
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 

Ohøj Sejlervenner          104 
Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

Maj 2021 

 

8. – 9. maj var Frederiksværk Sejlklub vært for 3. ranglistestævne for E-joller. Små 50 

joller med Danmarks bedste E-jolle sejlere. Til de i alt 4 årlige ranglistestævner optjener 

sejlerne point efter deres placeringer. Disse afgør om de kommer til f.eks. EM og VM. Det 

er et arrangement, hvor man selvfølgelig hygger sig sammen, men ALT på vandet skal 

afvikles efter bogen. Det kræver dygtige og uddannede dommere, som vi hentede udefra. 

Torsdag blev udendørs forsamlingsloftet hævet til 75. Samtidig ankom de første joller til 

havnen. På deltagerlisten var med sejlere og officials 73 personer… Vi fik afviklet et meget 

vellykket stævne under vanskelige Corona-forhold, men med perfekt sejlvejr. Mange tak 

til alle, der hjalp til. Vi var trætte, men glade og lettede ved præmieoverrækkelsen.  

 

Det er kaotisk, når 40-50 E-joller kommer samtidig i havn, men de har styr på det! 

 

E-jolle stævne 

 
 

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 

 

Kapsejlads om onsdagen er i gang. Klubhuset må ikke anvendes endnu, men der afholdes 

skippermøde på terrassen ca. 18:10. Samtidig kan onsdagssejlere (Vi sejler om 

onsdagen) mødes og komme ud at sejle. Kom og vær med, og kom ud at sejle med en 

klubkammerat i stedet for at sidde hjemme og ønske du var på vandet! 

 

Frederiksværk sejlklub er igen i år vært for en fælles Pinsetur 

Destinationen er i år valgt til Herslev hvor vi har fået en forhånds godkendelse på at låne 

deres klubhus og grill i dagene fra d 22/5 til 23/5 – 2021 

Lørdag d. 22/5: Vi ankommer i løbet af dagen, og hygger i bådene evt. kongespil på 

plænen m.m. Kl. 18.00 tændes grillen til fælles spisning. 

Søndag d. 23/5 er der nok en del af os som har lyst til at bruge dagen i smukke Kattinge 

Vig og Ringøen 

 

Covid 19 reglerne omkring forenings og klubliv er netop lempet, så vi godt må forsamles 

indendørs mod fremvisning af gyldigt Corona-pas. Hvis ikke du allerede er vaccineret så 

afsted og få lavet en test inden pinsen. 

 

Indkaldelse til generalforsamling er udsendt og på hjemmesiden. Det afvikles pga. Corona 

ikke i klubhuset, men i Aulaen på gymnasiet. Her har vi mulighed for at sidde med større 

afstand og med næsen den samme vej…  

 

 

Kap og onsdags-sejlads 

 
 

Pinsetur 2021 

 
 

Generalforsamling 31/5 kl. 19:00 

 
 

http://www.frv-sejl.dk/
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Frederiksværk Sejlklub holder åbent hus den 12. juni. Indholdet er endnu ikke helt fastlagt 

endnu, men reserver datoen. Det bliver en dag med leg og hygge – bl.a. skiller vi 

nedenstående høker-læs ad og ser hvad det kan bruges til 😊. Og ja, det er dele til en 

”Cat”, der ligger øverst. Spændende om den er komplet… 

 

  

Åbent hus 12. juni  

 
 

http://www.frv-sejl.dk/
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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) er i gang 

om torsdagen 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/

 

 

 

Junior er 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/ 

  

 

 

  

MINI 

 
 

JUNIOR 

 
 

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


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 

 

Forårets havneræs fra havnen til den nordlige anduvningsbøje ved Hundested T/R, 

afvikles 30. maj. Sæt kryds i kalenderen.  

 

Læs mere her: Havneræs 30. maj 2021 

 

Havneræs 30. maj 2021 kl. 10:00 

 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/2021/05/18/havneraes-30-maj-2021/

