Igen i år har Aktivitetsudvalget lagt sig i selen for at planlægge nogle aktiviteter, der kan
have en bred interesse for os alle i klubben. Vi har lyttet til gode råd fra medlemmerne
og derfor får I nu et spændende program med lige over 1 arrangement pr. måned. Igen i
år ligger arrangementerne på onsdage og torsdage, så tirsdagssvømmerne kan få dyppet
tæerne. Vi håber og krydser fingre for at vi i år kan få lov til at gennemføre uden
nedlukninger Og andre forhindringer.

Selvom coronaen formelt er aflivet som en trussel for folkesundheden tager vi i videst
mulig udstrækning fortsat forholdsregler som afspritning, og god afstand for at
minimere smitterisikoen. Klubhusets ventilatorer vil køre så vi opnår maksimal
luftfornyelse.
Alle aktiviteter er lagt i klubbens kalender, der kan ses på hjemmesiden, og de vil også
alle blive annonceret i månedsbrevene med angivelse af tilmeldingsfrister mv.
Lad os lige løbe programmet igennem måned for måned:

SEPTEMBER:
TIRSDAG 21.:

SENIORERNE HAR STARTET TIRSDAGSMØDERNE
Traditionen tro mødes seniorerne og andet
godtfolk i klubhuset hver tirsdag kl. 10.30 over
en kop kaffe og en hyggelig snak.

SØNDAG 26 SEPTEMBER: ARBEJDSDAG 10.00 til 14.00
Vi skal have ryddet op i værksted og have bygget
nye reoler til vores grej.
Vi skal have pakket vore SUP’s og re-etableret
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.
Klubben er vært ved en pizza og en øl/vand til
frokost.
Tirsdag 28: ORIENTERINGSMØDE VEDRØRENDE DUELIGHEDS TEORI.
Der orienteres om pensumkrav, priser,
undervisningsform, eksamen mm. Kurset
oprettes, såfremt der er tilslutning nok.
Tilmelding og fastsættelse af mødedag sker på
mødet.

OKTOBER:
SØNDAG DEN 3.:

LAGKAGECUP.
Den traditionsrige afslutningssejlads på fjorden,
der afsluttes i klubhuset med fælles kaffe og
lagkage garneret med en masse hyggesnak

TIRSDAG 5 OKTOBER:

ORIENTERING OM VHF STUDIEGRUPPE.
Orientering om form, indhold og prøve samt
priser for gennemgang af forløbet. Fastlæggelse
af periode for gennemløb.

TIRSDAG DEN 12.:

SPØRGEHJØRNET FOR NYE SEJLEREAllan Lyck samt Henrik Andersen fra klubben
tegner og fortæller om vinterforberedelse af
båden. Regler og praktiske vink om livet på
havnen m.m. Havne mesteren er inviteret.

TIRSDAG DEN 26.:

START PÅ DUELIGHED TEORI.

Igen i år planlægges et hold teoriundervisning til
opnåelse af duelighedsbevis for lystsejlere. (Ved
behov for den praktiske del kontaktes
Sejlerskolen ved Henrik Skafte.)

TORSDAG 28 OKTOBER:

NY DIGITAL EL INSTALLATION
Niels Petersen præsenterer og demonstrerer
Pellacon InTouch systemet til lystbåde. Et nyt
moderne og meget praktisk komplet
installationssystem, som er let at installere selv.

LØRDAG DEN 30:

STANDERNEDHALING
Klokken 13 nedhales standeren og sejlsæsonen
2021 erklæres formelt for afsluttet.

NOVEMBER:
TIRSDAG DEN 2:

DUELIGHED TEORI

TIrsdag 9, tIrsdag
16, tIrsdag 23,
tirsdag 30.

TORSDAG DEN 4.:

MADLAVNING OG SØFORKLARINGER– OG ET
GODT GLAS VIN.
Tine Bagger-Sørensen har tilbudt at hjælpe et
hold entusiastiske søfolk i gang med
madlavningens kunst under trange forhold.
Jørgen anbefaler nogle vine, der passer til
maden.
Når maden er færdig kan vores bedre halvdel
komme og nyde resultatet.
(Dato kan blive ændret)

ONSDAG DEN 17.

SØKORT
Jens Peter Weiss Hartmann fra
Geodatastyrelsen beretter om søkort, deres
tilblivelse, nøjagtigheder med meget mere. En
Lods vil efterfølgende berette om sine
oplevelser med sejlere under lodsning i danske
farvande.

TIRSDAG 30:

”STORE BADEDAG”.
Anders har doneret sin redningsflåde til brug i
klubben. Vi vil forsøge at få svømmehallens
tilladelse til at udløse flåden i svømmehallens
bassin. Herefter vil deltagerne få mulighed for at
bade med tøj på og iført redningsvest forsøge at
svømme ud til flåden og kravle ombord.

Deltagere fra både roklubben og sejlklubben vil
være inviterede.
Dette programpunkt er under overvejelse/
udvikling. Endelig stillingtagen udestår.

DECEMBER

TORSDAG DEN 02.:

FORSIKRINGSSKADER

John Bislev fra Pantaenius forsikring kommer og beretter om
typiske forsikringsskader og hvad man kan gøre for at undgå
dem.

TIRSDAG DEN 07.:

DUELIGHED TEORI

Sidste gang inden jul.
Juleferie til tirsdag den 04 januar.

LØRDAG 11:

JULEFROKOST
Julehygge og samvær, hvor vi ønsker hinanden
en god jul.

JANUAR 2021

TIRSDAG DEN 4:

DUELIGHED TEORI START.

Tirsdag 11.
Tirsdag 18.
Tirsdag 25.

LØRDAG 08 JANUAR:

NYTÅRSKUR
Den traditionsrige nytårskur i sejlklubben
markerer indgangen i et nyt år.
Tilmelding og pris meddeles i månedsbrev
december.

MANDAG 10.

Den 17. og 24. JAN

VHF STUDIEGRUPPE OPSTART
Den 1. gennemgår vi pensum, bestiller bøger og
får overblik over ”projektet”. De efterfølgende 4
mandage gennemgås pensum til opnåelse af
VHF SRC-certifikat i plenum. Eksamen sker
individuelt via internettet.

samt 31. og 7. FEB

ONSDAG 19 JANUAR:

”HJEM IGEN”
Jytte og Jørgen har sejlet i Middelhavet i deres
”Balade” i 4 år. I fjor skulle den så sejles hjem til
Frederiksværk. Kom og hør anden del af deres
forunderlige rejse gennem Europa i en
coronatid.

FEBRUAR
TIRSDAG 02:

DUELIGHED TEORI

Tirsdag 8.
Uge 7 er
vinterferie
Tirsdag 22.

TORSDAG 03:

GALVANISK TÆRING
Jan Leth Svendsen afmystificerer
problematikken omkring den galvaniske tæring
og giver gode råd til at undgå ubehagelige
overraskelser.

TORSDAG 10.:

GENERALFORSAMLING

TORSDAG 17.:

KAPSEJLADS I ORD OG STREGER.
Nu får vi endnu en gang chancen for at drøfte
kapsejladsens glæder og sorger.

TORSDAG 24.:
GODT GLAS VIN.

MADLAVNING OG SØFORKLARINGER – OG ET

Tine Bagger-Sørensen har tilbudt at hjælpe et hold entusiastiske søfolk i
gang med madlavningens kunst under trange forhold.
Jørgen anbefaler nogle vine, der passer til maden.
Når maden er færdig kan vores bedre halvdel komme og nyde resultatet.

MARTS:

TIRSDAG 2:

DUELIGHED TEORI

Tirsdag 9.
Tirsdag 16.
Tirsdag 23.

LØRDAG 26.:

EKSAMEN DUELIGHED TEORI
Afslutning på årets navigationsundervisning.

ONSDAG 30 .:

SIKKERHEDSPAKKEN
Den årlige sikkerhedspakke. Jeg har entreret
med Camilla Geisler Ritzau, der vil orientere os
om redningsveste, sikkerhedsbeklædning med
mere. Nærmere detaljer om programmet vil
udkomme senere.

APRIL
LØRDAG 9.:

STANDERHEJSNING
Mød op til den festlige og hyggelige sæsonstart
med brunch og hygge.

