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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

Januar 2020 

 

Et nyt årti er startet. 60 af os har afholdt Nytårskur, hvor vi var gennem danske madtrends 

for 4 forskellige årtier. Som sædvanlig en herlig og festlig dag orkestreret af Tine med 

maden og Henrik som tovholder på arrangementet. Tak for sidst til alle der deltog. 

Det har været et travlt 2019 og alt tyder på det bliver det samme i 2020. Vi har gang i flere 

nye projekter oveni den normale drift. 

 

 

Datoen ligger nu fast, så den kan nu endegyldigt reserveres i kalenderen. Officiel 

indkaldelse med dagsorden, regnskab og budget følger. Vi håber at se en masse til 

generalforsamlingen. 

 

 

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. 

 

Ohøj sejlervenner        81 

Godt nytår 

 

Generalforsamling 20. februar kl 19:00 

 

”Lån en politimand”  

onsdag den 29. januar kl. 19:00 

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
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Jytte og Jørgen har nu siden 2014 hver 

sommer sejlet og levet i deres Albin Ballad 

"Markib". 

De stod ud fra Frederiksværk og sejlede 

helt til øen Mykonos, halvvejs mellem 

Grækenland og Tyrkiet. 

Onsdag den 26 februar kl. 19:00 - 

bemærk ændret dato -den 26 februar - 

vil de berette om turen, ruteplanlægning 

og andre forberedelser. 

Eventyret forventes afsluttet i sen-

sommeren 2020, og til foråret 2021 vil de så komme og berette om deres tur tilbage til 

Danmark. 

Tilmelding senest den 20 februar til henriander01@gmail.com  

SAILING "MARKIB" 

Fra Danmark til Det Græske Øhav. 

Onsdag den 26. februar 2020 

 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
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Kan man bade i Fjorden ved Frederiksværk Havn? Ja, der er faktisk fine badebroer og rent 

vand.  Det er vi en lille gruppe badeentusiaster, som mener bør organiseres lidt bedre for 

at få flere til at udnytte de gode forhold året rundt. Vi foreslår derfor at etablere en 

badeklub: Frederiksværk Fjordbad 365, eller FF365, så der bliver mulighed for at bade 

med andre, hvilket især kan være vigtigt om vinteren. Vi sigter mod en stiftende 

generalforsamling i marts 2020.  Samtidig arbejder vi sammen med Frederiksværk Havn 

A.m.b.a. for på sigt at få etableret en sauna, som FF365 skal stå for.   

 

Men inden vi kommer så langt, vil vi gerne sondere terrænet for at se hvor mange, der er 

interesserede i at være medlemmer af den ny badeklub FF365.  Det bliver selvfølgelig en 

uegennyttig forening bygget på frivillighed og med medlemskab for mænd og kvinder over 

18.  Vi foreslår et beskedent årligt kontingent på 250 kr.  

 

Vi har lavet en simpel online undersøgelse og beder interesserede om at gå ind svare på 

følgende spørgsmål i undersøgelsen nedenunder:  

1.  Er du over 18 år? 

2.  Er du interesseret i at blive medlem af FF365? 

3.  Vil du være villig til at betale et årligt medlemskontingent på 250 kr.? 

4.  Vil du være interesseret i at deltage i FF365's stiftende generalforsamling, som 

afholdes i Frederiksværk i uge 11, 2020? 

 

Besvar spørgsmålene her 
 

Bedste hilsener: 

Jytte Larsen, Michael Christiansen, Flemming Larsen, Lars Lauridsen, Lene Hedegaard, 

Kinna Olsen, Lene Poulsen 

 

 

  

Frederiksværk Fjordbad 365 

Interesseundersøgelse 

 

http://www.frv-sejl.dk/
https://s.surveyplanet.com/_GfnkvFXB
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IMO har besluttet at etablere en række nye ruter, forsigtighedsområder, 

trafiksepareringssystemer samt dybvandsruter i Skagerrak og Kattegat. Samtidig er nogle 

af de gamle ruter slettet, flyttet eller blot justeret og rutenavnene ændret  

Ændringerne er ret omfattende, og der vil være behov for, at vi alle anskaffer os opdateret 

kortmateriale til sommer, hvor alle ændringerne vil træde i kraft den 1 juli. 

Hvis du er abonnent på Efterretninger for Søfarende har du allerede fået en detaljeret 

positionsangivelse for samtlige ændringer. Du kan læse mere ved at følge dette link: 

https://www.soefartsstyrelsen.dk/SikkerhedTilSoes/Sejladsinformation/RuterKattegatSkag

errak/Sider/default.aspx 

 

 

Det nye år er gået i gang, og vi kører på med undervisningen.  

Eksamen er planlagt til 28. marts kl. 10 til 14 i klubhuset. 

 

 

Vi ses tirsdag den 21. januar kl. 1900 i klubhuset til første session. Husk lærebøger, 

notesblok og skriveredskaber.  

 

 

Stort set alle stole var besat under aftenens (15. januar) sejladsoplevelser i Norge. En 

fantastisk tur og en flot præsentation. Sådan nogle aftener gør længslen mod lysere tider 

meget større og styrker klublivet. Tak til Niels og Zoe for oplevelserne. Nedenstående er 

links til filmene, hvis man vil en tur til Norge (igen). 

https://youtu.be/AJ-nK6_KUA4 

https://youtu.be/lPNbAiTl2zU 

https://youtu.be/4fMsr6cTxUQ 

  

Nye sejlruter i Kattegat 

Træder i kraft 01 juli 2020 

Navigationsholdet 

VHF Selvstudium 

Drømmen om Norge, Links 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.soefartsstyrelsen.dk/SikkerhedTilSoes/Sejladsinformation/RuterKattegatSkagerrak/Sider/default.aspx
https://www.soefartsstyrelsen.dk/SikkerhedTilSoes/Sejladsinformation/RuterKattegatSkagerrak/Sider/default.aspx
https://youtu.be/AJ-nK6_KUA4
https://youtu.be/lPNbAiTl2zU
https://youtu.be/4fMsr6cTxUQ

