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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub 

Januar, 2018 

 

 

 

 

 

Hvert årsskifte giver os muligheden for at se fremad. Det der skete i 2017 af godt og mindre godt, 

kan vi roligt lægge bag os, og i stedet koncentrere os om det som 2018 bringer. 

Forhåbentligt bliver det, der venter os, rigtig godt med masser af fint sejlvejr, skønne 

sommeraftener ved grillen i godt selskab med sejlervenner. Jeg tror dette står på de flestes 

ønskeliste. 

Det er imidlertid svært at spå - særligt om fremtiden - som Storm P. sagde, men alligevel, noget 

ligger dog fast. 2018 er året, hvor sejlklubben fylder 75 år, og det er også året, hvor Danmark, 

nærmere betegnet Århus, har værtskabet for verdensmesterskaberne i sejlsport. Måske skal I 

benytte lejligheden til at lade sommerturen gå forbi Århus? 

Verdensmesterskaberne i sejlsport for samtlige ti olympiske bådklasser bliver nemlig en af de 

største sportsbegivenheder i Danmark nogensinde. Sejlerne vil i de to uger ikke kun kæmpe om 

VM medaljerne, men også om OL-kvalifikation til OL i Tokyo 2020. 

Der bliver en maritim folkefest for alle aldre og interesser. Mens sejlerne dyster på bølgerne, folder 

Aarhus Ø sig ud i aktiviteter, der skaber forbindelse mellem sporten på vand og festen på land. 

Undervejs kan du finde god mad og drikke ved havkanten, hvor en række foodtrucks og øltelte står 

klar til at stille din sult og tørst.  

 Eventen foregår på Aarhus Ø, lige dér hvor vikingerne i sin tid grundlagde Aarhus. Vær med, når 

det bynære havneareal i 14 sommerdage bliver omdannet til et festligt samlingspunkt for tusindvis 

af mennesker og for verdens bedste sejlere i en tidløs kamp mod vinden, bølgerne og 

konkurrenterne. 

Det er bl.a. Dansk Sejlunion, som står bag arrangementet. 

VM i sejlsport Aarhus 2018 finder sted fra den 30. juli – 12. august 2018. 

#2018swc #sejlsport #aarhushavn 

 

NYTÅRSHILSEN 2018 FRA FORMANDEN  



________________________________________________________________________________________________ 
Månedsbrevenes formål er at give medlemmerne mulighed for at kommunikere med hinanden. Indlæggene forelægges 
ikke bestyrelsen til godkendelse, så det der skrives er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med klubbens holdning.  
PS De aktiviteter der annonceres i Månedsbrevene kan også findes på klubbens hjemmeside www.frv-sejl.dk 

FREDERIKSVÆRK SEJLKLUB – HAVNELINIEN 25 – 3300 FREDERIKSVÆRK 
REDAKTØR: BENT BAGGER-SØRENSEN – KLOVENBJERGVEJ 8 – 3200 HELSINGE – frv-sejl@bentlis.dk 

Ønsker du ikke fremover at modtage månedsbrevet kan du afmelde det med brev eller e-mail til den medlemsansvarlige, 
der p.t. er redaktøren  

 

Husk lige at vi traditionen tro holder Nytårskur. Den  finder sted i klubhuset lørdag den 13. januar 

kl. 13.00.                   

Tine Bagger-Sørensen, assisteret af hendes far 

Bent, inviterer på en gourmet tur ned ad Donau-

floden. Vi starter helt oppe ved kilden i 

Schwarzwald og bevæger os igennem Østrig, 

Slovakiet, Ungarn, Kroatien, Bulgarien helt ned 

til Sortehavet. Undervejs kan vi nyde en buffet 

med egnsretter fra de forskellige lande, som 

f.eks. laks fra Østrig, paprikakylling fra Ungarn, 

Kyufte med Shopska salat fra Bulgarien og 

meget andet. 

Prisen for denne fantastiske rejse er kr. 120,00 

per kuvert. Drikkevarer købes i baren til de 

sædvanlige fantastiske klubpriser.  

Af hensyn til indkøb er bindende tilmelding nødvendig en af de nærmeste dage, ved at sende en e-

mail til henriander01@gmail.com, eller ved indbetaling af kr. 120,00 pro persona på mobile pay, nr. 

44663 med angivelse af navn 

 

Også fra Aktivitetsudvalget skal der lyde et godt nytår til alle. Tak til alle de, der velvilligt og oplagte 

har stillet sig til rådighed for os alle med interessante indlæg. Aktivitetsudvalget er glad for den 

store tilslutning, der har været til efterårets arrangementer, og jeg ser frem til, at endnu flere af 

klubbens medlemmer finder tid til at slå vejen forbi udvalgets arrangementer her i de sidste 

vintermåneder og første forårsmåneder.  

Jeg finder det også på sin plads at lykønske de, der med godt resultat fulgte Poul Eriks VHF 

kursus i december, og som fik deres SRC certifikat lige før jul. Tak til Poul Erik for en god og 

inspirerende undervisning. 

Der er faktisk en række gode og spændende aktiviteter, der kan give inspiration og viden både til 

de, der ønsker at udvide det besejlede territorium med en tur til fjernere farvande og til de, der 

gerne vil vide mere om, hvordan vi kan vedligeholde og eventuelt forbedre vores båd. Endelig er 

der som sæsonafslutning planlagt en sikkerhedspakke med et førstehjælps kursus den 04 april og 

NYTÅRSKUR 

AKTIVITETSUDVALGET ORIENTERER 

mailto:henriander01@gmail.com
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et teoretisk ”mand overbord” kursus den 5. april. De sidste to kurser er bevidst lagt lige inden 

klubbens 75 års jubilæum, der jo fejres i dagene omkring den 16. april.  

I Januar måned har vi følgende arrangementer: 

Navigationsundervisning hver onsdag og torsdag aften kl. 1830 til 2130 i klubhuset. 

Lørdag 13. januar kl. 1300 Nytårskur. Arrangementet annonceres andetsteds i dette månedsbrev. 

Torsdag 18. januar kl. 1830 til 2130.  Junior- teori i sejlklubbens junior stue.  

 Tilmelding  senest mandag 15. januar  til Christian Terp via Juniorernes Facebook 

gruppe. 

Tirsdag 30. januar kl. 1900 til 2200: England Rundt - 97 fantastiske dage, 2500 mil rundt om 

England i S/Y Tack .   

Jan Leth Svendsen og Mette Bjørn beretter om sejladsen:  

• Tips og tricks til at komme i gang med sejlads vest for Danmark.  

• Tidevand, tidevandssejlads og tidevandshavne. 

• Besøg i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Sydengland, Irland, Isle of Man, Nordirland, 

Scotland. 

• Historie fra Vikingetid til Brexit.  

• Kanaler og Nordsøen.  

• Sluser og broer.  

• Delfiner, søpapegøjer og sæler. 

• Forberedelse og økonomi. 

 

Tilmelding senest mandag 22 januar til dette spændende 

foredrag til: 

 henriander01@gmail.com  eller på tlf. 50998421.   

 

Der vil sædvanen tro være gratis kaffe og kage med mulighed for indkøb af øl og vand til klubpriser 

i pausen. 

Sejlerskole-sæsonen 2017 er til ende – og den er gået godt! 

Igen i år har Sejlerskolen for Voksne været flittige brugere af klubbens røde Drabant-24. Den har sejlet som 

vist aldrig før… 

Tolv elever - fordelt på et mandags-, tirsdags-, onsdags- og torsdagshold- har været trofaste til at møde, og 

når vi tager de udsagn i betragtning, som de ved sæsonevalueringen er kommet med, så må vi da sige at 

tilfredsheden har været udtalt: 

SEJLERSKOLEN 

 

https://www.scottishcanals.co.uk/activities/boating/crinan-canal/
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”Højt niveau både sejlfagligt og socialt” 

”Dygtige og engagerede instruktører og et hyggeligt socialt miljø” 

”Har også givet mig en appetit på udfordringer” 

”Virkelig super godt!!” 

”Godt at vi kan få endnu en sæson med på båden” 

”God humor” 

”Jeg er bare rigtigt godt tilfreds….” 

2017-året viste sig at sende ualmindelig blandede vejrforhold, som i perioder plagede skolebådssejlads, og 

det har naturligvis sat elevernes og instruktørernes tålmodighed på prøve, når vejret ikke just var til 

skolebådssejlads med førsteårselever. Eleverne udtrykker også, at de blandt andet savner at kunne dele 

informationer og billeder med hinanden undervejs. Desværre har vort nuværende hjemmeside-setup ikke 

mulighed for at understøtte dem stort deri, så vi er ved at se på andre muligheder, for at styrke det 

informative og sociale aspekter.  

Idet antallet af nystartede elever har været så stort, har vi således ikke længere kunnet tilbyde 

Juniorafdelingen at kunne ’låne’ båden om onsdagen. Ordningen blev desværre aldrig rigtigt benyttet, og 

selv om det så ud til at kunne have været en voldsom god idé med kølbådssejlads for de største juniorer, så 

ser det ikke ud til vi kan fortsætte med dette tiltag. 

I skrivende stund er eleverne er i stort tal nu i gang med den teoretiske duelighedsuddannelse, som Henrik 

Andersen gennemfører om onsdagen her i vinterperioden . I sejlerskolen glæder vi os derfor til at kunne 

fortsætte sejlads med vidende og dygtige andetårselever. 

Vi har gennem hele sæsonen haft venteliste, så vi får vanskeligheder med at optage nye elever til denne 

sæsons begyndelse. Først til sejlsæsonen 2019 er der igen rigtigt mange ledige pladser. 

 

Skolebåden – ”Den Nihalede Kat” - gør det godt. Den er noget slidt, men den nye motor gav efterhånden et 

bedre indtryk, og i øjeblikket er vi i gang med nyanskaffelse af sejl, så vi går forhåbentlig en rigtig gode 

sæsoner i møde. En båd af den størrelse og beskaffenhed er faktisk rigtig god til at instruere og lære med!. 

Skulle du have lyst til at medvirke til den spændende udfordring det er at være instruktør på skolen, så er 

du mere end velkommen til at melde dig. Instruktørerne er på båden hver anden ugedag i de fire 

sejladsmåneder, så du skal blot være til rådighed én aften hver fjortende dag.. 

Skulle du have lyst til at deltage i arbejdet, eller lyst til at deltage på skolen som sådan, så kontakt Henrik 

Skafte på telefon 40889936. 
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Vi har haft fornøjelsen af at byde et nyt medlem velkommen i klubben her i årets første måned. Det er: 

Kåre Therkelsen, 
der er medlem i gruppen ”Aktive med båd” med båden Tanya 

Jeg håber Kåre, at du får glæde af dit medlemskab af Frederiksværk Sejlklub. 

Bent 

 

Bestyrelsen holder møde den 8. januar. Anliggender, som ønskes behandlet af bestyrelsen, bedes 

meddelt formanden. 

 

Der udsendes endnu et månedsbrev i januar, for hvilket deadline er fredag den 12. januar. 

 

Der er to spændende indlæg til dette månedsbrev. De er sendt som separate e-mails og ikke som 

vedhæftede filer, da månedsbrevet derved ville blive for stort. 

1. Jan Hovald Petersen har lavet et interessant interview med vores havnefogeder om Sub-

liften. 

2. Thomas Kirkegaard har sendt os en pragtfuld artikel om familiens sommertogt 

Tak fra redaktøren for de to indlæg.  

 

NYT MEDLEM 

VEDHÆFTEDE DOKUMENTER  

DEADLINE FOR NÆSTE MÅNEDSBREV  

BESTYRELSESMØDE  


