
Månedsbrevenes formål er at give medlemmerne mulighed for at kommunikere med hinanden.  

PS De aktiviteter der annonceres i Månedsbrevene kan også findes på klubbens hjemmeside www.frv-sejl.dk 

FREDERIKSVÆRK SEJLKLUB – HAVNELINIEN 25 – 3300 FREDERIKSVÆRK 

 

Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

Maj 2020-2 

 

En lille opdatering inden vi får meldt nye Corona forsamlingsregler ud i starten af juni. Vi 
må sikkert leve med 1 meters afstand og hygiejneregler noget tid, men vi håber vi snart 
må forsamles mere end 10. Så snart vi har nye regler/oplysninger vil vi i bestyrelsen tage 
stilling til hvordan vi kan genoptage et mere normalt klubliv. 
 

 

Vores fælles pinsetur er desværre aflyst, da vi stadig har forbud mod arrangementer på 
mere end 10 personer. Turen har længe været planlagt til Holbæk, og vi havde reserveret 
klubhuset. Det er desværre aflyst.  
Men vandet er frit og vejret lokker til at komme ud. Mette og jeg har allerede et waypoint 
der hedder Holbæk Marina på plotteren, så vi tager af sted, selv om vi ikke kan have 
fællesarrangement. Og hvis der kommer andre Frederiksværk Sejlklub standere, så kan vi 
jo altid få en kop kaffe eller en øl og en sludder med behørig afstand. 
 

 

Der er lagt faste regler, så vi forsvarligt kan afholde undervisningsforløb med respekt for 
Coronaregler.  
https://www.frv-sejl.dk/junior/ 

 
Kender du et barn, der gerne vil lære at sejle, så kontakt Nina på ninafabrin@hotmail.com 
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Vi krydser fingre for 8. juni! 

Pinsesolen danser snart 

 Junior er i gang 
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Der er lagt faste regler, så vi forsvarligt kan afholde undervisningsforløb med respekt for 
Coronaregler. Og nu med 20 elever – imponerende! 
https://www.frv-sejl.dk/sejlerskolen/ 

 

Voksne der gerne vil lære at sejle kan kontakte Henrik på henrik@skafte.de 

 

 

Vi har et par ildsjæle – Inge og Henrik, der er i gang med at opstarte SUP i Frederiksværk 
Sejlklub. Vi har fået nogle midler fra Frederiksværk Kommune til projektet. 7 boards er 
anskaffet. 3. juni er der instruktørkursus. 

  

 
NB: Skulle der være medlemmer, der har lyst til at være med til opstart eller være 
instruktør, så kontakt omgående.  
Inge på tammosevej@gmail.com    -eller-  
Jytte på jyla3300@hotmail.com    -eller-  
Henrik på henriander01@gmail.com  

 Sejlerskolen er i gang 

 SUP er under opstart 
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Denne aktivitet er under planlægning/opstart. Målet er at give børn lyst til sikker/tryg leg og 
færdsel på havnen og ved vandet. Der skal kigges på små spændende dyr, fanges 
krabber, fiskes, mærkes, soppes, plaskes, sejles og hygges. Formen er endnu ikke helt 
fastlagt, men vi skal på studietur onsdag den 27/5. Vi forventer først at starte efter 8. juni.  
Små størrelser kræver et øje på hver finger. Vi er allerede en 3-4 stykker, der er i gang 
med planlægningen, men vi skal bruge flere! 
 
Hvis du er ung (14+) eller voksen der gerne vil være med til at arrangere sjov for børn (og 
måske også deres forældre), så kontakt hurtigt Jan på formand@frv-sejl.dk. 
 
Kender du et barn, har du et barn eller barnebarn, der er vild 
med vand, vandlopper, krabber, hjemmelavede sejlbåde og 
meget mere, så kontakt også Jan på formand@frv-sejl.dk.  
 

 

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 

 Vi starter krabbehold for 5-8 årige 

 Klubhuset 
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