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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

November 2019-2 

 

 

Vigtigt for medlemmer med status som: 

• Voksen medlemskab 

• Tillægsmedlemskab voksen 

• Junior under 18år 

• Søskendemedlemskab 

Sejlklubben betaler medlemskab til Dansk Sejlunion og DGI opgjort på medlemstallet pr. 

1.1.2020 og ny kontingent opkræves i starten af det nye år. Derfor er derfor vigtigt at 

eventuelle ændringer meddeles til undertegnede inden: 

 

16. dec. 2019 

 

Meddelelsen skal være skriftlig. 

 

 

Rigtig glædelig Jul og godt Nytår 

Hans-Erik Ottosen 

Medlemsansvarlig 

E-mail: bigger@tdcadsl.dk 

  

Ohøj sejlervenner        77 

Vigtigt fra den medlemsansvarlige: 

Ændring af medlemskab 2020 

meddeles inden 16/12 

 

http://www.frv-sejl.dk/
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Hver tirsdag holder seniorerne åbent klubhus 10:00 – 13:00 med hyggeligt samvær. Alle er 

velkomne.  

Seniorerne har taget hul på efteråret, og vi følger nu op med en sammenkomst, hvor vi 

inviterer til spisning tirsdag d. 19. november 2019 kl. 12.30 i klubhuset, og hvor vi 

naturligvis håber, at se flere af vores kvindelige medlemmer. 

Menu: 

• Forret:   Et stykke med havørredsalat 

• Hovedret:  Langtidsbraiserede oksespidsbryst med ovnbagte rodfrugter og 
   en kraftig skysovs 

• Dessert:  Kaffe og Hanevejens æbletærte med flødeskum 

Prisen for denne skønne menu er 70,00 kr. - Og der vil som vanligt være tilbud om øl, 

vand og vin til rimelige priser.  

Deltagelse kun mod bindende tilmelding senest tirsdag d. 12. november 2019 til 

Flemming Dalum – tlf. 50 52 10 38.  

Jeg glæder mig til at se jer og til, at vi sammen tager fat på vintersæsonen. 

 

Vel mødt 

Flemming 

 

PS! Vi har samtidig aftalt, at der afholdes julefrokost i Seniorafdelingen tirsdag d. 17. dec. 

Kl. 12,30 

 

 

  

Seniormøder + Frokoster 

Søndagsfrokost 1. december skubbes til 

julefrokost lørdag den 7. december (se 

senere) 

 

http://www.frv-sejl.dk/
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Henrik Wichman deltog i en trebåds flotillesejlads med sin 

S/Y WICHWAM med Langturssejlerne i en 4.000 sømil og 4 

måneder lang sejlads.  

En lang og spændende tur, som Henrik vil berette om. 

Kom og vær med i sæsonnens første egentlige foredrag. 

Tilmelding til Henrik på henriander01@gmail.com senest 

onsdag den 27. november. 

 

 

 

Igen i år holder vi julefrokost i klubhuset, og igen i år er det frit, om man vil medtage egen 

mad eller om man vil købe årets juleplatte til 140 kr. 

Aktivitetsudvalget har jo annonceret frokosten til lørdag den 7. dec., og der er 

kommet tilmeldinger derfor er søndagsfrokosten den 1. DEC undtagelsesvist flyttet til 

lørdagen efter. 

Hvis I ikke orker at pakke madpakken hjemmefra, tilbyder vi ved denne særlige lejlighed 

fælles indkøb af en juleplatte fra ”HOS VIPSEN”. Vi har fået sammensat en særlig platte til 

140 kr. pr. stk.   

Juleplatten til 140 kr./ kuvert består af:   

• Marineret sild m. kapers og løg,   

• Paneret rødspættefilet med remoulade 
og citron,   

• Æg m. rejer og mayonnaise,   

• Røget laks m. røræg,   

• Flæskesteg m. rødkål samt  

• Brie m. druer og kiks. 
Dertil brød og smør.  

Klubben kan sælge øl og vand, men snaps skal medbringes af deltagerne i de ønskede 

mængder.  

 

Over fredens kanal til dødens hav 

onsdag den 4. december kl. 19:00 

 

Julefrokost lørdag 7. december 13:00 

 

 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
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Thomas og Merete har lovet at supplere traktementet med lidt hyggelig julemusik.  

 

Tilmelding til henriander01@gmail.com eller på tlf. 50998421   

oplys, om I ønsker at købe juleplatten, eller om I selv tager mad med. Ved bestilling af 

platte er tilmelding bindende. Prisen er betinget af, at vi køber mindst 10 platter.  

Betaling på klubbens mobile pay nr. 44663 ved bestilling eller ved ankomst klubhus.  

 

 

 

 

Navigationsholdet holder juleferie fra den 12. december og starter igen den 9. januar 2020 

kl. 1900.  

 

 

  

Navigationsholdet 

 

Yacht-kvinde alle onsdage i november 

kl. 19:00 

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

FANTASTISKE OG 

HYGGELIGE 

NYTÅRSKUR 

 

Igen i år har Tine tilbudt at kæle for vore smagsløg og stå for de gastronomiske detaljer i 

en fantastisk tidsrejse i gastronomiens verden. Prisen i år vil være 150 kr. pr. kuvert. Vin/øl 

og eller vand kan købes til sædvanlige attraktive klubpriser. 

Kom og vær med, vent ikke for længe med tilmeldingen, der er allerede adskillige tilmeldte 

deltagere. I lighed med tidligere er det ”først til mølle” og vi lukker for tilmelding når den 

sidste plads er taget. 

Bindende tilmelding til henriander01@gmail.com senest den 3. januar. Betaling på 

klubbens mobile pay nr. 44663 ved tilmelding eller ved ankomst klubhus den 11. januar  

 

 

 
 

 

Nytårskur lørdag den 11. januar kl. 13:00 

 

 
2020 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
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Niels og Zoe har været på en fantastisk tur til Hardangerfjorden og retur. Ud over 

oplevelsen er det blevet til en helt fantastisk rejsefilm, som Niels har tilbudt at fremvise i 

klubhuset den 15. januar.  

  

Tilmelding til henriander01@gmail.com 

 

 

 

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. 

Deltagere i VHF-selvstudium starter tirsdag den 21. januar 2020 kl. 1900 i klubhuset. Vel 

mødt! 

Drømmen om Norge  

onsdag den 15. januar kl 19:00 
 

VHF STUDIEGRUPPEN 

Klik og se en smagsprøve her! 

 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
mailto:henriander01@gmail.com
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=AJ-nK6_KUA4
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Finn Janniche, Politikommissær, Køreprøve- og Vejsagssektionen + Den Maritime 

Indsatsgruppe, kommer og beretter om politiets optrappede aktivitet på vandet. 

 

Mange af os har set politiet sætte deres store gummibåd i vandet ovre på slæbestedet og 

stævne ud på fjorden, men hvad er det egentlig de kigger efter, og hvilke regler gælder der 

for eksempel for støjende adfærd? 

Kom og hør med. Tilmelding til henriander01@gmail.com senest 21. januar kl. 1200 

 

Måske kikser sejlermakkerens ’Mand overbord’. Så ligger man der i baljen og må klare sig 

selv. Lidt grundlæggende svømmekundskaber vil i den situation ikke være af vejen. 

Klubbens medlemmer har gratis adgang til svømning i Frederiksværk Svømmehal en gang 

ugentlig. Der er adgang til det store bassin hver tirsdag mellem kl. 19 og 19.30, og fra kl. 

19.30 er der adgang til det varme bassin og saunaen. Det er ikke ret mange af vores 

medlemmer, der benytter sig af dette tilbud, måske fordi ikke alle er opmærksomme på 

det. Derfor denne reminder.   

Se mere om svømmehallen på https://www.halsnaes.dk/Kultur/Idraet/Svoemmehal.aspx 

 

”Lån en politimand”  

onsdag den 29. januar kl. 19:00 

Tirsdagssvømning 

Her en Norsk politibåd. De danske er 

mindre og åbne. Politiet sejler også med 

Marinehjemmeværnet og søværnet, ved 

løsning af særlige opgaver. 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
https://www.halsnaes.dk/Kultur/Idraet/Svoemmehal.aspx

