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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

September 2019 

 

Sæsonen går på hæld. 2019 har ikke budt på den samme mængde sommerdage som 

2018, nok nærmere den halve. Men det har været en hæderlig sommer med lidt mere vind 

end sidste år, så forhåbentlig har alle med tid og energi fået oplevet en masse på vandet. 

Personligt lagde vi vores tur i Vestsverige. Vi havde brug for at kunne komme hurtigt til 

Nordjylland pga. alvorlig sygdom i familien. Det blev til en som sædvanlig dejlig tur i den 

svenske skærgård, og af forskellige årsager fik vi denne gang set en del af området syd 

for Göteborg. Masser af naturhavne, hvor ankeret var i brug. Sidenhen gik turen nordover 

med Fjällbacka som det nordligste inden vi tog turen mod Nordjylland. Fjällbacka til 

Hirsholmene i 4-5 ms for code-0. Fladt vand, højt solskin – en fantastisk tur og med en 

perfekt destination på Hirsholmene, som vi aldrig har besøgt før. En uge i Limfjorden med 

besøg på diverse hospitaler inden vi tog noget familie med til Anholt i 4 dage. Kattegat-øen 

giver altid nogle gode oplevelser, og når man tager gæster med på Anholt, har de som 

regel aldrig været der før. Det er en overset perle af næsten alle, der ikke sejler. 

 

 

Også i september: 

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

  

Ohøj sejlervenner        72 

Formanden har ordet 

 

Vi sejler om onsdagen i Frederiksværk 

 

http://www.frv-sejl.dk/
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Den 7. er allerede overstået. Der blev arbejdet, skrabet og forberedt til på lørdag den 14., 

hvor vi skal have malet m.m. 

 

Klubben vil være vært ved en pilsner og lidt pizza til frokost. Der er følgende konkrete 

projekter den 14: 

▪ Skuffe og rive grus arealerne.  

▪ Reparere veranda taget.  

▪ Gøre rent i værkstedet  

▪ Rydde op og sortere i lager.  

▪ Hovedrengøring og optælling i kabyssen.  

▪ Hovedrengøring/ oprydning i Junior stuen  

▪ Maling af klubhuset udvendigt, her skal vi bruge 5 mand. 

▪ Skifte blokke i klubbens flagstang 

Tilmelding til henriander01@gmail.com  

Arbejdsdag 7.+14. september 

 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
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Informationsmøde om  

• Teori til duelighedsbevis 

• Studiegruppe til opnåelse af VHF certifikat 

Læs mere her: INFORMATIONSMØDE-duelighed-2019-2020.pdf 

 

HJÆLP jeg har købt båd, og nu bliver det vinter – hvad gør man?  

Det er et spørgsmål, som jeg har hørt et par gange på havnen i år, og det er jo udtryk for 

en glædelig udvikling, - der kommer nye generationer til sejlerlivet, og der er rigtig nok 

mange spørgsmål, der med rette kan stilles og mange svar, der kan bidrage til at undgå 

ærgrelser.   

Læs mere her: VINTERFORBEREDELSER-FOR-NYE-SEJLERE-2019-10-03.pdf 

 

”Kært barn har mange navne”- så er du Pige, Kvinde, Dame, Kone, Dronning, Queen, 

Kaptajn, Sø-kvinde eller Yacht-kvinde, så mød op onsdage i oktober og november måned, 

I tidsrummet 19 – 21 i Klubhuset. Her vil et par erfarne Yacht-kvinder være tovholdere på 

en møderække. 

Linda Klarskov  lindaklarskov@hotmail.com  / 21 27 20 90, Hjerter dame pl. 439  

Hedvig Mandsberg  hedvig@mandsberg.net / 24 27 34 98, Smilla pl. 458 

Læs mere her: Kvindesejlads.jpg 

 

Vinterprogrammet er næsten færdigt og afventer kun de sidste tilsagn. 

Nærmere følger. 

Aktivitetsudvalget. 

 

Informationsmøde Duelighesbevis og 

VHF 17. september kl. 20:00 
 

Vinterforberedelse nye sejlere  

3. oktober 19:00 
 

Kvinder og sejlads-liv. Onsdage oktober 

og november, Opstart 9. okt, kl 19:00 
 

Vinterprogram 2019-2020 

 

http://www.frv-sejl.dk/
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/09/INFORMATIONSMØDE-duelighed-2019-2020.pdf
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/09/VINTERFORBEREDELSER-FOR-NYE-SEJLERE-2019-10-03.pdf
mailto:lindaklarskov@hotmail.com
mailto:hedvig@mandsberg.net
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/09/Kvindesejlads.jpg

