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Selv om det er Coronatid, og vejret de sidste dage har været til den kølige side, så 

summer havnen af liv. Både poleres og lægges i vandet, de tomme pladser fyldes ud og 

broerne ligner mere og mere sig selv. Og der bliver ikke mange huller i rækkerne – det er 

næsten umuligt at opdrive en ledig bådplads i området. I Frederiksværk er der lang 

venteliste.  

Den 10. april holdt vi igen Corona-standerhejsning – dvs. maks. 5 personer og video. Det 

er meget ’fattigt’ i forhold til traditionel Brunch, men vi må følge gældende retningslinjer. 

Standerhejsningen ligger på hjemmesiden https://www.frv-sejl.dk/ 

Vores fokus er alle de udendørs aktiviteter. Udendørs må vi være 50 i organiseret 

klubaktivitet (ikke sociale aktiviteter). Det betyder MINI, junior og kapsejlads kan fungere 

uden klubhusbesøg. Klubhuset er fortsat lukket, men vi håber, at vi får lov at bruge det 

igen snart. Når det sker, melder vi omgående ud. Man må dog gå på toilettet. 

Sørg for at komme ud at sejle i bådene – så glemmer man for en stund alle 

begrænsningerne 😊 

 

 

De sidste møbler i klubhuset er nu leveret, og vi skal af med vore gamle veltjente 

fyrretræsborde. Vore salgsannoncer har ikke ligefrem 

skabt telefonstorm, så bestyrelsen må nu overveje, 

hvordan vi så på bedst mulig vis, kan skaffe os af med 

dem. 

Der er indkøbt ny Whiteboard til klublokalet. Den er 

monteret på et solidt stativ med hjul, så kapsejlere og 

andre kan benytte den også på klubbens terrasse. I 

Juniorstuen er monteret et ny fast whiteboard på 2m x 

1,2m.  

Fælles for de nye tavler er, at de kun må renses med de 

ved tavlerne anbragte rensemidler, tavlevisker, mikrofiber 

klud samt rensevæske. Der må ikke anvendes andre 

rensemidler som sprit eller vinduespuds, da det nedbryder 

overfladen på tavlen. 

Sæsonen 2021 er i fuld gang 

 
 

Klubhuset 
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Tilsvarende må man kun anvende de ved tavlerne anbragte penne til whiteboards. 

Pennene kan genfyldes, så hvis de løber tør, skal man ikke smide dem ud, men kontakte 

en fra bestyrelsen.! 

Hjælp os med at passe på vores fælles klubhus og vores nyanskaffelser 😊.  

 

Der er virkeligt pres på sejlerskolen. Sådan er det i Frederiksværk Sejlklub, og når man 

taler med vores kollegaer rundt omkring i landet, så er situationen her den samme. MEN vi 

har rent faktisk en enkelt ledig plads fredag formiddag. Kontakt Henrik Skafte på telefon 

+45 40889936 eller på mail: henrik@skafte.de 

 

 

Lørdag den 24. blev der afholdt eksamen i teori til duelighedsbeviset. Den gavmilde sol og 

vindretningen fra nord gav os optimale betingelser for en udendørs eksamen, så hverken 

elever, censor eller lærer frøs fast på bænkene. 

Humøret var højt og det faglige niveau ligeså. Fem elever gik op til prøven og alle leverede 

flotte og næsten fejlfrie svar, så alle bestod. En elev havde en praktisk prøve fra tidligere, 

så han får nu tilsendt sit duelighedsbevis. 

Over halvdelen af undervisningen foregik over internettet. Nogle syntes, det var nemmere 

at passe ind i hverdagen, andre at det var sværere.  

Hvis du gerne vil vide, hvilke beviser, du har, så kan du gå ind på Søfartsstyrelsens 

hjemmeside, klikke på MIN SIDE og logge ind med nem ID. Der er alle dine eksaminer 

registrerede. 

 

 

Bestyrelsen besluttede på sidste bestyrelsesmøde, at vi afholder generalforsamling inden 

sommer, nærmere betegnet senest 31. maj. Vi håber at kunne mødes fysisk. Hvis det ikke 

er muligt, vil vi holde en generalforsamling virtuelt. Der er masser af argumenter for og 

imod virtuelle generalforsamlinger og bestyrelsen er også delt på dette spørgsmål. Men 

det er besluttet, at der kommer en eller anden form for generalforsamling inden juni. Vi 

trækker den til sidste halvdel af maj i håbet om, at vi får lov at afholde generalforsamlingen 

ved normalt fremmøde.  

 

Sejlerskole, ledig plads 

 
 

DUELIGHEDS TEORI 

 
 

Generalforsamling 
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Den 8.-9. maj sejler Danmarks bedste Europajolle-sejlere i Frederiksværk. Frederiksværk 

Sejlklub er vært for 3. E-jollestævne 2021. Vi afholdt også E-jollestævne i 2019.  

Lige nu er vi i et Race med Corona-restriktioner, hvor der er planlagt udvidelse af det 

udendørs forsamlingsforbud til 75 fra 6. maj. Hvis dette ikke sker skal vi opdele sejlerne i 2 

hold, hvilket ville være ærgerligt (og temmelig besværligt). Kom ned og se nogle 

knalddygtige jollesejlere i Frederiksværk den 8.-9. maj. Men bland jer ikke med sejlere og 

officials – det vil øge trykket på Coronasituationen yderligere. Vi håber på vestlige 

vindretninger – så vil man kunne betragte det flotte skue på nærmeste hold fra ydermolen.  

Et af flere hundrede dejlige billeder fra 2019 😊 

 

  

Europajolle ranglistestævne 

 
 

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 

 

 

SRPI 2021 sejles 19-20. juni 

Kap- og tursejladsen Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI) er en af Danmarks 
sjoveste sejladser. Siden en beskeden start i 1996 er sejladsen vokset til mere end 
hundrede både.  

▪ Sejladsen er åben for alle - udenfjords deltagere er meget velkomne  
▪ Start og mål tæt på din hjemhavn - vælg mellem ni steder langs banen 
▪ Et par herlige dage for kapsejlere, tursejlere og sejlerskoler 

▪ Kapsejlads efter TCC for dem, der er bidt af konkurrencemomentet 
▪ Cruising sejlads for sejlbåde, der får udregnet indbyrdes praletider efter SRPI-

”Tur Lys”. 
▪ Tursejlads for motor, med opgaver, hygge og konkurrencer undervejs.  
▪ Sejladsen er for såvel motor- som sejlbåde. 
▪ SRPI-light for de mindste både, der kan nøjes med knap 50 sømil. 
▪ SRPI-HC – etape ræs for Hobie-katamaraner med udgangspunkt i Herslev; 

Hobierne sejler fire etaper lørdag, og to etaper søndag; med korte pauser, og 
LeMans-starter.  

▪ Præmier til alle, der indsender logbog rettidigt, samt mange særpræmier. 
▪ Kåring af bedste sejlerskolebåd med Danmarks tungeste vandrepræmie. 

Enhver båd med mindst 50% sejlerskole elever kan deltage. 
▪ Særpræmier til bedste singlehand skipper, bedste doublehand besætning og 

bedste almindelige besætning. 
▪ Kåring af bedste båd per startsted. Placering beregnes på tværs af løbene, efter 

TurLys. 
▪ Præmier til de tre dygtigste fotografer i årets fotokonkurrence 

  

Mere info om bl.a. tilmelding her: https://www.frv-sejl.dk/wp-
content/uploads/2021/04/2021-Plakat-blaa.pdf 

  

SRPI 
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MINI-klubben (5-8 år) starter 

første torsdag i maj = 6/5 kl. 

17:00-18:30. Kom og vær med. 

Det er leg i og ved vand. Sikker 

færdsel ved og på vandet, 

miljø, planter, dyr og sjov. Den 

naturlige fortsættelse når man 

er blevet for gammel til MINI er 

JUNIOR. Tag gerne en ven 

eller veninde med. Måske er 

det også noget for dem. 😊 

Læs mere om MINI her: 

https://www.frv-sejl.dk/mini/ 

  

MINI 
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Som det blev antydet i indledningen er der godt gang i aktiviteterne. I lørdags holdt 

Juniorafdelingen klargøringsdag på havnen. Klubbens joller fik sat mast og sejl og efterset 

så de er klar til en ny sæson. Klubben har jo erhvervet flere nye joller så kvaliteten er øget 

og det er tilslutningen glædelig vis også. Der var hektisk aktivitet da juniorer, forældre og 

juniorlederne fik jolleflåden på 

ret køl. En god formiddag på 

havnen i strålende sol, men 

også i en frisk kold 

nordenvind. 

Klubben er i færd med at 

tilvejebringe midler gennem 

donationer og sponsorater 

samt egen opsparing for at 

kunne indkøbe nogle større og 

bedre følgebåde.  Det er en 

meget stor investering, som vi 

ikke magter i eget budget.  

 

 

 

Junior er så småt i gang. 

8-17 år. Sejlads i flere 

slags joller eller kølbåd. 

Juniortræning er torsdag 

17:00 –  

Læs mere om JUNIOR 

her: https://www.frv-

sejl.dk/junior/ 

  

 

JUNIOR 
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