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Sejlersæsonen 2021 går på hæld

Kære sejlervenner!
Uanset om vi kan lide det eller ej, så er det uomtvisteligt, at sommersæsonen går på hæld,
og at vintersæsonen står for døren.
Samlet må vi vel betegne det som en god sommer, som vi kan være tilfredse med, både
fordi der har været mulighed for nogle gode sejlture og fordi vi jo kan se, at sejlsporten er
under udvikling. Vi kan i klubben glæde os over at have fået en del nye medlemmer og
sejlerkolleger.
Selvom det nu snart er slut med at sidde i cockpittet og nyde solnedgangen så fortvivl ikke.
Aktivitetsudvalget har nu lagt sidste hånd på vinterprogrammet, der igen i år rummer en
lang række af aktiviteter, så de fleste interesser skulle kunne dækkes. Programmet kan
løbende følges på klubbens kalender her... Den nærmeste periode er specielt medtaget i
dette månedsbrev, og det følgende vinterprogram annonceres løbende i kommende
månedsbreve.
PS:
Juniorafdelingen kan glæde sig over at en af pigerne nu deltager i stævne i Roskilde med
en optimistjolle i denne week-end og næste week-end tager hun til Skælskør, hvor hun
stiller op i Harboe-cup, som er en ”must” sejlads for unge sejlere. Vi ønsker hende nogle
gode, lærerige og fornøjelige sejladser.

Senior barbecue
Onsdag den 22. september 13:00
Flemming Dalum har styr på tropperne, tirsdagsmøderne er startet og her har Flemming
fordelt opgaverne, så onsdagens Barbecue er under fuld kontrol. Der er fortsat enkelte
pladser. Tilmelding til Flemming Dalum senest søndag den 19. på tlf. 50521038 eller mail:
Flemming@dalum.com
Månedsbrevenes formål er at give medlemmerne mulighed for at kommunikere med hinanden.
PS De aktiviteter der annonceres i Månedsbrevene kan også findes på klubbens hjemmeside www.frv-sejl.dk
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Arbejdsdag
Søndag den 26. september 10:00-14:00
Vi skal have ryddet op i værkstedet og have bygget nye reoler
til vores grej.
Vi skal have pakket vore SUP’s og retableret masteskuret.
Vores udeområdet skal soigneres og vil skal have repareret
flagstangen. Kabyssen skal ordnes og vinduerne pudses.
Det er mange opgaver, så der er brug for praktiske og kloge
hoveder og stærke hænder – noget som vores klub jo heldigvis er leveringsdygtig i.
VI HAR BRUG FOR JERES HJÆLP, SÅ mød op og vi fordeler opgaverne, så vi kan få
gjort klubhuset vinterberedt. Tilmelding ikke nødvendig.
Klubben er vært ved en pizza og en øl/vand til frokost.

Seniormøder
Tirsdage 10:30-14:00
Efter en lang Corona-pause kunne vi ikke vente længere, så tirsdagsmøderne er gået i
gang. Alle seniorer og andre med interesse for hyggeligt samvær med sejlervenner over
en kop kaffe er velkomne alle tirsdage i klubhuset klokken 10:30.

Orienteringsmøde vedr. duelighedsteori
Tirsdag 28. september 19:00
Henrik orienterer om pensumkrav, priser,
undervisningsform, eksamen mm. Kurset oprettes, såfremt
der er tilslutning nok. Tilmelding og fastsættelse af mødedag
sker på mødet. Vi laver en prøveopstilling af de nye borde,
så vi kan se, hvor mange vi har plads til. Tilmelding ikke
nødvendig.
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Lagkagecup
Søndag den 3. oktober 09:00-15:00
Den traditionsrige afslutningssejlads på fjorden, der afsluttes i
klubhuset med fælles kaffe og lagkage garneret med en masse
hyggesnak.
Tilmelding ikke nødvendig.

Orienteringsmøde vedr. VHF
studiegruppe
Tirsdag 15. oktober kl. 19:00
Orientering om form, indhold og prøve samt priser for
gennemgang af forløbet. Kurset forventes at løbe fra 10. januar til
7. februar.
Tilmelding ikke nødvendig.

Artikel: El-motor til 31 fods båd.
Tests
De mere modne erfaringer, Den nye teknik! Resumé for sejlklub-medlemmer, der måske
overvejer at installere en el-motor løsning Efter installeringen af en 4 kW WaterWorld elmotor i en B31 ”Dorrit 2” – DK 1063 (Mark 2 fra 79) og med tilhørende batteribank,
installeret i eftersommeren 20, – er forsommeren i 21 gået med at teste. Læs mere her...
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