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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

August 2020 

 

Frederiksværk Sejlklub holder i samarbejde med Ro- og Kajakklubben åbent hus på 

søndag. Borgmester og byråd er inviteret, og borgmesteren åbner dagen med et par ord. 

Målet med arrangementet er at gøre opmærksom på aktiviteter i Frederiksværk Havn, især 

for borgere uden egen båd. Vi håber på godt vejr, og det er i den forbindelse ikke 

strandvejr. Tørvejr, rolige vindforhold og rimelige temperaturer ønskes. 

Man vil kunne besøge forskellige stationer: 

1. Krabbeafdeling (5-8 år) 

2. Juniorafdeling (9-17 år) 

3. SUP-afdelingen (9+ år) 

4. Sejlerskole for voksne (18+ år). Kom om bord på Sejlerskole-bådene og mød 

instruktørerne 

5. Sejlads i Kajak i Ro- & Kajakklubben 

6. Sejlads i Robåd i Ro- & Kajakklubben 

7. Man kan købe is, pølser, sodavand, kaffe og kage samt grillpølser i klubhuset. 

Vi ses! 

Læs det officielle program: 

https://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2020/08/Program.pdf 

  

Ohøj sejlervenner        93 

Åbent hus  

søndag 23. august 11:00-16:00 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2020/08/Program.pdf
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SUP-afdelingen afholder første grundkursus for SUP i august måned. Kurset løber over to 

dage: 

5. september kl.11.00-14.00 

12. september kl. 11.00-14.00 

Læs mere på: https://www.frv-sejl.dk/kurser/ 

 

 

Vi har nu de første indmeldte medlemmer i Krabbe-klubben Der er stadig plads til et par 
stykker mere. Har du børn, eller kender nogen i alderen 5-8 år, der er vilde med vand, så 
kontakt formand@frv-sejl.dk  

Læs mere på: https://www.frv-sejl.dk/krabbeklub/ 

 

 

Vi mødes kl. 18:00 præcis. Der er sejlgaranti – det betyder at alle kommer ud at sejle. 

Social sejlads: 

Vi sejler 2-2½ time og er tilbage i klubhuset kl. 21, hvor vi spiser sammen med 

kapsejlerne, der også er kommet ind på det tidspunkt. Spisning består pt. af sandwich for 

en 20-er. Drikkevarer til sædvanlige klubpriser. 

Kapsejlads: 

Kom og vær med – også hvis du ikke betragter dig selv som ’kapsejler’. Alle kan være 

med og kapsejlads er den bedste måde at blive bedre til at sejle! Ikke nødvendigvis for at 

vinde, men for at sejle i al slags vejr og blive bedre til at sejle mod vinden og med vinden.  

  

Første SUP grundkursus 

Krabbeklub om torsdagen 17:00-18:30 

Vi sejler om onsdagen i Frederiksværk 

 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/kurser/
mailto:formand@frv-sejl.dk
https://www.frv-sejl.dk/krabbeklub/
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Efterårets havneræs fra havnen til den nordlige anduvningsbøje ved Hundested T/R, 

afvikles 5. september. Sæt kryds i kalenderen.  

Læs mere her: Havneræs 5. september 2020 

 

 

Fredagsgrill er selvfølgelig stadig åben fra kl. 18. Første mand tænder op. Pas på 

hinanden og hold afstand – vi er ikke sluppet af med Corona-bæstet endnu. 

 

 

Der er i havnen defineret nogle projekter og dermed behov for arbejdsgrupper. Den første 
gruppe der skal gang i er gruppen omkring havnens vartegn (udkigstårn/toiletbygning i 
nærheden af Bro 0) på øen. 
Hvis man har idéer og kompetencer og evt. kan bidrage med skitsetegner, lave 
ansøgninger til fonde, byggesagkyndige mv, så vil vi gerne høre fra interesserede på 
formand@frv-sejl.dk 
 

Havneræs 5. september 2020 kl. 10:00 

 

Fredagsgrill 

 

Arbejdsgrupper i havnen 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/2020/08/17/havneraes-loerdag-den-5-september-2020-kl-0830/
mailto:formand@frv-sejl.dk

