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Lørdag 12. juni skyder vi sommeren i gang igen  

efter Corona. 

Vi håber at rigtigt mange medlemmer vælger at lægge vejen forbi. Husk at medbringe den 

pyroteknik (nødraketter, blus mm), som I gerne vil afskyde. 

De, der gerne vil sælge lidt stumper, kan tage opstilling på klubbens parkeringsplads, der 

reserveres til dette. Vi har kun et begrænset antal pladser til rådighed. I skal selv 

medbringe alt til brug for jeres egen bod. 

Det er også vores håb, at nogle af jer vil åbne jeres båd for gæster, vi ved at Corona er en 

udfordring, men vi regner med, at I finder en god modus. 

Vi håber at arrangementet kan bidrage til at vi får genopbygget kontakten og 

hyggesnakken blandt medlemmerne, men vi håber og ønsker også, at arrangementet kan 

bidrage til at børn og unge opdager, at der faktisk ligger et super godt fritidstilbud lige rundt 

om hjørnet. Kender i nogle børnefamilier i nabolaget, så prøv at lokke dem med på havnen 

på lørdag. 

Dagens program er: 

a. MINI Krabbefangst. Sejlklubbens MINI- klub for de 5-8 årige har mange 

spændende aktiviteter for de små. Krappe fangst og sejlads, leg og læring 

ved vandet. Klubben har fra Trygfonden og Friluftsrådet modtaget donation 

af redningsveste, så alle trygt kan deltage. 

b. Juniorafdelingen for de 8 til 18 årige sætter bådene i vandet og tilbyder en 

prøvetur under sikre forhold.  

c. Sejlerskolen har to både, der åbnes for besøgende. 

d. Trailer pakkes ud. Sejlklubben har modtaget en donation i form af en trailer 

pakket med vandsports udstyr. Traileren pakkes ud af klubbens medlemmer; 

det bliver næsten som juleaften. 

e. SUP-afdelingen demonstrerer udstyr og giver afhængigt af vind og vejr 

prøveture. Klubben har modtaget donation fra Trygfonden, Friluftrådet og 

Halsnæs kommune, så der kan udlånes redningsveste og våddragter. 

(grundet corona og rengøringskrav sker udlån af dragter kun i meget 

begrænset omfang.)  

Åbent hus på lørdag 12. juni 11:00-15:00 

 
 

http://www.frv-sejl.dk/
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f. Åbne både. Medlemmerne er opfordret til at åbne deres både for besøgende, 

der kan få en sømandshistorie eller to med på dagen. Meld dig inden lørdag 

med navn og pladsnummer, så vi kan tage det med i havneoversigten. Send 

på mail til formand@frv-sejl.dk. 

g. DSRS Lynæs forestår afskydning af nødraketter fra kl. 14 til 14:30 fra 

badebroen ved havnens ydermole (betinget af opnået polititilladelse).  

h. Maritimt stumpemarked. Sejlerne gives mulighed for at købe og sælge 

maritime effekter. 

i. Pølsevognen er stillet op. Jan Mikkelsens originale ”Københavnervogn” 

opstilles foran Juniorafdelingen.   

j. Kaffe og kage, is og sodavand sælges fra Sejlklubbens klubhus, der dog 

grundet Corona ikke vil være åbent for ophold.  

Officielt program med billeder... 

 

Vi glæder os til at se jer. 

Bestyrelsen. 

 

 

 

Tak for sidst til de godt 30, der var mødt frem til generalforsamling. Referat og beretning 

kan læses her... 

 

Generalforsamling den 31. maj 2021 
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