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En kombination af vejrmelding med koldt og blæsende vejr og frafald på arrangørsiden 

pga. karantæne, må vi aflyse pinseturen som klubarrangement. Herslev ligger samme sted 

som altid og der kan også findes områder i fjorden, hvor der er læ for alle vindretninger, 

men der bliver ikke noget fællesarrangement til denne pinse      

 

Der er kommet luft i de 13 boards, og sæsonens første kursus afholdes d.29.5 og 5.6. 

Denne gang er medlemmer fra Havnens øvrige klubber inviteret til at deltage. 10 friske nye 

padlere har meldt sig med deltagelse fra både Badeklubben (FF365), Motorbådsklubben 

samt Ro- og kajakklubben. Vi glæder os til et par skønne dage på vandet!  

Fra denne sæson kan medlemmer af Sejlklubben frit benytte klubbens boards uden ekstra 

omkostninger. Udlån af boards forudsætter dog kursusbevis af sikkerhedsmæssige 

årsager - enten erhvervet ved kursus i Sejlklubben eller tilsvarende. Booking af boards 

finder sted via hjemmesiden. I skrivende stund afventer vi, at de sidste master forlader 

deres hylder for at give plads til vores SUP-materiel. Booking er mulig herefter. Tjek i 

øvrigt klubbens SUP-reglement før brug. 

SUP - afdelingen er fortsat på udkig efter interesserede medlemmer, der har lyst til at 

være med til at udvikle afdelingen, herunder planlægning af fællesture, afholde kurser og i 

det hele taget bidrage med ideer og aktiviteter omkring stand up paddle. Du behøver ikke 

at være en erfaren SUP'er - alle er velkomne. Hvis dette har fanget din interesse, så skriv 

en mail: tammosevej@gmail.com. 

Vel mødt! 

Flemming & Inge 

  

Pinsetur aflyst som klubtur 

 
 

Stand Up Paddle 

Sæsonen er pustet I gang 
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Der var en gang – vi taler inden Corona, hvor vi besluttede at anskaffe nye borde til 

afløsning af de gamle, tunge og voluminøse fyrretræsborde. Processen var lang, 

udvælgelsen omhyggelig, forhandlingerne om prisen intens, leverancen problematisk, 

MEN klubben har fået nye borde. Vi har forsøgt at sælge de gamle borde – endda 

særdeles billigt, men uden held. SÅ: Har man brug for et solidt bord et eller andet sted, 

kan man nu afhente de gamle fyrretræsborde i klubhuset.  

De tilbageværende køres på genbrugspladsen om et par uger. Nogle er med sideplader, 

der kan klappes op. 

 

Gamle klubborde kan afhentes 

 
 

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

