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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

August 2021 

 

Efter sommerferien med sommertogter (hvoraf nogle ikke er afsluttet endnu), er det tid at 

starte 2. del af sejlsæsonen 2021 i klubregi op igen. Se klubkalenderen for opstart af de 

enkelte aktiviteter. 

 

 

Den traditionsrige sejlads Orø Rundt finder sted lørdag den 21. august. 

Har du mod på en udfordring er her god chancen. Det er skippermøde i Holbæk Sejlklubs 

klubhus klokken 0845. Sejladsen starter klokken 1000 ud for Dragerup marina. 

 

Se den vedhæftede sejladsbeskrivelse. 

 

Tilmelding på Holbæk Sejlklubs hjemmeside 

www.holbaek-sejlklub.dk 

https://sites.google.com/site/shsejladsafd/ 

 

 

Efter et meget stormfuldt ”Åbent Hus” her før sommerferien, hvor vi måtte aflyse alle 

søgående aktiviteter inkl. afskydning af pyroteknik på grund af vinden, gør vi nu et nyt 

forsøg. 

Benyt denne fantastiske mulighed for at øve det, som vi alle regner med at 

gøre ”i morgen”, og som kan være afgørende, hvis uheldet er ude. 

Sejlklubben afholder stor SIKKERHEDSDAG for alle klubbens medlemmer torsdag den 

26. august kl 1700 til 2200. 

Opstart efter sommeren 

 
 

Invitation: Orø rundt 21. august 

 
 

Sikkerhedsdag  

Torsdag den 26. august 17:00-22:00 

 
 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2021/08/Oroerund_invitation-2021.docx1_.pdf
https://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2021/08/Oroerund_invitation-2021.docx1_.pdf
http://www.holbaek-sejlklub.dk/
https://sites.google.com/site/shsejladsafd/
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Vi har endnu en gang fået velvillig assistance fra DSRS i Lynæs, og vi har sammensat et 

godt og alsidigt program. 

Vi mødes i klubhuset kl. 1700 for en kort introduktion til aftenens program inkl. en hurtig 

gennemgang af sikkerhedsudstyr og mand over bord manøvrer. Derefter sejler 

medlemmerne ud i egne både for at øve og observere mand over bord manøvrer. 

Bemærk, at der er sejladsgaranti også for ”bådløse” medlemmer. En af klubbens 

følgebåde vil være på feltet for at assistere og vejlede. 

DSRS vil demonstrere, hvordan de bugserer en båd i havn, og efterfølgende vil vi ved 

badebroen afprøve en oppustelig redningsflåde, hvor alle, der har lyst kan prøve, hvor 

svært det er at kravle op i sådan en. Endelig vil DSRS demonstrere noget af deres 

specialgrej til bjærgning af tilskadekomne fra andet. Dagen afsluttes efter solnedgang kl. 

ca. 20.20 med at DRRS kl. 2030 forestår afskydning af pyroteknik. 

Her er der mulighed for at opfriske og afprøve egne sikkerhedsinstrukser – eller få 

inspiration til at lave en. I får mulighed for at prøve at afskyde en af jeres ældre 

nødraketter og nødblus, og I får mulighed for at se og prøve en redningsflåde på vandet. 

Det er også en god dag at afprøve jeres egne redningsveste- husk at få indkøbt ny co2 

patron og affyringspistol/ smeltelegeme (kan købes i sæt) (bemærk, at der er forskel fra de 

forskellige mærker så sørg for at købe den rigtige) 

Gennem hele aftenen er klubhuset åbent for hygge og samvær, og grillen vil være tændt 

fra kl. 1800. Når aftenens strabadser er overstået er der mulighed for lidt aftenhygge ved 

klubhuset, inden vi lukker arrangementer kl. 22.  

Et detaljeret program udarbejdes senere og lægges op på hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde og en lærerig og hyggelig dag på havnen. 

 

 

HSS inviterer til Sydfjordsstævne lørdag 28. august. 

Der sejles kapsejlads, cruising-regatta og single-hand. Ifølge planen får kapsejlerne tre-fire 

sejladser, mens cruising-sejlerne og single-hand skipperne dyster to gange 

på distancebane.  

Fornuftigt deltagergebyr, præmier til alle, sejlerfest og gratis overnatning i Herslev ifm. 

stævnet.  

Sejladsbestemmelser, baneskitser og tilmelding på 

www.herslevsejlklub.dk/aktivitet/sydfjord 

 

Invitation: Sydfjordsstævne 28. august 

 
 

http://www.frv-sejl.dk/
http://www.herslevsejlklub.dk/aktivitet/sydfjord

