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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

Oktober 2019-2 

 

Stadig lunt, men fugtigt. Både er jo altid udsat for vand nedefra, men i den sidste tid er 

vores både også blevet tætheds-testet oppefra. 2018 var tør – 2019 har allerede nu 

beriget os med nedbør for et ’normalt’ kalenderår.  

Hvis man var i tvivl om, hvorvidt man havde en utæt luge, er den tvivl nu ’vasket helt bort’. 

Et blik på dørken vil afgøre det!  

Det er på høje tid at konsultere Vinterprogrammet 

 

Alt godt får en ende. Sommeren har vel været ret gennemsnitlig, men sensommer og 

vinter har være lun og våd. Den 26. oktober haler vi standeren ned igen og lukker officielt 

sejlsæsonen 2019. Kom og vær med og del nogle sejlerhistorier. 

Vores stander har via regnvejret været ’nyvasket’ en tid, så vi tager den ned mens den er 

ren. Om den er tør på lørdag må tiden vise. 

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, hvor man kan diskutere årets sejladser       

 
 

Medlemmerne gøres opmærksomme på, at der ifølge gammel tradition afholdes 

SØNDAGSFROKOST den første søndag hver måned i vinterhalvåret. Konceptet er, at 

man hver især medbringer egen frokost. Vi mødes og dækker bord samt indtager egen 

frokost i hyggeligt selskab i klubhuset. Man starter med at spise kl. 12.00 og får så et par 

timer i hyggeligt selskab med klubkammeraterne. Dette arrangement er åbent for alle – 

unge som gamle. Kom og vær med til at skabe liv og sammenhold i vores klub 

 

Ohøj sejlervenner        75 

Sommersæsonen 2019 lakker mod 

enden. Vintersæsonen starter 

 

Standernedhaling 26. oktober kl. 13:00 

Søndagsfrokost  3. november 12:00-14:00 

http://www.frv-sejl.dk/
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/09/Vinterprogram-2019-2020.pdf
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Hver tirsdag holder seniorerne åbent klubhus med hyggeligt samvær. Alle er velkomne.  

 

 

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. 

 

 

 

 

”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 

Seniormøder hver tirsdag 11:00 – 14:00 

Yacht-kvinde 30. oktober 19:00 

ONSDAG DEN 30. 

ONSDAG DEN 06 

november 

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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DER ER STADIG PLADS TIL NOGLE EKSTRA DELTAGERE! 

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. 25 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. 

 

 

 

Vinterens undervisning starter torsdag den 24. oktober kl. 1900.  

  

ESK 722 i Roskilde 9. november 13:45 
 

Duelighedsteori om torsdagen 

 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
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Der er etableret en studiegruppe på 4 mand. Det er besluttet, at starte læsningen efter 

nytår, dvs. januar 2020. Skulle en eller flere ønske at springe på, er det stadig muligt ved 

henvendelse til Henrik på henriander01@gmail.com. 

VHF STUDIEGRUPPEN 

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

