomhed. 

Mere om det senere. 
Sejlturen varede lidt over en 
måned (10. 7 – 14. 8.) og den 
første uge var med børnebørn, 4 
glade piger, der kan lide at sejle – 
ja, den ældste af pigerne på 13 
nærmest krævede det som Lisbet 
og Knud Erik beskrev det. De er, 
som det blev understreget, glade 
for vand, bader og bader, især de 

2 ældste, der bl.a. lærer at lægge til og fra, lærer knob og at ro gummibåden – en 
stor opdagelse første gang man får lov til at ro!. 
Lisbet, der nævnte, at hun har en baggrund som lærer, bidrog med at fremhæve 
kulturelle aspekter under besøgene i havnene såsom hyggelige havne, 
indkøbsmuligheder, museer, arkitektur og lokale seværdigheder. 
Knud Erik fortalte om de vigtige forberedelser før afrejsen bl.a. kontrol af ankre og 
spil samt den vigtige rig, radar og sikkerhedsudstyret samt VHF og andre 
kommunikationsmidler (bla. om at få lokale vejrudsigter). 

Sejleraftenen med ’Albertina’ i Polen og det sydlige Baltikum  

 "Hvide klinter på nordkysten af Rügen"   Foto: Knud Erik & Lisbeth Paulsen 
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Sejleraftenen med ’Albertina’ i Polen og det sydlige Baltikum  

Så gik turen ellers fra Danmark ned gennem Øresund over Falsterbo til Nordtyskland 
(Rügen og byen Sassnitz) og turen går derefter til Polens østersøkyst. I den 

pommerske del af Østersøen blev byer som Kolberg og Gdansk besøgt. 
Knud Erik, der tidligere har haft en officersstilling i forsvaret og har været stationeret 
på Stevns inddrog også de forsvarsmæssige aspekter ved at nævne ’Den kolde Krig’ 
og den frygt for Østblokken, som  var meget kendetegnende for tiden op til ’Murens 
fald’ i 1989. Bl.a. viste Knud Erik slides af nogle specielle landgangsfartøjer, der 
formodedes stationeret i østtyske og baltiske havne, klar til invasion af NATO............ 

 "Lige hvad man savner midt i februar"   Foto: Knud Erik & Lisbeth Paulsen 

Læs resten af Jan Hovald Petersens indtryk fra 
en spændende aften i klubhuset på klubbens 
hjemmeside. Som altid kan I henvende jer til mig 
hvis I gerne vil have historien som papir kopi. 
Fotos fra aftenen: Jan Hovald Petersens  
 
 Redaktøren 
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Hvis du flytter – så husk at give besked om 
din nye adresse til kasserer Charlotte Friis 
(kasserer@frv-sejl.dk) 
eller ring på 26 28 69 66. 

Vinterstemning og klubaktiviteter på havnen 

Nu har vi haft is i havnen for andet år i træk. Smukt ser det ud, og heldigvis står de 
fleste pæle stadigvæk som 
de skal, takket være 
havnens bobleanlæg. I det 
gode klare vintervejr er det 
en god ide at ”slå et smut 
forbi” havnen, man kan jo 
altid benytte lejligheden til 
at se om båden står som 
den skal (og stiger er låst 
godt fast)! 
Ellers har der været flere 
fine arrangementer for alle 
dem som slet ikke kan lade 

være med at tænke på båd i de mørke vintermåneder. Det startede med 
nytårsreception søndag den 9. januar, hvor ca. 30 klubmedlemmer ønskede 
hinanden godt nytår med et glas champagne, herefter kunne Lisbeths fremragende 
buffet nydes i fulde drag.  Den 26. januar var der fint fremmøde til en gennemgang 
af el, motor og vedligehold af båden. 
Forinden mødtes vi, der havde sagt ja tak 
til formandens skriftlige opfordring til at 
yde en ekstra indsats for klubben den 19. 
januar. Der var behov for nye kræfter til 
sponsorudvalget, Lisbeth ville gerne have 
bistand til afvikling af vore fester, og 
redaktøren af klubbladet havde brug for 
et par skrivende medarbejdere. 
Endelig er der brug for instruktører og en ny leder af sejlerskolen. 
Nye kræfter har meldt sig til sponsorudvalget, festudvalget og som støtte til 
redaktøren, mens vi fortsat leder efter en afløser for Knud Erik Paulsen som leder af 
sejlerskolen. 
 

Søren Christensen 

Foto: Sørens Christensen 

Foto: Claus Bagger-Sørensen 
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Anoncer 
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Klubmedlemmers annoncer 

 FORÅRS-SALG ved Jes og Dorthe  

1 Gummi båd Duramar, 2-3 personer, 3 faste bundplader 6 år gammel, 
men næsten ikke brugt  (nypris 5000 kr.) 

 kr.   2.500,00  

2 foldecykler, i poser, virker perfekt  kr.       500,00  

1 Stævnstige                                                                                 kr.       100,00  

2 Komfort hynder, mørkeblå, til cockpittet, så sidder man ekstra 
godt. (nypris ca.400 kr. pr stk.) 

 kr.       400,00  

1 Anker 7,5 kg               kr.       200,00  

1 Gaskomfur Optimus, 2 blus uden ovn, der skal evt. skiftes 2 
brændere 

 kr.       300,00  

1 antennebeslag  + div. Dele  kr.         50,00  

1 Redningskrans-holder og ”hestesko-redningskrans”  kr.       150,00  

2 Fendere  kr.       200,00  

 Dagsignaler, motor og anker til mast  kr.       100,00  

1 stk. ”gribearm” til at ”fange” bøjer  kr.       300,00  

Alt er velholdt og fejler ikke noget 

Tlf. 48 21 06 60/ 23 41 82 41 
e-mail: djhaaning@mail.tele.dk 

1 ældre påhængsmotor 2  kr.       500,00  

1 stor radar-reflektor  kr.       150,00  
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Annoncer 
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ANNONCER 



 

21 

Formand Niels Petersen  formand@frv-sejl.dk 

Næstformand Michael Christensen pia-michael@christensen.mail.dk 

Kasserer Charlotte Friis kasserer@frv-sejl.dk 

Sekretær Jesper Scharstein scharstein@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem Jes Haaning                                                            djhaaning@mail.tele.dk 

Juniorudvalg Morten Riisager-Pedersen riisagerpedersen@gmail.com 

Kapsejladsudvalg Thomas Nørregaard thomas.noerregaard1@skolekom.dk 

Suppleant Niels Larsen zonica@wind.mail.dk 

Suppleant Nina Fabrin ninafabrin@hotmail.com 

  Tlf.: 4045 9171 

  Tlf.: 26 28 69 66 

  Tlf.: 48796003 

  Tlf.: 48210660 

  Tlf.: 48799107 

  Tlf.: 20938210 

  Tlf.: 48229303                        

  Tlf.: 20414164 

BESTYRELSEN 

Udrag af Interview med Flemming fra Seniorudvalget. 

Flemming fortalte lidt om formålet, som han ser det, om det, at 
mødes i onsdags-senior-afdelingen, og understregede at det er 
en afdeling af Frederiksværk Sejlklub. Han havde modtaget 
bebrejdelser for at det af nogle blev kaldt en klub – altså 
’Gourmet-klubben’ men som mere rigtigt er en hygge- og spise 
afdeling åben for alle klubmedlemmer hver onsdag (næsten 
hver onsdag). 

Nu er der 5 – 15 deltagere som det typiske antal til en god 
hygge og snak om sejlads, både og vedligehold  - og det 
kommende forår – og så det med god mad, der kommer på 
menuen af og til. 

Udover at have et vist fokus på god mad, så syntes Flemming at der for nogle år siden ligesom 
manglede noget for medlemmerne, der kunne mødes noget mere med det formål at 
hyggesnakke og give lidt mere liv i det dejlige klubhus med de gode faciliteter. Og for de 

medlemmer, der er pensionister o.l. og 
kan mødes f.eks. kl. 10 – 15  til hygge og 
sejler snak, så er seniorafdelingen i 

klubben nok noget for dem............... 

Læs resten af Jan Hovald Petersens interview på 
klubbens hjemmeside. Som altid kan I henvende 
jer til mig hvis I gerne vil have historien som papir 
kopi. Redaktøren 
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Redaktøren 

Man kunne sige, at jeg nærmest er en lykkelig 
mand, ikke kun fordi foråret er på vej, og i hvert 
fald slet ikke fordi min lange liste over projekter 
på båden ikke er blevet den mindste smule mindre 
i løbet af de mørke måneder. Nej jeg er lykkelig 
fordi jeg synes at vi er kommet godt fra start med 
et solidt samarbejde mellem hjemmeside og Den 
Sorte Sejler. Ikke mindst kan vi  takke vores nye 
”sejlende” reportere Søren Christensen  og  Jan 
Hovald Petersen for deres positive tilgang og 
indsats. Sammen med web-redaktøren Flemming har vi holdt vores 
første redaktionsmøde forud for denne udgave og jeg fornemmer  
mange gode historier derude fra. 
 
Som altid gælder dog: ”har du noget på hjertet, så kom frit frem med 
det”. Den vågne læser har måske også lagt mærke til en anden lille 
forandring!?  NETOP - hele bladet er trykt i farve.  Jeg synes det er 
super.  
På side 7 her i bladet kan I læse Ninas indtryk af det kursus under 
Dansk Sejlunion de har deltaget i. På Dansk Sejlunions hjemmeside kan 
I finde mere.   http://www.sejlsport.dk/sw46566.asp 
God fornøjelse med læsningen og et fint forår med båd og sejlads. 
  
 Redaktøren, Claus Bagger-Sørensen 
 

Foto: Carla Hipper Sørensen 

STØT VORES ANNONCØRER, DE STØTTER OS 
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Måske har I lagt mærke til den stærkt forøgede frekvens af artikler 
på hjemmesiden. Også her i bladet sidder I med resultatet af vores 2 
nye reporteres anstrengelser. Og hvem er de to herrer så? Jo ud 
over at være et par hyggelige og yderst kvalificerede herrer, er der 
her lidt mere information. 

 
Velkommen! Vi glæder os til mange flere spændende artikler om stort og småt. 
 

 Redaktøren, Claus Bagger-Sørensen 

DSS´s & hjemmesidens nye ”sejlende” reportere 

Navn Søren Christensen   Jan Hovald Petersen 

    

Alder 70 år  67 år 

Båd Bavaria 31   B 31 Mark II (1979) 

Navn på både Havhesten  Dorrit II 

Drømmebåd Bavaria 31  Benneteau 42 

Plads  på havnen Bro 5 - plads 547  Bro 5 - plads 563 

Proffession Pensionist  Ingeniør - Økonom 

Hobby Nyere europæisk 
historie - udenrigspolitik 
- motionsløb - gamle 
scootere 

 Sejlsport - gamle biler 
JAGUAR E - kunst 

    

Ynglings havn 
(ud over Frv.havn) 

Langør - Samsø  Rørvig 

Ynglings farvand Danske farvande  Skærgården 

Størst respekt for Tæt tåge  Vejret 
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Punkt 1 55° 50,05' N 11° 44,16' Ø 
Punkt 2 55° 47,96' N 11° 43,95' Ø 
Punkt 3 55° 47,40' N 11° 46,57' Ø 
Punkt 4 55° 45,38' N 11° 47,09' Ø 

Pinsetur 2011 med navigationsopgave 

Pinseturen går i år til Holbæk Marina, hvor vi har fået lov til at låne klubhuset. Fra 
havnens hjemmeside har vi kopieret følgende information. 
 

 Marinaens adresse: Strandmøllevej 
 249, 4300 Holbæk 
 Telefon: 59 43 88 77 
 E-Mail: holbaek.marina@get2net.dk 
 Antal havnepladser: 636 
 Frihavnsordning: Ja 
 Brændstof: Benzin/Dieselanlæg ved 
 Havnekontor 
 Betalingskort: Dankort, Visa, Eurocard 

 Cykler: Henvendelse på Havnekontoret 
 
Marinaen er beliggende ca. 3 km øst for Holbæk by. En tur gennem Dragerup og 
Eriksholm skov ned til Munkholm er på 6 km, så skal man frem og tilbage er det en 
god spadseretur. Dagenes forløb bliver stort set som de foregående år, men vi vil se, 
om der er nogle spændende ting man kan se indenfor gåafstand fra havnen. 
 
Vi har planlagt en lille opgave til jer på vejen fra Frederiksværk til Holbæk Marina. På 
de nedfor anførte fire positioner er der udlagt en bøje med en tavle, hvorpå den 
opgave I skal løse er anført. Vi har sikret os, at der de pågældende steder er god 
vanddybde, så det skulle ikke give problemer. Blandt de, der har den rigtige løsning 
på alle fire opgaver, trækkes der lod om en flaske god Champagne. Løsningen skal 
afleveres til Lis eller Bent senest lørdag kl. 16:00. Bøjerne udlægges allerede torsdag 
så de, der tager til Holbæk om fredagen, også kan være med. 
 
God fornøjelse 
Lis og Bent 
”Sweet Lis” - Bro 4 - plads  459 
bent@bentlis.dk 


