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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

Juni 2019 

 

I onsdags var jeg ude at sejle med Henrik i hans båd, JOPELI. En rigtig hyggelig tur i 

perfekt sejlvejr. Vi var 3 om bord med kaffe og hyggesnak – en dejlig tur for os alle 3, der 

ikke var blevet til noget uden ’Vi sejler om onsdagen i Frederiksværk’. Smut en tur 

omkring stemmeboksen og kom så i klublokalet på onsdag kl. 18:00. Så har vi allerede 

redningsvestene på, og er klar når politikerne hælder vand ud af ørerne hele aftenen. 

Vi mødes kl. 18:00 præcis. Der er sejlgaranti – det betyder at alle kommer ud at sejle. 

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. 

Med venlig hilsen, Jan 

 

Turen går til Veddelev, hvor vi har fået lov til at låne sejlklubbens lokaler og fælles Grill. Vi 

ankommer lørdag omkring 15:00 og mødes kl. 16:00 til bl.a. kongespil. Der er grill og 

hygge om aftenen.  Dagen efter sejler vi til Ringøen hvis vejret tillader, hvor vi tager en 

ekstra overnatning på krogen (for anker). Sidste år havde vi en rigtig hyggelig tur til Orø, 

og hver gang talen falder på pinseturen fra sidste år, følger der en historie og en latter 

med. Veddelev er en frihavn. 

Læs invitationen til årets pinsetur her: 

http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/05/Pinsetur2019.pdf 

 

 

Kap- og tursejlads for alle.  

Se mere: http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/04/SRPI-2019.pdf 

  

Ohøj sejlervenner        67 

Kom og vær med om onsdagen 

 

Pinsetur Veddelev 8. – 10. juni 2019 

SRPI – Sjælland rundt på indersiden den 

16. - 17 juni 

http://www.frv-sejl.dk/
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/05/Pinsetur2019.pdf
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/04/SRPI-2019.pdf


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 

 

 

Så kommer du ikke nemmere og billigere på vandet! 

 

For at understøtte formålet med medlemsaktivitet på vandet, tilbyder vi dig at låne de to 

Drabant-24 både i ’elev-fri perioder’. Medlemmer, der ønsker at låne skolebådene skal 

have et voksenmedlemsskab og der foruden tillægsmedlemsskabet ’Sejler uden båd’. Det 

ekstra kontingent betales årligt (til aftenkapsejlads gælder kontingentet dog kun for et halvt 

år), og for i år har vi besluttet at beløbsstørrelsen udgør 1000 kr.  

’Sejler uden båd’, kan herefter låne en skolebåd på dags- weekend- eller ugebasis, når 

bådene ikke er belagt med skolebådssejlads. Medlemmet kan låne bådene igen og igen, 

dog med den administrative regel, at der efter hvert udlån følger en karensperiode på tre 

uger. Denne foranstaltning er indskrevet for at sikre at så mange kan ’komme til fadet’ som 

muligt. (karens gælder ikke aften-kapsejlads, hvor forud-booking kan foretages for et halvt 

eller et helt kalenderår). 

Låneren hæfter helt og aldeles for båden og låner den helt og holdent med eget ansvar for 

anvendelse. Bådene er forsikret af klubben, og låneren hæfter maksimalt for kr. 5000. 

Sejlads skal foregå sømandsmæssigt forsvarligt, og det fordres som minimum at låner har 

erhvervet duelighedsbevis eller har tilsvarende kompetencer. 

Låner skal aflevere båd og grej i samme gode stand som han modtog det. 

Den praktiske administration af ordningen foretages af bådsmanden Henrik Skafte 

(henrik@skafte.de tlf.: 40889936) 

  

NYT: Lån en af klubbens skolebåde 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henrik@skafte.de
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Afbrænding af den berømte heks gik op i gas og varm luft sidste år. Nu skal det være! Vi 

tænder op i grillen og griller sammen i midsommersolen. Man medbringer selv maden til 

grillen. Drikkevarer kan købes til klubpriser. Efter mad ,drikke og hygge, går vi til Sankt 

Hans-bål på pladsen kl. 21:15, hvor der vil være båltale 21:30. 

  

 

Sejlerskolen er oversvømmet, men flyder i succes! Der er stadig elever på 

venteliste. Vi kunne godt bruge et par instruktører mere. Kontakt Henrik Skafte 

(henrik@skafte.de tlf.: 40889936) 

 

I forbindelse med idriftsættelse af Krabasken og i øvrigt drift af sejlskolen: 

Liste over effekter, som vi håber at få doneret fra folks gemmer – men vi håber at 

medlemmerne, i fremtiden, vil få den vane at overdrage ’småting’ fra båden til 

sejlerskolen, i stedet for til kælderrummet. 

- Værktøj 
- Værktøjskasse 
- Tovværk under 12mm i tykkelse 
- GPS 
- Log 
- Ekkolod 
- Søkort (primært lokale) 
- Ildslukker ca. 2 kg. 
- Spilhåndtag 
- Landstrømskabel 

  

Sankt Hans aften 23. juni kl. 18:00 

 

Sejlerskolen 

 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henrik@skafte.de
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En fantastisk sejldag med 4-8 m/s. Billederne taler for sig selv… 

 

Et par billeder fra Havneræs 25. maj 

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

