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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

September 2019-2 

 

Mange TAK fra aktivitetsudvalget (og alle os andre 😊). Læs meget mere senere i 

nyhedsbrevet. 

 

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. 

Havnemesteren Kim Lyngbak og Allan Lyck samt Henrik Andersen fra klubben tegner og 

fortæller om vinterforberedelse af båden. Der vil også blive drøftet Regler og praktiske vink 

om livet på havnen m.m. 

Skal du have masten af, kan du her evt. lave en aftale med en klubkammerat, så der er 

hænder nok til opgaven. 

”Gamle” og erfarne sejlere er naturligvis velkomne til at møde op og byde vore nye sejlere 

velkomne og måske bistå med egne erfaringer. 

Mød op til vintersæsonens start og få en kop kaffe og en sludder i godt selskab. 

TILMELDING TIL Henrik på henriander01@gmail.com  senest den 01 oktober 

Læs mere her: VINTERFORBEREDELSER 2019 

 

Alle kan deltage også jer der normalt ikke sejler kapsejlads og der stilles ikke krav om 

målerbrev, vi finder selv et mål til din båd. 

Vi starter med morgenkaffe og et rundstykke til skippermøde kl. 09:00 og sejladserne 

starter kl. 10:00. Dette er en hyggelig sejlads, der afsluttes med lagkage. Sidste båd i mål 

får æren af at skære for.  

Tilmelding til Tom Fink 24273453 med oplysning om Bådnavn, Sejlnr., Bådtype, Skipper 

Læs mere her: Invitation  +  Banekort 

Ohøj sejlervenner        73 

Arbejdsdage 7.+14. september – TAK! 

 

Vinterforberedelse nye sejlere  

3. oktober 19:00 
 

Lagkagecup 6. oktober kl. 09:00-16:00 

 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/09/VINTERFORBEREDELSER-FOR-NYE-SEJLERE-2019-10-03.pdf
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/09/Invitation-til-Lagkagecup-2019.pdf
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/09/Banekort.jpg
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”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 for uforpligtende drøftelser, 

læring og hyggeligt samvær omkring Sejlads.  

Fortsætter foreløbig hver onsdag i oktober og november 

TILMELDING til møderne til Linda Klarskov:   lindaklarskov@hotmail.com 

   / 21 27 20 90, Hjerter dame pl. 439   

eller til Hedvig Mandsberg:    hedvig@mandsberg.net 

 / 24 27 34 98, Smilla pl. 458  

Bemærk, at Linda og Hedvig gerne vil vide hvem der kommer til mødeaftenerne, så giv 

lige lyd før hver mødeaften, så der kan brygges the og kaffe i passende mængder. 

Læs mere her: Yacht-kvinde 

 

START PÅ DUELIGHED TEORI. 

 Undervisning hver torsdag fra 1830 til 2130 

 Tilmeldte får direkte besked om detaljer. 

 Spørgsmål kan rettes til Henrik på 50998421 

 

 

Den 26. oktober haler vi standeren ned igen og lukker officielt sejlsæsonen 2019. Kom og 

vær med og del nogle sejlerhistorier. Vær med til at hædre 2019-modtageren af 

flidspokalen. Klubben giver en ’lille en’, og der bliver også tid til en kop kaffe eller en øl       

 

Yacht-kvinde 9. oktober 19:00 

Duelighedsteori 24. oktober kl. 18:30 
 

Standernedhaling 26. oktober kl. 13:00 
 

ONSDAG DEN 16. 

ONSDAG DEN 23. 

ONSDAG DEN 30 

Juleferie fra og med den 19 

DEC til og med den 2. januar. 

Eksamen den 28. marts. 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:lindaklarskov@hotmail.com
mailto:hedvig@mandsberg.net
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/09/Kvindesejlads.jpg
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Vi har fået lov til at besøge redningshelikopteren ( ESK 722) 

i Roskilde lufthavn. Der vil være selv transport til Roskilde 

lufthavn, hvor vi mødes kl. 1345.  

Besøget starter kl. 14 ved indgangen til hovedterminalen til 

Roskilde lufthavn.  

BEMÆRK! Helikopteren indgår i redningsberedskabet. 

Derfor kan besøget blive aflyst eller udsat med meget 

kort varsel op til eller under besøget. 

Der er særlige sikkerhedskrav, fordi vi skal ind på lufthavnens område og også, fordi vi 

besøger et militært anlæg. Jeg skal derfor fremsende en deltagerliste med fuldt navn og 

personnummer på alle deltagere i besøget. Listen skal foreligge senest 2 dage før 

besøget. 

Vi får udleveret adgangskort ved Lufthavnskontoret inden besøget går i gang, derfor 

mødetid 15 min før. Bemærk at alle besøgende over 12 år skal medbringe gyldigt billede 

ID ved besøget. Besøgende under 12 år skal medbringe sygesikringsbevis. 

 Der er et loft på antal deltagere, så tilmelding sker ved ”først til mølle” princippet. 

Der kan være behov for samtransport, derfor vil jeg forsøge at formidle, hvis I oplyser om I 

har ledige pladser eller om I har behov for en plads.  

Tilmelding med nedenstående oplysninger  

FULDE NAVN PERSONNUMMER HAR PLADS TIL X 
PERSONER FRA: 

HAR BEHOV FOR 
KØRELEJLIGHED 
FRA: 

 
 

   

 

til henriander01@gmail.com SENEST MANDAG DEN 4. NOVEMBER. 

 

Der var opstartsmøde om VHF og navigationsundervisning, og desværre mødte der kun 

en mand op, der havde interesse i VHF certifikat. Der bliver jo ikke megen studiegruppe ud 

af 1 mand, så hvis en af jer derude godt kunne tænke sig at komme i gang med 

radiotelefonien, så giv lyd til Henrik på henriander01@gmail.com 

  

ESK 722 i Roskilde 9. november 13:45 
 

VHF 

 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
mailto:henriander01@gmail.com
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Vinterprogrammet for 2019-2020  

Vinterprogram 

 

Fra Aktivitetsudvalget skal der først lyde en stor tak til de mange, der støttede op om 

årets arbejdsdage. Vi fik mange tilmeldinger og også frameldinger fra medlemmer, der 

beklagede at de grundet anden planlægning var forhindrede i at møde op. Det vidner om 

et stort engagement i klubbens forhold, og det er vel i realiteten det, der gør det til en 

fornøjelse at være medlem i Frederiksværk Sejlklub. Det var også en stor glæde at se, at 

de fremmødte medlemmer dækkede over såvel juniorer som seniorer – og dem midt 

imellem       

Godt støttet af Lennie fik vi planlagt og gennemført en tiltrængt opfriskning af den 

udendørs bemaling af klubhuset. Der resterer nu blot nogle småting og så alle vinduer, 

døre og andre hvide flader, men det har vi fået tilsagn om også vil blive 

malet inden vinter – naturligvis undtaget de steder, hvor udskiftning af 

træ og vinduer er 

påtrængende. 

Malerarbejdet blev udført i 

flere tempi, og hver gang er 

villige medlemmer mødt op og 

har givet den en skalle. 

 

 

På ”den store arbejdsdag” den 14 september fik vi igen i år en meget flot tilslutning, så det 

var muligt at få ryddet op og rengjort klubhuset, juniorstuen, værksted og toiletter grundigt.  

I kabyssen blev alt talt op, rengjort og stillet på plads i god orden, så vi er klar til vinterens 

inde aktiviteter. Pas godt på det og forsøg at bevare den gode tilstand kabyssen nu er i. 

  

Vinterprogram 2019-2020 

 

Arbejdsdage 7.+14. september – TAK! 

 

http://www.frv-sejl.dk/
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/09/Vinterprogram-2019-2020.pdf
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Udendørs blev der udover ovennævnte malerarbejde reparerer bænke, 

sokkelafskærmning og veranda tag og det grønne fik en ordentlig omgang. Flagstangen 

blev lagt ned, afrenset, vokset og fik nye fald og blokke.  

 

Klubben kvitterede med lidt morgenkaffe og frokostpizza samt lidt væske i løbet af dagen, 

der blev ret 

lang.  

Vi startede kl. 

1000 og de 

sidste forlod 

klubhuset kl. 1730.  

 

Siden har først Kurt og Ole og siden Lennie været i gang med 

malerpenslerne, så først alt det grå blev malet færdigt og siden ved 

Lennies indsats er alt det udvendige hvide også malet, så klubhuset er 

klar til efterårets regn og rusk.  

 

 

Tak til alle for en flot indsats. 

Aktivitetsudvalget.  

Se Billeder 

 

http://www.frv-sejl.dk/
http://www.frv-sejl.dk/2019/09/27/arbejdsdage-2019-714-september/

