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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

April 2019 

 

 

Vintersæsonen er slut. Vi har afholdt det sidste vinterforedrag og sommersæsonen er 

under opstart. De første både er i vandet og sejlklare. Vejret har de sidste dage været 

fantastisk for årstiden. Det dufter af bundmaling og polish på vinterpladsen. Der arbejdes 

hårdt. Det er drømmene om årets sejloplevelser, der holder modet oppe. Men nu er der 

lejlighed til en lille pause, hvor man måske også kan udveksle lidt erfaringer med de øvrige 

klubmedlemmer og få nogle hyggelige timer sammen. 

Vi starter med brunch kl. 11:00. Senere har vi salut og standerhejsning. Vi slutter af med 

et lille glas, hvor vi ønsker hinanden god sejlsæson. 

Der er gratis deltagelse for alle medlemmer 😊 

Arkivfoto fra standerhejsning 2018 

  

Standerhejsning 13. april kl. 11:00–14:00 

 

http://www.frv-sejl.dk/
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Det skarpe øje har allerede opdaget et nyt, og lidt anderledes, menupunkt på vores 

hjemmeside: http://www.frv-sejl.dk/3-e-jolle-staevne-2019/ 

Vi får nogle af verdens bedste E-jolle sejlere til Frederiksværk, hvor Frederiksværk 

Sejlklub skal være vært ved det 3. ranglistestævne (af 4). Der er allerede brugt en del tid 

på planlægning og forberedelse, men vi er ikke helt klar endnu 😉… Der bliver helt sikkert 

brug for lidt flere frivillige hænder. Man kan melde sig under fanerne hos: 

 

Stævneleder Nina Fabrin 

Mobil: 20414164, E-mail: ninafabrin@hotmail.com 

 

Under alle omstændigheder vil der blive lejlighed for at se ræs på vandet lige udenfor 

havnen. (PS: Der vil være trafik i og udenfor havnen, men den er ikke lukket!) 

 

 

Kom ned og kig. Hvis du selv eller naboen har børn i juniorsejlads-alderen, så kom med 

dem. Måske er sejlads også noget for dem, og junior starter op umiddelbart inde i maj. To 

E-jolle deltagerne er ’gamle’ juniorer i Frederiksværk Sejlklub. 

3. ranglistestævne for Europa-joller  

27. – 28. april 2019 

http://www.frv-sejl.dk/
http://www.frv-sejl.dk/3-e-jolle-staevne-2019/
tel:20414164
mailto:ninafabrin@hotmail.com
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Turen går til Veddelev, hvor vi har fået lov til at låne sejlklubben lokaler og fælles Grill og 

at vi dagen efter sejler til Ringøen hvis vejret tillader og tager en ekstra overnatning på 

krogen (for anker). Reservér i kalenderen nu. Mere info følger. 

 

 

Bekendtgørelser m.m. 

* NM-168-19 

Justering af GPS-systemets tids-cyklus. Detaljer Den 6. - 7. april 2019 vil GPS-systemets 

tids-cyklus blive justeret for at regulere den nuværende 1.024 uges tids 

cyklus. Brugere af GPS-modtagere skal være opmærksomme på mulige problemer som 

følge af tidsjusteringen. Især brugere af modtagere, der er udviklet for mere end 10-15 år 

siden uden efterfølgende opdateringer. Tidsstyring i GPS  

modtagere kan opleve manglende absolut reference og det kan betyde fejl i tid og position 

eller kan låse systemet helt. Nyere GPS-modtagere forventes at fungere uden problemer. 

Brugere af ældre GPS-modtagere kan kontakte deres GPS-producent for yderligere 

oplysninger.  

(SFS 13. marts 2019. Publiceret 15. marts 2019) 

 

Pinsetur Veddelev 

8. – 9. juni 2019 

Efterretning for søfarende 

Opdatering af GPS 

http://www.frv-sejl.dk/

