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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

Oktober 2019 

 

Tiden er kommet, hvor vi ikke kun får salt på bådene, men nu også på bilerne. Når man 

kigger ud over havnen fornemmer man allerede det tynder ud i masterne. Det kan 

efterhånden være koldt i vinden og dagene er blevet kortere end nætterne, men for mig er 

noget af det bedste en oktober aften for svaj med fuldstændig klar himmel, hvor det er 

blevet vindstille. Den klare aften i cockpittet, hvor måne og stjerner spejler sig i vandet, 

overgås ikke af meget andet.  

I søndags afholdt vi Lagkage-cup, der afslutter den officielle del af kapsejladsen. Højt 

solskin og svage vindforhold gjorde det til en fantastiks dag på vandet. For sejladsens 

skyld havde jeg hellere haft 8-10 m/s, men så havde vi været nødt til at pakke os mere ind. 

Sejlerjakke, en trøje og lidt aktivitet med sejl og skøder holdt os komfortable. En værdig 

afslutning på en god kapsejlads-sæson. 

Vintersæsonen tager over i klubben. Vi mødes i klubhuset til indendørs hygge og læring.  

Vinterprogram 

 

Til alle Yacht-kvinder:  

Manden faldt overbord og du tænker ”YES – ENDELIG!”, venter på nogen kommer forbi 

og slæber båden i havn og derefter hæver du livsforsikringen og sælger båden. Så er 

dette måske ikke noget for dig, men... 

Yacht-kvinde er et nyt tiltag.  

Er du kvinde og fuldbefaren skipper? Dem er der nogle stykker af, og nogle af dem 

kommer til disse aftener og udøser af deres erfaringer. Er du ikke fuldbefaren skipper, og 

normalt tænker ’Det med sejlads må min mand eller kæreste klare’, er der en mulighed for 

at lære noget i dette forum, hvor mændene ikke ’tager over’. Her er der kun adgang for 

kvinder. Det er hygge, snak om alle udfordringer i livet i almindelighed og sejlads i 

særdeleshed.  

Mød op og mød nogle andre sejlerkvinder og del nogle historier og erfaringer. 

Ohøj sejlervenner        74 

Formanden har ordet 

 

NYT: Yacht-kvinde 9. oktober 19:00 

http://www.frv-sejl.dk/
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/09/Vinterprogram-2019-2020.pdf
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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 19:00 til 22:00 

 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       

  

Duelighedsteori 24. oktober kl. 19:00 
 

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 er 

pt 15 tilmeldte, og der er flere ledige kørepladser fra Hillerød. 

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. Siden har yderligere to meldt sig, så vi 

prøver at etablere en gruppe. Hvis en af jer derude godt kunne tænke sig at komme i gang 

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

ESK 722 i Roskilde 9. november 13:45 
 

VHF 

 

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

