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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

November 2020 

 

 

For medlemmer med status som: 

• Voksen medlemskab 

• Tillægsmedlemskab voksen 

• Junior 8-18 år 

• Mini’er 5-8 år 

• Søskendemedlemskab 

betaler sejlklubben godt 100.-kr. pr. medlem til Dansk Sejlunion. Opgørelsen er pr. 

1.1.2020. Det er derfor vigtigt, hvis du har ændringer til dit medlemskab, at meddele 

dette til undertegnede inden: 

16.dec.2020 

Meddelelsen skal være skriftlig. 

Rigtig glædelig Jul og godt Nytår 

Hans-Erik Ottosen 

Medlemsansvarlig 

E-mail: medlemsansvarlig@frv-sejl.dk 

 

Det ser ud som om mængden af den generelle smitte er stabiliseret. (I denne betragtning 

indgår mink, øvrige fritter og deraf følgende pelsvarer IKKE      ). Men vi lever stadig under 

stramme begrænsninger vedr. aktiviteter og forsamling. Indtil jul er der pt. ikke mulighed 

for at lave sociale arrangementer. Vi har i bestyrelsen kastet vores energi ind i diverse 

planlægningsopgaver mht. kommende sæson. 

Generalforsamlingen er flyttet til 6. februar kl. 12:30. Dette fordi vi ellers vil møde 

begrænsninger på Gymnasiet mht. generalforsamlingens længde, da der er faste 

lukketider.  

 

Ohøj sejlervenner        97 

Ændring af dit medlemskab 2021? 

 

Coronastatus 

http://www.frv-sejl.dk/


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 

 

Hvis man har været på havnen i november måned vil man kunne se, at standeren er halet 

ned. Det blev desværre ligesom standerhejsningen, en videoseance. 

Årets flidspokal gik til René Holm, juniortræner.  

Klubben har modtaget en gave fra Erling Olsen og Kirsten Hjort. Gaven er et smukt 

kompas, som vi har besluttet skal danne grundlag for at hædre én eller flere, der sætter en 

ny eller en anderledes retning i Frederiksværk Sejlklub. I år, 2020 har vi valgt at hædre 

Katri Berntsen, der er skipper på ’Pigebåden’. 

Se standernedhalingen her... 

 

 

Ak!  

Der er ikke meget at berette. Grundet det gældende forsamlingsforbud er alle 

arrangementer, både foredrag og frokoster samt seniormøder aflyst indtil videre. 

 

Der foregår fortsat undervisning i navigation på ”duelighedsniveau” og tre friske 

medlemmer vil gå op til den teoretiske prøve på mandag den 23. november. Det er de 

sørgelige rester” efter holdet fra vinteren 2019-2020, der jo ugen inden eksamen blev ramt 

af corona nedlukningen. Siden har en elev taget teoriprøven på nettet med godt resultat, 

medens fire elever af forskellige årsager ikke har set det muligt at gennemføre det 

opfriskningsforløb, som har pågået de sidste par måneder. 

Et nyt hold på 8 elever er startet med stort gåpåmod og vi håber og regner med at holdets 

størrelse gør, at vi ikke i samme grad bliver ramt af corona restriktioner. 

Det er også fortsat planen at tilbyde et ”selvstudie” hold i radiotelefoni en gang først i det 

nye år. 

  

Standernedhaling den 31. oktober. 

Opdatering fra Henrik Andersen 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2020/11/Standernedhaling-2020_540lav.mp4
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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

