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Kære sejlervenner! 

Så blev corona-restriktionerne ophævet og vi kan atter bevæge os frit omkring. Denne 

vinter har der jo reelt ikke været begrænsende restriktioner for klubbens aktiviteter, men 

grundet coronaen og en mærkbar begrænset lyst til at forsamles mange i klubhuset, valgte 

vi at aflyse og udsætte de planlagte arrangementer. 

Det er også derfor har vi valgt at gennemføre årets ordinære generalforsamling i 

Gymnasiets Aula; det er jo i morgen aften med start kl. 18:00 fordi vi skal være ude kl. 

10.00. Vi håber at se rigtigt mange medlemmer forsamlet. Torben Hansen tager lidt øl og 

vand med derop, så vi ikke risikerer at tørre helt ud inden aftenen slutter. 

Vi lader generalforsamlingen være startskuddet til at genoptage vore foredragsaktiviteter 

og skal starte med at beklage, at der i forbindelse med de mange corona rettelser af 

programmet er sket det, at datoen for foredraget ”hjem igen” stod opført på to datoer. 

Selvom det sikkert er spændende nok til at høre to gange var det nu kun hensigten at slide 

på Jytte og Jørgen én gang nemlig den 24. februar. Se de nærmere præsentationer og 

frister nedenfor. 

På gensyn i klubbens rammer. 

 

 

Jytte og Jørgen har sejlet Middelhavet tyndt i deres ”Ballad” i 7 

somre. I 2020 skulle den så sejles hjem til Frederiksværk, hvor de 

ankom10.10.2020. Det blev en både udfordrende og til tider lidt 

for spændende opgave fordi Coronaen jo desværre holdt sit 

indtog med restriktioner og uvished til følge. 

Kom og hør anden del af deres forunderlige rejse gennem 

Europa, og hvordan det lykkedes trods de mange udfordringer at 

få en hyggelig og begivenhedsrig hjemtur. 

Tilmelding til henriander01@gmail.com senest 17 februar. 

 

På Coronaens bagkant 

Torsdag den 24. februar ”Hjem igen” 

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
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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 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. Derfor er der sat en entré 

på 50 kr. pr. person.  

 

Tilmelding senest den 7. marts. med indbetaling af de 50 kr. på mobile pay box nr: 

6576QH.Boxen er navngivet ”Blå oplevelser” 

 

Læs mere på https://dansketursejlere.dk/search/Blå+oplevelser/  og Home - 

blaaoplevelser.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Torsdag den 10. marts ”Blå oplevelser” 

VELKOMMEN TIL BLÅ 

OPLEVELSER 

Blå Oplevelser er din vej til de 

bedste naturoplevelser, de danske 

kyster og fjorde har at byde på. Blå 

Oplevelser giver dig et overblik 

over spændende aktiviteter og 

ruter, uanset om du er lystsejler, 

kajakroer, snorkler, vandrer eller 

andet. Siden opdateres løbende 

med nye områder.  
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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

