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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

April 2019-2 

 

Standeren blev hejst i lørdags. Tak for sidst til alle, der mødte op til brunch. Klubhuset var 

fyldt til bristepunktet og det var som sædvanlig hyggeligt. 

Som første gøremål umiddelbart efter standerhejsningen havde jeg besluttet at besigtige 

Kronprinsesse Marys Bro. Nu SKAL man under – det er slut med at sejle udenom! På 

papiret 22 meters gennemsejlingshøjde. Men som sædvanlig møder man undervejs det 

punkt, hvor man tænker ups… det går HELT galt, og man instinktivt træder ud i borde, så 

masten ikke rammer én direkte, når den af broen bliver banket ned i båden. Broen er 

imidlertid nu testet til 20,5 meter, så mon ikke sidste 1,5 meter også er der. Men snært ser 

det ud nedefra! Oplevelsen var fuldstændig den samme på vej nordpå søndag. 

Med venlig hilsen, Jan 

 

  

Sejlsæson 2019 er i gang! 

 

http://www.frv-sejl.dk/
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Der kap-sejles første gang onsdag den 1. maj. Feltet er meget blandet. Kom og vær med!  

Der er opstartsmøde den 24. april 19:00-22:00 i klubhuset 

 

 

 

Har du nogensinde tænkt:  

”Havde jeg dog bare lige haft en gast, så havde jeg været på vandet nu!”  

Under arbejdstitlen ’Vi sejler om onsdagen i Frederiksværk’, starter vi et forsøg med 

social sejlads. Målet er at få så mange som muligt på vandet om onsdagen. Det kan være 

i egen båd, men meget gerne også på besøg på hinandens både.  

Vi mødes kl. 18:00 præcis. Tovholderen sikrer at deltagerne bliver fordelt på de tilmeldte 

både. Der er sejlgaranti – det betyder at hvis man er tilmeldt, så er det helt sikkert man 

kommer på vandet. Vær præcis, så kapsejlerne kan holde skippermøde kl. 18:10. Vi 

regner med at være af sted inden da. 

Vi sejler 2-2½ time og er tilbage i klubhuset kl. 21, hvor vi spiser sammen med 

kapsejlerne, der også er kommet ind på det tidspunkt. Spisning består i ’smør selv 

madder’ for en 20-er. Drikkevarer til sædvanlige klubpriser. 

Jeg er selv tovholder de første onsdage. Tilmelding sker til formand@frv-sejl.dk med 

angivelse af navn, antal personer, om man ønsker plads som gast eller om man sejler i 

egen båd og evt. kan have gaster med. 

Vær med fra starten, så bådene ikke kun er til pynt! 

Med venlig hilsen, Jan  

Kapsejlads opstartsmøde 24. april kl. 19 

Kapsejlads fra onsdag den 1. maj 18:10 
 

 

Vi sejler om onsdagen 1. maj kl. 18:00 

 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:formand@frv-sejl.dk
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Vi starter sæsonen 2019 torsdag den 2. maj kl. 17.30-20:00, hvor vi skal have jollerne frem 
og gjort dem sejlklar. Der skal rigges og pudses – samt selvfølgelig hygges med kage. På 
denne dag regner vi også med at fordele jollerne for den kommende sæson, så hver sejler 
bliver ansvarlig for “deres” specifikke jolle. 

Resten af sæsonen er der sejlads hver torsdag i maj, juni, august og september. Der er 
som sædvanlig ferie i juli-måned og klubmesterskab i september. 

Nye sejlere er meget velkomne og bedes skrive til juniorafdelingens formand Christian 
Therp på christiantherp@gmail.com eller ringe på 51675402 

 

 

 

I 2019 opstartes skoling i 2 skolebåde. Den 2. maj opstartes 2 torsdagshold, i alt er der 5 
hold. Tidspunkterne varierer mellem holdene.  
Se mere info på: http://www.frv-sejl.dk/sejlerskolen/ og http://www.frv-sejl.dk/kalender/ 

Junior opstart torsdag 2. maj kl. 17:30 

 

Sejlerskole opstart torsdag 2. maj. 

 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:christiantherp@gmail.com
http://www.frv-sejl.dk/sejlerskolen/
http://www.frv-sejl.dk/kalender/


Månedsbrevenes formål er at give medlemmerne mulighed for at kommunikere med hinanden.  

PS De aktiviteter der annonceres i Månedsbrevene kan også findes på klubbens hjemmeside www.frv-sejl.dk 

FREDERIKSVÆRK SEJLKLUB – HAVNELINIEN 25 – 3300 FREDERIKSVÆRK 

 

 

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) 

 

Der er kommet et nyt menupunkt på hjemmesiden  

’Medlemstilbud’ http://www.frv-sejl.dk/medlemstilbud/ 

Mange vil gerne bruge vores nyhedsbreve, vores hjemmeside osv. til at markedsføre 

deres produkter. Vi har i bestyrelsen besluttet, at der ikke kommer reklamer i 

månedsbrevene. Vi ligger allerede på grænsen for hvor mange der kan udsendes uden 

medlemmerne ’bliver trætte’. Reklamer vil ikke bedre den oplevelse. Til gengæld kan man 

nu få annoncer på hjemmesiden under et specifikt menupunkt. Det kan også være private 

salg. De kan ligge op til et år. 1. januar ryddes tavlen. Prisen er 250 kr. Pengene går i 

klubkassen. Der ligger allerede en annonce, der måske kan være relevant for dig. 

Med denne løsning kan man selv bestemme om man vil opsøge tilbuddene eller ej.  

Pinsetur Veddelev 

8. – 9. juni 2019 

Efterretning for søfarende 

Opdatering af GPS 

Nyt menupunkt: Medlemstilbud 

 

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

