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Tak for jeres deltagelse i årets generalforsamling, vi synes, det var en god aften med pænt 

fremmøde og en god og hyggelig stemning. Vi ser frem til at indkalde interesserede 

medlemmer til et specifikt møde omkring projektgruppen KLUBHUS 2030.  Referatet med 

formandens beretning lægges traditionen tro på hjemmesiden når det hele er 

underskrevet. 

 

 Vi lægger nu ud med de resterende foredragsaktiviteter fra 

vinterens program og starter med foredraget om sejladsen 

gennem Europa fra Sydfrankrig til Frederiksværk. 

Tilmeldingsfristen var egentlig den 17. februar og der har meldt 

sig tilstrækkeligt til at vi gennemfører foredraget, men også kun 

lige. Der er derfor også plads til dig. Af hensyn til kaffebrygningen 

må du gerne tilmelde dig, men skulle u beslutte dig i sidste 

øjeblik, så kom bare.      . 

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 hurtigst muligt. 

  

Generalforsamling 

Torsdag den 24. februar kl. 19:00  

”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 kl. 19:00 

”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.  

 

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.  

 

http://www.frv-sejl.dk/
https://dansketursejlere.dk/search/Blå+oplevelser/
https://blaaoplevelser.dk/
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Søfartsstyrelsen har med EfS den 2. februar 2022 udsendt et bilag, der beskriver alle 

skydeområder på dansk søterritorie. Bilaget giver et fuldkomment overblik og vil være en 

stor hjælp for alle sejlere, der kommer i berøring med de danske skydeområder. 

Bilaget beskriver:  

• Skydepladsens navn 

• Skydepladsens placering 

• Søkort, der indeholder 

pladsen 

• Kontaktoplysninger 

• Regler for sejlads i 

skydepladsens område, (f.eks. 

sejlads forbudt eller skibsfarten 

bedes tage hensyn etc.) 

Bilaget er på 14 sider og det 

kan eventuelt printes og tages med ombord på sommerturen. 

Du finder bilaget her:     Skydeområder på søterritoriet (soefartsstyrelsen.dk) 

  

Lidt fra skolestuen 

http://www.frv-sejl.dk/
https://nautiskinformation.soefartsstyrelsen.dk/rest/repo/file/publications/7/6b/76bee094-4959-4a0e-bae0-b55ae80a9e17/1/Skydeomraader-2022.pdf
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Husk at reservere i kalenderen: 

  

Sjælland Rundt På Indersiden 

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

