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Vi havde en meget informativ aften sammen med Nels Petersen, der forklarede om og 

demonstrerede PELLACON IN TOUCH med lidt over 20 deltagere. Alle er velkomne til at 

kontakte Niels, som kan bistå med at strikke et system sammen til netop dit behov. 

Præsentation af InTouch 

Desværre er akustikken i klubhuset ikke optimal. Derfor har formanden indkøbt et 

mikrofonanlæg til brug for foredragsholdere, så vi kan få lyden klart ud i højttalerne. Vi 

håber at vi snart kan tage det i brug. 

Også standernedhalingen var godt besøgt og efter en kortvarig periode med skyer var 

også vejret i godt humør. Henrik Skafte blev tildelt klubbens vandrepokal for stor og 

fortjenstfuld indsats. Formanden motiverede tildelingen med Henrik Skaftes store og 

selvstændige engagement i oprettelse og drift af klubbens sejlerskole. Sejlerskolen er en 

meget succesfuld del af Frederiksværk Sejlklub, hvilket for en stor del kan tilskrives Henrik 

Skafte, men Formanden understregede at succesen ikke kan hentes hjem uden et stort 

engagement og en formidabel indsats af alle vore entusiastiske sejlerinstruktører, der 

lægger rigtigt mange timer i skolebådene hvert år. En stor tak til Henrik Skafte og en stor 

tak til vore instruktører. 

Erling og Kirsten donerede for et par år siden et kompas, kardansk ophængt i kasse. 

Bestyrelsen besluttede, at kompasset skal danne rammen om en ”fidus- pris”, der tildeles 

til en eller flere, som går andre veje, viser alternative evner og muligheder eller som ved 

særlig indsats har gjort sig til gavn for det fælles bedste. Sidste år blev den givet til Katri P. 

Berntsen og ”Pigebåden” og i år har bestyrelsen besluttet, at Jan Etval skal have prisen 

som en anerkendelse af Jans hurtige og villige accept af udfordringen: ”Gå planken ud”. 

En enkelt telefonopringning var nok til at Jan accepterede udfordringen og villigt lod sig 

kaste i have og blive bjærget op igen under klubbens ”Sikkerheds dag” i august i år. Man 

kan med rette sige, at Jan ”gik andre veje til gavn for det fælles bedste”. En sølvplade med 

Jans navn vil blive anbragt på den hylde, hvorpå kompasset står. 

I årsprogrammet var der tentativt anført en ”store badedag” den 30. november. 

Arrangementet er foreløbig udsat. Nærmere vil tilgå i løbet af foråret 2022 

 

Arrangementer med tilmeldingsfrist til henriander01@gmail.com: 

Resten af året 2021 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2021/11/Praesentation-af-InTouch-systemet-2.pdf
mailto:henriander01@gmail.com
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Tilmeldingsfrist Arrangementsdato Arrangement 

9. november 17. november Søkort 

19. november 22. november VHF intro  

25. november 2. december Forsikringsskader 

3. december 11. december Julefrokost 

? 8. januar Nytårskur 

? 19. januar Foredrag ”Hjem igen” 

? 3. februar Galvanisk tæring 

? 10. februar Generalforsamling 

? 17. februar Kapsejlads i ord og streger 

? 24. februar Madlavning og søforklaringer 

? 30. marts Sikkerhedspakken 

Læs beskrivelsen af arrangementerne i månedsbrevet 

  

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. 

 

Der synes, som nævnt, at være interesse for at etablere en VHF 

studiegruppe i klub regi. Derfor forsøger 

vi med endnu en introaften – denne 

gang med tilmelding       Der vil på 

aftenen blive orienteret om priser og 

vilkår for en studiegruppe i klubregi 

samt givet informationer om alternative 

tilbud. Aftenen slutter med at vi beslutter 

om vi vil oprette en studiegruppe, og fastlægger start dato samt 

eventuelt bestiller lærebøger. 

Tilmelding senest 19 november til  

                   henriander01@gmail.com 

 

Søkort den 17. november kl. 19:00 

VHF intro den 22. november 19:00 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
mailto:henriander01@gmail.com
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John Bislev fra Pantaenius forsikring kommer og beretter om typiske forsikringsskader og 

hvad man kan gøre for at undgå dem. Vi kan jo alle godt frygte, 

at en ny ”Bodil” eller anden 

hændelse pludselig betyder 

store skader på din båd, det 

kan være under sejlads i 

åben sø, brand, 

grundstødning, kollision eller måske lynnedslag. 

 

 

 

 

Julehygge og samvær, hvor vi ønsker hinanden 

en god jul.  

I år er vi så heldige, at Tine Bagger Sørensen 

har tilbud at stå for årets julefrokost. Det bliver 

helt sikkert både mere velsmagende og mere 

indbydende end de tidligere års platte- menuer. 

Prisen er sat til 

125kr. pr. kuvert. 

Hertil må man hver 

især købe 

drikkevarer.  

 

Tilmelding senest 03 december til Henrik på  

henriander01@gmail.com  

efterfulgt af indbetaling af det tilmeldte antal kuverter på  

mobile pay 50998421 (Henrik Andersen) Skriv venligst ”Julefrokost” Tak 

Tilmeldinger er bindende efter den 3. december, hvor Tine går i gang med at købe 

ind.  

Forsikringsskader  

den 2. december 19:00 

Julefrokost den 11. december 13:00 

Samfund 

11. jul. 2002 

Voldsom blæst satte flere lystbåde 

på grund 

Lystbåde trodsede advarsler om 

stærk blæst. To tyske lystsejlere 

tilbragte  

tre timer på det blæsende hav, 

inden de blev reddet.  

Kilde:”Ekstrabladet” 

 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/
https://da.wikipedia.org/wiki/Julenissen
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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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

