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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

Oktober 2020 

 

Normalt ville vi have været ude med vinterprogrammet for noget tid siden, men 

betingelserne for samvær ændrer sig hele tiden. Det er ligesom at bære et halvt pund 

smør i hænderne i et døgn. Man tror man har fat om det, men 24 timer efter står helt man 

tomhændet. Vi har brugt oceaner af tid på Corona i år. Planer skal hele tiden ændres. 

Arrangementer underlægges restriktioner eller skal helt aflyses. Senest har vi holdt 

bestyrelsesmøder umiddelbart inden arrangementsdagen. Det er svært at planlægge 

længere end næste nyhedsudsendelse. Så dette ’forsinkede’ månedsbrev skyldes IKKE at 

vi har holdt forlænget sommerferie. Og så sent som her til morgen rasles der med sablen 

omkring nye mulige restriktioner på forsamlingsforbuddet, så dette månedsbrev er et 

situationsbillede fra 22. oktober 2020 kl. 10:00…. 

 

Vi har i bestyrelsen længe overvejet, hvordan vi bedst muligt kan afvikle et – bare 

nogenlunde – normalt vinterprogram her i disse Coronatider. Der er naturligvis lavet et 

vinterprogram lige som tidligere år, men krav til afstand og areal samt almindelig 

hensyntagen til de, der måske er lidt mindre robuste end andre, stiller øgede krav. Et 

”Corona justeret” årsprogram er klart og skulle vedhæftes dette månedsbrev, men I DAG 

kom der igen ændringer, så det må lige vente en omgang     . 

Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at vi fastholder så højt et aktivitetsniveau som 

muligt her i den mørke tid, og derfor har vi entreret med Frederiksværk Gymnasium om lån 

af gymnasiets AULA/kantine. 

Vinterens foredragsaktiviteter er derfor flyttet til Gymnasiet, hvor der er højt til loftet og 

megen plads til at vi kan holde den krævede afstand. Forsamlingsforbuddet på de 50 

gælder jo stadig, men vi kan sagtens fylde op til grænsen i det store lokale, uden at gå på 

kompromis med sikkerheden. Derfor vil tilmelding til hvert arrangement fortsat være et 

krav. Lokalet har lydanlæg. 

Tilsvarende har vi entreret med Gymnasiet om lån af aulaen til klubbens 

generalforsamling, hvor reglerne foreskriver, at man må samles op til 500 personer, så der 

bliver på den måde plads til alle klubbens medlemmer. 

Ohøj sejlervenner        96 

Frederiksværk Sejlklub vinter 20/21 

Opdatering fra Henrik Andersen 

http://www.frv-sejl.dk/
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Det er klart, at det ville have været hyggeligere, om vi kunne have afviklet programmet i 

klubhuset med den obligate kaffe og tørre kage, men vi finder at dette er det bedste 

alternativ og håber på jeres opbakning. 

Et problem med lån af andre lokaler er, at vi bliver underlagt nogle stramme 

tidsbegrænsninger, så vore foredrag kommer til at løbe fra kl. 1900 til kl. 21.30. 

 

Desværre har vi jo måtte aflyse vores informationsaften for nye sejlere, og det står nu klaft, 

at der ikke kommer et sådan arrangement i år. Det er drøn ærgerligt, da det er tydeligt, at 

der er stor interesse for det. Jeg skal anbefale, at gå ind på Dansk Sejlunions hjemmeside, 

hvor der er gode råd om både masteaftagning, motorkonservering og bådoptagning. Jeg 

arbejder på et (lidt længere) papir med råd og vink, men jeg mangler fortsat lige lidt input 

fra nogle af havnens kompetente bådejere. Så snart det foreligger vil det blive lagt på 

hjemmesiden og de, der tilmeldte sig den 1. Oktober vil få en direkte mail. 

Ja den sk…. Corona. 

Nu til de kommende aktiviteter i klubben. 

 

Grundet Coronaen må vi desværre begrænse os til en ”virtuel” standernedhaling. En lille 

gruppe af særligt inviterede vil forestå årets standernedhaling og uddeling af ros og ris til 

klubbens medlemmer. Hele seancen videofilmes og lægges på hjemmesiden. 

 

Kom og hør et særdeles interessant og informativt foredrag af Jens Peter Weiss Hartmann 

fra Geodatastyrelsen. Peter vil fortælle om søopmålingen i Danmark og Grønland, om 

udfordringer og arbejdsomfanget. Lidt om nøjagtigheden i søkortene og nyt om 

formidlingen af kortdata til brug for fritidssejlere. Peter er en meget erfaren kartograf, så 

han vil være klar til at svare på de fleste spørgsmål, der måtte komme. 

Tilmelding til Henrik på  

henriander01@gmail.com 

 

Information til nye sejlere 

Standernedhaling den 31. oktober kl. 

13:00 

Foredragsaften torsdag den 19. 

november kl. 19:00 til 21:30 i aulaen på 

FREDERIKSVÆRK GYMNASIUM. 
 

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


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 

senest den 11. november, så jeg kan give foredragsholderen besked.  
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Måske kikser sejlermakkerens ’Mand overbord’. Så ligger man der i baljen og må klare sig 

selv. Lidt grundlæggende svømmekundskaber vil i den situation ikke være af vejen. 

Klubbens medlemmer har gratis adgang til svømning i Frederiksværk Svømmehal en gang 

ugentlig. Der er adgang til det store bassin hver tirsdag mellem kl. 19 og 19.30, og fra kl. 

19.30 er der adgang til det varme bassin. Saunaen er Coronalukket. Vi har kun 15 pladser, 

der også er dikteret af Corona-situationen. Det betyder der nu er tilmelding. Man kan 

booke tid her. Man kan også finde bookingen direkte på hjemmesiden under 

Tirsdagssvømning. 

 

Se mere om svømmehallen på https://www.halsnaes.dk/Kultur/Idraet/Svoemmehal.aspx 

 

 

 

Tirsdagssvømning 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/tirsdagssvoemning/
https://www.halsnaes.dk/Kultur/Idraet/Svoemmehal.aspx

