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Kære sejlervenner! 

Vintersæsonen er kommet, mange har sat båden på land og flere har fået taget masterne.  

Corona – tiden er forbi, I kan trygt deltage i vinterens arrangementer. Deltagelsen ved 

orienteringsmøde for VHF var for at sige det - lav – det kan undre, når så mange har 

spurgt til netop et VHF-kursus i løbet af sommeren.  Tilsvarende var der kun 1 ny sejler til 

orienteringsmøde/ spørgehjørnet.  

Måske det manglende fremmøde skyldes, at jeg har set forkert, og at der reelt ikke er 

interesse for de to arrangementer, men det kan også skyldes, at vi alle under Corona-

nedlukningen er blevet vænnet fra at gå ud. Der skal derfor lyde en kraftig opfordring til jeg 

alle. Hold øje med vinterprogrammet på klubbens hjemmeside og meld jer til i god tid til de 

kommende arrangementer, hvis I har en interesse i det respektive emne, eller i at mødes 

med klubkammeraterne i ny og næ gennem vinteren. 

Udebliver tilmeldingen vil arrangementerne blive aflyst, så vore foredragsholdere ikke skal 

stå foran et tomt klubhus. 

 

Arrangementer med tilmeldingsfrist til henriander01@gmail.com: 

Tilmeldingsfrist Arrangementsdato Arrangement 

24. oktober 28. oktober Ny digital elinstallation 

26. oktober 4. november Madlavning og søforklaringer – og et godt 
glas vin  

Læs beskrivelsen af arrangementerne i månedsbrevet  

Vinteraktiviteter  

 
 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
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Drop ind forbi til en kop kaffe og se, om det ikke også er noget for dig. 

 

 

Vinterens duelighedsundervisning starter for tilmeldte. 

   
  

Seniorholdet hver tirsdag kl. 10:30 til 

13:00 
 

Tirsdag den 26. oktober kl. 19:00 

Duelighedsteori 
 

http://www.frv-sejl.dk/
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Er du nysgerrig på, hvad den nyeste teknologi indenfor elinstallationer af både kan byde 

på af fordele, eller er du specifikt interesseret i at vide mere om hvordan du eventuelt kan 

opdatere dit el-anlæg i båden eller campingvognen, så er dette foredrag et must. 

Niels Petersen, mangeårigt medlem af sejlklubben og managing director i PELLACON 

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. 

 

 

Mød op til dette spændende foredrag.  

Se mere på Pellacon hjemmeside her: 

https://www.pellacon.com 

 

Husk! 

Arrangementer kræver tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com senest 

søndag den 24. oktober. 

 

 

  

Torsdag den 28. oktober kl. 19:00. Ny 

digital elinstallation 
 

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

 

 

Duelighedsteori fortsætter 

  

Standernedhaling 

Lørdag den 30. oktober kl. 13:00 

 
 

Dueligheds teori 

Tirsdag den 2. november 
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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.  

Planen er, at Tine sørger for indkøb og opskrifter. Deltagerne betaler for råvarerne og står 

for tilberedningen af maden, borddækning mv. - alt sammen under Tines kyndige vej- og 

vildledning. Herefter kan vi med 

vore inviterede gæster (begrænset 

antal) nyde vore kulinariske 

bedrifter. Jørgen vil fortælle lidt om 

de vine, han har udvalgt til at 

ledsage maden. 

Prisen pr. kuvert er 100 kr.  

Dertil skal der lægges prisen på de vine, I ønsker at drikke/smage.  

 

 

 

 

 

 

Jørgen vil medtage et udvalg på 6-8 vine i prisklassen 

mellem 60 og 120 kr./flaske. Vi åbner kun de vine, ”der 

er betalt”, og kan derved kontrollere, hvor meget, vi 

hver især vil ofre. Man kan jo gå sammen, så man kan 

smage flere forskellige vine. 

Deltagerne i madlavningen kan invitere gæster til 

spisningen. Derfor skal tilmeldingen opdeles i: 

Deltagere i madlavning: x personer á 100 kr. 

Inviterede til den efterfølgende middag: y personer á 100 kr. 

VIGTIGT!  

Tilmelding allerede nu  og senest den 26. oktober til: henriander01@gmail.com 

 

Madlavning og søforklaringer – og et 

godt glas vin 

Torsdag den 4. november 

 
 

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