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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

September 2020-2 

 

Grundet øget smitte i Danmark og verden omkring os, har folketinget blandt flere andre 

tiltag besluttet, at sociale arrangementer i klubber skal aflyses til og med 4. oktober. Brud 

på dette kan få bødemæssige konsekvenser for både arrangør og deltagere. Den nye 

nedlukning får konsekvenser for nedenstående arrangementer 

 

Aflyst resten af 2020 

 

Aflyst til og med 29. september. Vi holder nyt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 4. 

oktober om aftenen, hvor vi kender reglerne fremadrettet. 

 

Afholdes. Skippermøde udendørs. Ingen spisning efter kapsejladsen. 

 

Afholdes med fastsatte tidsangivelser. Skippermøde udendørs 09:00. Ingen morgenmad. 

1. start kl. 10:00. Ingen lagkage-komsammen i klubhuset efter sejladsen. Resultater 

udendørs efter sejladsen. 

 

Undervisning som normalt.  

Ohøj sejlervenner        95 

Corona-opdatering 

Fredagsgrill 

Seniormøder 

Onsdags kapsejladser 

Lagkagecup 4. oktober 

Sejlerskole, MINI, Junior 

http://www.frv-sejl.dk/
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Som allerede tidligere oplyst afholdes der i morgen den 22. september et 

orienteringsmøde vedrørende pensumkrav, priser, undervisningsform, eksamen mm.  

Kurset oprettes, såfremt der er tilslutning nok. 

Vi gennemfører mødet som et undervisningsarrangement under iagttagelse af gældende 

anbefalinger vedrørende afstand og afspritning. Vi skal bl.a. tage stilling til, hvordan vi i 

undervisningen vil gardere os bedst muligt mod Coronasmitte. 

 

 

Havnemesteren, Kim Lyngbak, og Allan Lyck samt Henrik Andersen fra klubben tegner og 

fortæller om vinterforberedelse af båden, regler og praktiske vink om livet på havnen m.m. 

Vi har fået et antal tilmeldte, men der er fortsat plads til et par stykker, så hvis du som ny 

sejler er interesseret i at vide mere om havnens skrevne og uskrevne regler samt om 

vinterklargøring af båden, så tilmeld dig til: henriander01@gmail.com 

Tilmelding er nødvendig, da vi bliver nødt til at afvikle arrangementet inde i klubhuset, og 

vi ønsker at både instruktører og deltagere får en god oplevelse af mødet. 

Orienteringsmøde vedrørende 

Dueligheds-teori 22. september kl. 19:00 

Information til nye sejlere 

torsdag den 1. oktober kl. 19:00 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com

