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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

Maj 2020 

 

 

Det er en svær tid at være klub. Klubliv er at gøre noget sammen, at lære af hinanden, at 
nyde hinandens selskab og hjælpe hinanden. Men lige nu defineres det at hjælpe 
hinanden og vise samfundssind som fysisk adskillelse, så vi ikke bringer Covid-19 fra 
person til person. Der er nødvendigt, men ikke ligefrem ”klubvenligt”. 
De fleste både er i vandet. Mange har allerede været på tur, og indenfor familiens rammer 
er det helt i tråd med anbefalingerne. Mette og jeg har allerede været på flere ture, 
herunder et smut til Aalborg. Afgang fra Frederiksværk 23/4 kl. 5:15/5:58.  

 
Smukt, men med motorlarm… 
Mange gode kræfter i klubben forsøger imidlertid at skabe lidt ansvarligt klubliv indenfor 
rammerne af myndighedernes anbefalinger. Det kræver omstrukturering, disciplin og 
accept af, at den sociale del af aktiviteten reduceres eller helt bortfalder. 
Således har vi i bestyrelsen den seneste tid arbejdet på lokale regler for opstart af Junior 
og Kapsejlads. Læs mere senere. Vi vil også MEGET gerne have Sejlerskolen i gang, men 
afstand på 2 meter med 4 personer i et Drabant 24-cockpit er ikke muligt. DS har 
accepteret 2 faste makkere sammen i en kølbåd = 2 personer samtidig, og det giver pt. 
ikke mulighed for skoling. Så snart vi ser en forsvarlig løsning, så er vi i gang. Alt er klar 
bortset fra en ændring af kravene til fysisk afstand. Det er ude af vores hænder, og alle 
ønsker jo også, at det kan ske forsvarligt. 
Følg den løbende opdatering vedr. arrangementer og Covid-19 på hjemmesiden 
 
Opdateret status på arrangementer i Frederiksværk Sejlklub 
 
Med ønsket om en nogenlunde normal hverdag uden sygdom til alle! 
Med venlig hilsen: Jan, formand. 

Ohøj sejlervenner        86 

Sæsonen 2020 er i gang 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/2020/03/12/corona-opdateret-12-marts-2020/
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Vores standerhejsning blev desværre ikke det sædvanlige arrangement med brunch og liv 
i klubhuset. Vejret var ellers perfekt. Men vi optog en lille video fra standerhejsningen, der 
kan ses på nedenstående link. 
 
Video fra standerhejsning 
 

 

Vi ser desværre endnu ingen mulighed for at opstarte sejlerskolen pga. Covid-19 
restriktioner. Så snart der viser sig en åbning får alle elever og instruktører besked. 
 
Følg den løbende opdatering vedr. arrangementer og Covid-19 på hjemmesiden 
 
Opdateret status på arrangementer i Frederiksværk Sejlklub 
 

 

Klubhuset er indtil videre lukket for klubarrangementer af enhver art.  
Følg den løbende opdatering vedr. arrangementer og Covid-19 på hjemmesiden 
 
Opdateret status på arrangementer i Frederiksværk Sejlklub 
 

 

Klubhuset har IKKE været lukket for Tom Larsen! Han har i løbet af foråret fået leveret 
den indkøbte terrassedør (vestlige ende) og monteret den. Monteringen af den nye dør har 
helt sikkert været den største udfordring. Den gamle kunne afmonteres/pulveriseres med 
et velrettet spark, så mør var den!!! Tak til Tom. 
  

 Standerhejsning 4. april 

 Sejlerskole 

 Klubhuset 

 Ny terrassedør i klubhuset 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/2020/03/30/standerhejsning-2020-den-4-april-kl-1100/
https://www.frv-sejl.dk/2020/03/12/corona-opdateret-12-marts-2020/
https://www.frv-sejl.dk/2020/03/12/corona-opdateret-12-marts-2020/
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Dagene er blevet lidt ensformige. Således også for Tine, der ikke bare lader det blive ved 
tanken, men gør noget ved det! 
 
Den ene grill er blevet rengjort, så der kan grilles en hel sommer på den. Det håber vi vil 

blive godt og grundigt afprøvet. 

Den gamle betongrill 

har fået nyt liv, nu 

som krydder-urte-

have.  

"Værs'go'"-skiltet er 

sat i krukken i håb 

om at alle som 

kommer forbi vil gøre 

brug af krydderierne.  

Byd gerne andre end 

blot sejlklubbens 

medlemmer. 

PS: Plant gerne mere 

og giv det hele en 

sjat vand, hvis du 

kommer forbi og det 

trænger. 

 

Kærlig hilsen 

Tine og Michael 

 
 

 

Vi opstarter juniorafdelingen. Det bliver med øgede krav til fysisk adskillelse, og en række 

regler, der kan læses på nedenstående link. Nogen vil måske synes, de er lige lovlig 

detaljerede, men det er både retningslinjer/samværsregler, instruktion til både instruktører 

og forældre/børn OG samtidig et beslutningsgrundlag for forældrene, så de trygt kan tage 

ansvar for at sende børnene af sted. Og til børn og forældre skal samtidig siges: Corona 

eller ej, så samler vi altså børnene op, hvis de er i problemer      . 

Vi håber at se en masse børn og unge til oplevelser på vandet! 

Læs mere her: Corona og juniortræning  

 Vi trænger til lidt nyt krydderi  

 Junior starter 14. maj 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2020/05/Juniortr%C3%A6ning-i-Coronatiden.pdf
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Det kribler i hænderne, rorpinden og skøderne. Vi skal ud at sejle og dyste på vandet. Vi 

har i samarbejde med Tom Fink og nogle af kapsejlerne udarbejdet et regelsæt, vi kan 

gennemføre kapsejladser under. Det bliver uden fælles skippermøde før sejladsen og 

uden fællesspisning efter sejladsen. Men selve sejladsen gennemfører vi, første gang 

onsdag den 6. maj 2020 kl. 19:00. Den bliver suppleret med mulig anvendelse af RaceQ.  

Læs meget mere her: Onsdagssejlads i Coronatiden 

 

 

 

Udnyt enhver lejlighed og specielt onsdagene til at komme på vandet. I disse tider 

er oplevelser udenfor hjemmet ekstra vigtige – de fleste kender sikkert allerede nu 

hvert et søm-hul på væggene der hjemme. Dette er en oplagt mulighed for til at 

møde en anden med samme lyst til at komme af sted, eller måske få et nyt syn på 

den familie man allerede har set (lidt for meget) på gennem snart 2 måneder      . 

For sejlere, der gerne vil sejle om onsdagen, men ikke deltage direkte i kapsejladsen, så 

er der mulighed for at sejle samme bane som kapsejlerne. Man starter blot 19:05 (eller 

senere). Men der er selvfølgelig ikke banekrav – det kan også være en selvvalgt tur, det 

afgøres i hver enkelt båd. 

For sociale sejladser arrangeret af klubben gælder også: Familiemedlemmer eller 1 fast 

makker på båden. Hvis du mangler en makker eller en båd at sejle på, så send en mail til 

formand@frv-sejl.dk senest om tirsdagen. Så forsøger vi at parre sejlerne. 

Læs meget mere om reglerne for klubarrangerede sejladser (hvem og hvor mange må 

sejle sammen) her: Onsdagssejlads i Coronatiden 

 

 Kapsejlads starter 6. maj 

 Vi sejler om onsdagen i Frederiksværk 

Her er højt til loftet og kort til vandet! 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2020/05/Onsdagssejlads-i-Coronatiden.pdf
mailto:formand@frv-sejl.dk
https://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2020/05/Onsdagssejlads-i-Coronatiden.pdf

