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Kære klubkollegaer. 

Corona-skyerne hænger tungt over os igen. Arrangørerne (Tine og Henrik) har fornuftigt 

valgt at aflyse både Julefrokost og også Nytårskuren. De har lovet at vende kraftigt 

tilbage når udsigten til at kunne gennemføre bliver bedre. Eventuelle indbetalinger 

tilbagebetales. 

Det er svære forhold at lave klubarrangementer under her i vinterperioden, hvor Corona 

typisk topper. Henrik har for andet år i træk et fuldt vinterprogram, men det bliver desværre 

udfordret af en pandemi, der hænger os alle langt ud af halsen. Vi bliver alle ramt på det 

sociale, men forhåbentlig er det kun de færreste af os, der bliver syge.  

Vi må med omtanke samles med vores nærmeste i julen. Mette og jeg er heldige stadig at 

have 3 af vores forældre. De er selv sagt ikke 30 mere      . Vi er begge vaccineret 3. gang 

og tager i år til Nordjylland og holder jul med/for dem. Denne beslutning har betydet, at vi 

har måttet reducere vores sociale kontakt de seneste dage.  

Ændring i vores sædvanlige sociale kreds kræver lige en uges pause på hver side, så vi 

kan sikre os, at vi ikke får bragt eventuel smitte for langt omkring. 

Ærgerligt er det, men der bliver jul i 2021 alligevel, som der også blev det i 2020! 

Undertegnede og bestyrelsen ønsker alle medlemmer og frivillige i Frederiksværk Sejlklub 

EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR! 

 

- Jan Leth Svendsen 

Jul 2021 

http://www.frv-sejl.dk/
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Tilmeldingsfrist Arrangementsdato Arrangement 

12. januar 19. januar Foredrag ”Hjem igen” 

26. januar 3. februar Galvanisk tæring 

? 10. februar Generalforsamling 

? 17. februar Kapsejlads i ord og streger 

? 24. februar Madlavning og søforklaringer 

? 30. marts Sikkerhedspakken 

 

 

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 

 

Kommende arrangementer, der (endnu) 

ikke er Corona-aflyst 

Tirsdagssvømning 21/12 og igen 11/1 
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