
Åbent hus Frederiksværk  
EN TUR PÅ VANDET – ÅRETS FEDESTE 

SOMMERTILBUD FOR ALLE – VI VENTER KUN PÅ DIG 

Hvad er skønnere end en tur ved, på og i vandet? Solen 

skinner og spejler sig i vandet, svalerne synger og dykker 

lavt, luften fremstår frisk og klar, skyerne driver langsomt 

henover himlen, børnene leger og unge som ældre har 

alle gode muligheder for at hygge sig og få en 

uforglemmelig oplevelse sammen på Frederiksværk 

Lystbådehavn. Danmark er omgivet af vand, og året 

rundt lokker mere end 7.000 km kyst små som store 

vandhunde ud under åben himmel for at bade, sejle, surfe 

og hygge. Flere og flere danskere under Corona 

nedlukningen har fået øjnene op for, hvilke muligheder der 

er ved og på vandet. Samfundet er nu endelig åbent for 

mere samvær og derfor inviterer Frederiksværk Sejlklub 

havnens brugere og alle interesserede gæster til fælles 

aktiviteter i Åbent Hus-arrangementet: ’En tur på vandet’.  

Sejlklubben 12. juni 2021 

 

 

 

Åbent hus d. 12. juni – Blæst og sol.  

Igangsætning efter Covid 19 epidemien ----.  

 

Der var lagt op til at havn og 

klub skulle præsentere sig 

bedst muligt – og der var 

også lidt for de af os sejlere, 

der søgte lidt udstyr i 

’stumpemarkedet’. 

Og da hele arrangementet 

skulle foregå udendørs var 

der en god gammeldags 

PØLSEVOGN placeret ved 

klubhuset.  

På græsset udenfor klubben var 

kajakker og SUP-boards linet op – og 

joller rigget op samt den meget specielle Optimist jolle på hjul. Og i 

vandet var der præsentation af sejlklubbens klubbåde og aktiviteter 

på vandet 

 



 

En hel trailer fuld af ’stumper’ o.m.m.

 

  

Faktisk var det godt planlagt for de gæster og interesserede familier 

med børn, der kom på besøg. Der var der besøgs muligheder på 2 

større familiebåde og på mindre både og aktiviteter på vand såvel 

som på land..  

MEN Vejret ville ikke at det skulle gå som planlagt.                 

Der blæste en ret voldsom og kølig vind fra nord af vindstød som 

kuling – og nærmest alle vandaktiviteter blev bremset af den hårde 

vind.  

Sådan kan det jo gå.  

Sådan er sejlerliv jo også af og til, så jeg 

tror at mange hyggede sig på trods af 

vinden i læ af sejlklubbens bygninger, på 

terrassen og omkring pølsevognen.  

Så det blæste alt for meget for at vise SUP boards i vandet, da 

riskoen for at vælte og at skulle ’reddes op af vandet’ var klart til 

stede. Der blev målt vindstød op til over 16,5 m/sek jf. havnekontorets 

registreringer.  

Der var også lagt op til at de 

yngste skulle kunne fange 

krabber – og der blev fisket 

med net, - og her havde den 

hårde vind ikke så stor ’magt’, 

men jeg så ikke meget til ivrige 

nyfangne krabber og andre 

vanddyr, mens jeg var der.  

 



BORTSET FRA VINDEN et meget fint arrangement – også som 

opstart efter den næsten 1½ år lange nedlukning af sejlklubben på 

grund af Corona epidemien. 

 

JHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


