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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

Februar 2020 

 

… taget er tæt og den elektriske pære er opfundet! Rent fysisk er der intet til hinder for at 

sejle lige nu, men det er unægtelig temmelig gråt, trist og vådt på den ’forkerte måde’. Det 

er tiden hvor man kan drømme – enten alene eller sammen med andre i klubhuset. 

Sidstnævnte var lige netop hvad der skete til ’filmaften’ i klubhuset for ca. 3 uger siden. 

Hvis du er træt af vejret og savner sol + oplevelser på vandet, så besøg evt. 

hjemmesidens menupunkt ’I de mørke timer’. Her ligger reference til nogle dejlige 

sejleroplevelser. 

 

Indkaldelse med bilag er udsendt. 2019 var et travlt år i vores klub. 2020 tegner til at 

fortsætte på samme måde. Kom og vær med – det er klubbens øverste myndighed! Kom 

og hør om bestyrelsens planer for det kommende år, og vær med til at godkende/ændre 

dem. Indkaldelse ligger på hjemmesiden. 

 

 

Under foredraget forleden, hvor vi havde besøg af ’Politiet til vands’, blev det beskrevet og 

dokumenteret hvordan man udskrev klækkelige bøder til lystsejlere, der ikke sejler korrekt 

i sejlruterne. Det kan altså være forbundet med mere end en ’fare’ ikke at kende reglerne 

og følge dem! Måske er det i år de gamle søkort skal opdateres, så man i det mindste er 

vidende sejlruterne og deres placering. 

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

errak/Sider/default.aspx 

  

Ohøj sejlervenner        82 

Godt at husene er hule,… 

 

Generalforsamling 20. februar kl 19:00 

 

Nye sejlruter i Kattegat 

Træder i kraft 01 juli 2020 

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
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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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Man kan deltage i kapsejlads med målet om at blive klubmester. Dem kåres der i sagens 

natur kun én af om året. Men alle, der deltager i kapsejlads, bliver helt sikkert MEGET 

bedre tursejlere. Under kapsejlads får man øvet alle tænkelige forhold igen og igen. Man 

får sammenlignet sin egen sejlads med nabobåden, og kan sidde og forundre sig over at 

den tilsyneladende altid sejler i medstrøm… Det gør den ikke – den sejler hurtigere bare 

fordi den er trimmet bedre og sejler optimal kurs.   

Henrik Skafte fra Sejlerskolen delagtiggør os endnu en gang i kapsejladsens grundregler. 

Vi får os en hyggelig snak om regler og taktikker med gode råd og tips til kapsejlere og 

tursejlere. 

Tilmelding til: aktivitetsudvalget@frv-sejl.dk eller henriander01@gmail.com  

senest fredag den 28 februar. 

 

Traditionen tro gennemgår vi ”Mand overbord” redningsmidler og andet teknisk 

hjælpeudstyr samt førstehjælp. Hvad er vigtigt at have med i skibsmedicinkisten. 

Hans-Erik Ottesen vil berette om førstehjælp, og brandslukning. Der vil blive givet 

vejledning i selvkontrol af redningsvest, og vi vil drøfte lidt om VHF, PLB og andet 

sikkerhedsudstyr.  

Tilmelding til: aktivitetsudvalget@frv-sejl.dk eller henriander01@gmail.com  

senest onsdag den 18. marts. 

 

 

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

Eksamen er planlagt til 28. marts kl. 10 til 15 i klubhuset. 

 

Teori kapsejlads 

Onsdag den 4. marts kl 1900 

Sikkerhedspakken 

Onsdag den 25. marts kl. 1900 

Navigationsholdet 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:aktivitetsudvalget@frv-sejl.dk
mailto:henriander01@gmail.com
mailto:aktivitetsudvalget@frv-sejl.dk
mailto:henriander01@gmail.com
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Vi ses næste gang mandag den 17. februar kl. 1900 i klubhuset. Husk lærebøger, 

notesblok og skriveredskaber.  

 

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 

 

 

 

Jan Hovald Petersen har været særdeles aktiv med pennen den sidste tid, HERLIGT! Læs 

de seneste 3!!! (og flere) interessante artikler her: 

https://www.frv-sejl.dk/artikler/ 

VHF Selvstudium 

Tirsdagssvømning 

Artikler 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.halsnaes.dk/Kultur/Idraet/Svoemmehal.aspx
https://www.frv-sejl.dk/artikler/

