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Kære sejlervenner! 

Så kom der gang i tilmeldingerne, og i morgen torsdag bliver vi en pæn lille forsamling 

omkring 18 medlemmer. Der er altså stadig plads, hvis du i sidste øjeblik skulle få lyst og 

tid. Præsentationen ” NY DIGITAL ELINSTALLATION” gennemføres som programsat fra 

kl. 19:00 torsdag den 28. okt. Så du kan bare dukke op, så finder vi nok en stol og en kop 

til dig også       

MADLAVNING OG SØFORKLARINGER– OG ET GODT GLAS VIN! Torsdag den 4. 

november er fuldtegnet, der kunne nok være plads til en enkelt ”inviteret” eller to, men i 

kabyssen er der ”fuldt hus”. 

DUELIGHEDSHOLDET er gået i gang med 18 elever, og vi har desværre måtte sige nej til 

et ekstra par elever grundet pladsmangel i lokalet. De kan forhåbentlig komme med på et 

hold næste år.  

VHF studiegruppe: Der har alligevel vist sig interesse for en VHF studiegruppe, så vi 

prøver at lave et nyt intro arrangement i slutningen af november se herom nedenfor. 

  

Så er aktiviteterne i gang 

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

  

Standernedhaling 

Lørdag den 30. oktober kl. 13:00 

 
 

http://www.frv-sejl.dk/
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Jens Peter Weiss Hartmann fra Geodatastyrelsen beretter om 

søkort, deres tilblivelse, nøjagtigheder med meget mere.  

Niels Bergmann Rasmussen fra DanPilot vil efterfølgende berette om sine oplevelser som 

lods i danske farvande. Jeg tror roligt, jeg kan love en lærerig 

og underholdende aften for alle. 

Tilmelding senest 09 november til  

henriander01@gmail.com 

så jeg kan give foredragsholderne besked. 

  

Søkort den 17. november kl. 19:00 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
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Måske kikser sejlermakkerens ’Mand overbord’. Så ligger man der i baljen og må klare sig 

selv. Lidt grundlæggende svømmekundskaber vil i den situation ikke være af vejen. 

Klubbens medlemmer har gratis adgang til svømning i Frederiksværk Svømmehal en gang 

ugentlig. Der er adgang til det store bassin hver tirsdag mellem kl. 19 og 19.30, og fra kl. 

19.30 er der adgang til det varme bassin og saunaen. Det er ikke ret mange af vores 

medlemmer, der benytter sig af dette tilbud, måske fordi ikke alle er opmærksomme på 

det. Derfor denne reminder.   

Se mere om svømmehallen på https://www.halsnaes.dk/Kultur/Idraet/Svoemmehal.aspx 

 

 

 

Tirsdagssvømning 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.halsnaes.dk/Kultur/Idraet/Svoemmehal.aspx

