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Kære sejlervenner! 

Sætternissen har været på spil! Introaften for VHF studiegruppe er i sidste månedsbrev i 

overskrift anført til den 15. oktober, det er den 5. skriver femte oktober, der jo også er en 

tirsdag      . Vi beklager fejlen. 

Husk også orienteringsmødet den 28 september kl. 19.00 til 21.00 vedr. 

duelighedsteori. 

 

 

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. 

  

Opdatering af aktiviteter i oktober.  

 
 

Arbejdsdag 

Søndag den 26. september 10:00-14:00 

 
 

http://www.frv-sejl.dk/
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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. 

 

 

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 

 
 

Seniormøder 

Tirsdage 10:30-14:00 

 
 

http://www.frv-sejl.dk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Course_(navigation)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Den traditionsrige LAGKAGECUP gennemføres den 3. 

oktober. 

Har du lyst til at sejle med, så kontakt Tom Brogaard Fink 

tel. 24273453 mail tombrogaardfink@gmail.com.  

 

 

Skippermøde i klubhuset kl. 0900, hvor man også kan 

tilmelde sig, hvis man ikke allerede har tilmeldt sig til TOM. 

Lagkagecup 

Søndag den 3. oktober 09:00-15:00 

 
 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:tombrogaardfink@gmail.com
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Første start går kl. 10.00. Skulle man ikke ønske at deltage 

i selve sejladsen er det en god lejlighed til lidt skippersnak i 

klubhuset. 

 

 

 

 

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. 

  

Orienteringsmøde vedr. VHF 

studiegruppe 

Tirsdag 5. oktober kl. 19:00 

 
 

http://www.frv-sejl.dk/
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Allan Lyck og Henrik Andersen tegner og fortæller om 

vinterforberedelse af båd og motor, samt lidt om skik og 

brug på havnen. Havnemesteren er inviteret, men andre 

aktiviteter kan forhindre hans deltagelse.  

Her kan nye og mere erfarne sejlere spørge og få svar på 

allehånde spørgsmål omkring lystsejladsens glæder og 

sorger. Mød op til en hyggelig aften i klubhuset kl. 1900. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

  

Spørgehjørnet for nye sejlere 

Tirsdag 12. oktober kl. 19:00 

 
 

http://www.frv-sejl.dk/


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 

FREDERIKSVÆRK SEJLKLUB – HAVNELINIEN 25 – 3300 FREDERIKSVÆRK 

 

 

 

Første aften i vinterens undervisning til duelighedsbevis i 

navigation, teoretisk del. Tilmeldte bedes huske skrive og 

tegnegrej. Bøger og kort udleveres til de, der har bestilt den 

28. september. 

  

Start på duelighedsteori 

Tirsdag 26. oktober kl. 19:00 

 
 

http://www.frv-sejl.dk/
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Niels Petersen præsenterer og demonstrerer PELLACON 

InTOUCH systemet til lystbåde. Systemet er moderne, 

praktisk og let at installere selv for en gør det selv M/K. 

 

Plug and play installation 

Pellacon tilbyder samme robusthed som tidligere analoge 

systemer men med alle fordelene ved en digital løsning. 

Hurtigt nemt og modulært 

 

 

Se mere på Pellacon hjemmeside via dette link:  Pellacon 

Ny digital elinstallation 

Torsdag 28. oktober kl. 19:00 

 
 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.pellacon.com/#:~:text=Pellacon%27s%20InTouch%20system%20supports%20up%20to%209%20analogue,a%20state%20of%20the%20art%20digital%20IBS%20sensor.
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Mød op til dette spændende foredrag.  

Tilmelding nødvendig til  

henriander01@gmail.com senest søndag den 24. oktober. 

 

 

Sommersæsonen i klubregi endegyldig 

forbi når klubbens stander er halet ned. På 

dagen vil klubbens vandrepokal og den ny 

indstiftede fiduspokal blive uddelt. Kom og 

vær med til at skabe en hyggelig dag. 

Klubben er vært ved en dram og en kop 

kaffe efter nedhalingen. 

Tilmelding er ikke nødvendig  

 

På gensyn i klubhuset. 

 

Standernedhaling 

Lørdag den 30. oktober kl. 13:00 

 
 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com

