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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

September 2020 

 

En anderledes sommer er slut. Coronaen påvirker stadig vores hverdag og 

bevægelsesfrihed – både juridisk og mentalt. For mange danskere blev det året, hvor man 

tog på opdagelse i Danmark, og som de sagde i TV-reklamen: ”Det er ikke bare 

Danmark!”. Vi bor i et fantastisk sejlerland. Vores egen sommertur gik øst om Sjælland og 

Møn, Sydfyn, Als, Lillebælt, Horsens og Randers, Ålborg og over Odden hjem. Det 

overordnede mål var at besøge havne, som vi ikke tidligere har ligget i. Sådan var det 

selvfølgelig ikke hele vejen, men vi har set mange steder i DK, som vi ikke tidligere har 

set. Og det er der bestemt også mange andre danske sejlere, der har gjort! Ofte var 

havnene propfyldte allerede kl. 14:00. Nogle få nordmænd og hollændere, en del tyskere, 

men bunker af danske både. Det er en sommer, hvor et sommerhus eller en båd gav 

ekstra frihed, selv om vejret ikke viste sig fra den varmeste side i juli. 

I samfundet generelt er der en bevægelse mod natur og friluftsliv. Denne 

bevægelse har sammen med generel velstand i samfundet, også flyttet 

mange mennesker mod havnene. Der er ikke plads til flere både i 

Frederiksværk, men i klubregi har vi gjort noget for at åbne havnen op for 

borgere uden båd. Sejlerskolen for voksne har en LANG venteliste. Vi har 

startet SUP og MINI-hold. Vi har i løbet af sommeren med uges 

varsel kørt SUP for ’Corona-penge’. Vi har lavet et forsøg med 

9. klasserne fra Magleblik-skolen på SUP. En kanon dag, og vi 

vil forsøge at få dette forsøg udbredt til flere skoler. MINI (5-8 

år) er opstartet og har i skrivende stund 11 tilmeldte. Man kan 

nu om torsdagen møde en masse orange veste løbe rundt i ca. 

1 meters højde. Målet er 20 MINI i 2021. 

 

Vores klubaktiviteter har denne sommer været påvirket af 

Corona. Forsamlingsforbuddet på 10 gjorde næsten alting umuligt. Det er nu gradvist 

forøget til 100, så det er ikke snærende i vores udendørs hverdag. Men vi har stadig 

afstandskrav – især indendørs. Foruden lov og jura, ønsker vi selvfølgelig ikke at bidrage 

til smitte. Det betyder i praksis at vi i klubhuset har en grænse omkring 45-50. Vi går snart 

ind i vinterprogrammet. Selv om det er kedeligt, kan vi komme ind i ’først til mølle-

tilmeldinger’.  

Vel mødt! 

 

Ohøj sejlervenner        94 

Formanden har ordet 

http://www.frv-sejl.dk/
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Vi har nu de første 11 indmeldte medlemmer i MINI-klubben (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/MINI/ 

 

Aktivitetsudvalget arbejder intenst på at få vinterprogrammet færdigt. Der er flere 

spændende programpunkter, men der er stadig et antal udeståender, så det er endnu for 

tidligt at udsende det samlede program. 

Der er dog allerede nu nogle datoer, der ligger fast, og som derfor annonceres nu: 

 

 

Coronaen satte jo en kæp i hjulet lige inden vi skulle til eksamen. – Øv.  

Enkelte har selv aflagt prøven via nettet – tillykke med prøven-, resten inviteres til en 

”dacapo” undervisning, hvor vi samler op på pensum og forbereder en ny eksamen. Jeg 

regner med, at vi skal bruge 4-5 aftener, men lad os trykprøve vores hukommelse, så får vi 

se. 

Første gang torsdag den 17. september kl. 1830 i klubhuset.  

 

SUP-afdelingen afholder grundkursus for SUP i september måned. Kurset løber over to 

dage: 

12. september kl.11.00-14.00 
27. september kl. 11.00-14.00 

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

  

MINI-klub om torsdagen 17:00-18:30 

Aktivitetsudvalget orienterer 

”Dacapo” duelighed torsdag den 17 

september kl. 18:30  

SUP grundkursus 12+27 september 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:formand@frv-sejl.dk
https://www.frv-sejl.dk/MINI/
https://www.frv-sejl.dk/kurser/
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Flemming Dalum oplyser, at første møde i seniorklubben sæson 2020-2021 finder sted 

tirsdag den 22. september kl. 10:30. Bemærk, at bordene er afmærket med blå tape, så 

man derved let kan overholde afstandskravene. Håndsprit forefindes i klubhuset. Vel mødt 

til alle ”unge som gamle” til hyggelig snak, røverhistorier og gode råd.       

 

 
 
I lighed med tidligere år afholder Henrik Andersen et introduktionsmøde for de, der er 
interesserede i at modtage undervisning i navigation og søvejsregler til duelighedsbevis. 
På mødet orienteres om pensum, eksamenskrav og -form, priser på bøger og 
undervisning mv. Der er intet krav om tilmelding, men vi vil sikre, at afstandskravet 
overholdes. 
 

 

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. 

 

I lighed med sidste år inviteres alle havnens nye sejlere – både sejlbådssejlere og 

motorbådssejlere fra havnens klubber – til en introduktionsaften. Havnemesteren, Kim 

Lyngbak, orienter om faciliteter og service på havnen samt skik og brug ved bolværket.  

Allan Lyck og Henrik Andersen fra sejlklubben orienterer om vinterforberedelse af båd og 

motor, aftagning af mast samt ”takt og tone” i masteskuret og på vinterpladsen.       

Aftenen henvender sig til nye sejlere, men de erfarne er naturligvis velkomne. 

Henset til Corona reglerne kræves der tilmelding til henriander01@gmail.com 

senest den 25. september kl. 1800. Alle, der tilmelder sig vil få svar. Den 

begrænsede plads gør det nødvendigt med ”først til mølle” tilmelding. 

 

Senior tirsdag 22 september kl. 10:30 

Nyt duelighedshold 2020 -2021. 

Introduktion og tilmelding tirsdag  22. 

september kl 19:00 

Fredagsgrill 

 

Introduktion til nye sejlere  

torsdag den 1. oktober kl. 19:00  

 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
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Alle kan deltage også jer der normalt ikke sejler kapsejlads og der stilles ikke krav om 

målerbrev, vi finder selv et mål til din båd. 

 

Vi starter med morgenkaffe og et rundstykke til skippermøde kl. 09:00 og sejladserne 

starter kl. 10:00. Dette er en hyggelig sejlads, der afsluttes med lagkage. Sidste båd i mål 

får æren af at skære for.  

Tilmelding til Tom Fink 24273453 med oplysning om Bådnavn, Sejlnr., Bådtype, Skipper 

Læs mere her: Invitation  +  Banekort 

 

 

Genopslag! 
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 
 

Lagkagecup 4. oktober kl. 09:00-16:00 

 

Arbejdsgrupper i havnen 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2020/09/Lagkagecup2020.pdf
http://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2019/09/Banekort.jpg
mailto:formand@frv-sejl.dk

