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Kære sejlervenner! 

 

Efter en alt, alt for lang pause er det nu tid til at vi atter mødes i seniorgruppen. Efter så 

lang tid er der meget at tale om, og vi skylder vel også hinanden, at vi snart kan samles 

om en af vore hyggelige frokoster. 

Lad os starte med et almindeligt møde i klubhuset den 24. august kl. 10.30 og så må vi se, 

hvordan efterårets og vinterens kalender kan udvikle sig. 

 

Vel mødt. 

Med mange hilsener 

Flemming Dalum 

 

 

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. 17:00 til 22:00. 

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. 17:00 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. 

Senior 24. august 10:30 
 

Sikkerhedsdag  

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

 
 

http://www.frv-sejl.dk/
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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. 20:30 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. 18:00. Når aftenens strabadser er overstået er der mulighed for lidt aftenhygge ved 

klubhuset, inden vi lukker arrangementer kl. 22:00.  

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. 

 

 

 

Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer. Foreningen gæstede Frederiksværk Lystbåde havn 

i dagene 15.- 18. juli. Der var tilmeldt ca. 35 både. Læs mere her… 

DFÆL sommerstævne i Frederiksværk 

Havn 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2021/08/DFAeL-besoegte-Frv.-lystbaadehavn-i-dagene-15.-17.-juli-2021.pdf

