
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:  



JANUAR 2021 

 

TIRSDAG DEN 4: DUELIGHED TEORI START.  

  

  

 

 

 

 

MANDAG 10.  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. 

 

 

 

  

FEBRUAR 

TIRSDAG 02:  DUELIGHED TEORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 17. og 24. JAN  

samt 31. og 7. FEB 

Tirsdag 8. 

Uge 7 er 

vinterferie 

Tirsdag 22. 

Tirsdag 11. 

Tirsdag 18. 

Tirsdag 25. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Course_(navigation)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


TORSDAG 10.: GENERALFORSAMLING 

Den ordinære generalforsamling.  

Tid og sted oplyses i indkaldelsen. 

 

ONSDAG 16:  ”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. 

 

 

TORSDAG 24.: 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. 

 

 

MARTS: 

TIRSDAG 2:  DUELIGHED TEORI  

 

 

 

Torsdag 10:  BLÅ OPLEVELSER 

Søren Lassen, der er havbiolog fra Kerteminde 

er engageret i et projekt, der skal beskrive 

oplevelser for sejlere, der benytter turbøjerne 

og de smukke ankerpladser i de danske 

 

Tirsdag 9. 

Tirsdag 16. 

Tirsdag 23. 



farvande. Søren laver film og foredrag om 

emnet, og han har tilbudt os et gratis foredrag 

under projektets rammer, idet vi dog skal dække 

hans transportomkostninger. Læs mere på 

https://dansketursejlere.dk/search/Blå+oplevels

er/ 

Derfor er der sat en entré på 50 kr. pr. person. 

 

TORSDAG 24: GALVANISK TÆRING 

Jan Leth Svendsen afmystificerer 

problematikken omkring den galvaniske tæring 

og giver gode råd til at undgå ubehagelige 

overraskelser. 

 

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. 

  

https://dansketursejlere.dk/search/Blå+oplevelser/
https://dansketursejlere.dk/search/Blå+oplevelser/


 

 

APRIL 

TORSDAG 7.: KAPSEJLADS I ORD OG STREGER. 

Nu får vi endnu en gang chancen for at drøfte 

kapsejladsens glæder og sorger. 

 

 

LØRDAG 9.:  STANDERHEJSNING 

Mød op til den festlige og hyggelige sæsonstart 

med brunch og hygge. 

 

 

 


