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FREDERIKSVÆRK SEJLKLUB – HAVNELINIEN 25 – 3300 FREDERIKSVÆRK 

Ohøj Sejlervenner          123 
Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

Marts 2022 

 

 

Alle medlemmer er velkomne til at deltage i mødet og vi opfordrer til at man melder sig og 

byder ind med de kompetencer man måtte besidde.  

I henhold til kommissoriet bør gruppen så vidt muligt bestå af mellem 5 og 12 medlemmer, 

der kan dække de opgaver, som kommissoriet opstiller: 

• At vurdere nuværende faciliteters restlevetid.  

• At opstille det forventede fremtidige behov for opholds, værksteds og 

opbevaringsfaciliteter. 

• At vurdere, hvordan de fremtidige behov bedst kan opfyldes. 

• At overveje hvordan klubben kan finansiere de fremtidige behov. 

Bestyrelsen ser frem til at se rigtigt mange mandag den 7. marts kl. 19:00. 

  

Mandag den 7. marts kl. 19:00  

Klubhus 2030  

http://www.frv-sejl.dk/
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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” 

Har man ikke mobile pay betales ved fremmøde. 

Såfremt der ikke er tilstrækkeligt mange tilmeldinger udgår 

foredraget. 

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.  

 

http://www.frv-sejl.dk/
https://dansketursejlere.dk/search/Blå+oplevelser/
https://blaaoplevelser.dk/
https://blaaoplevelser.dk/
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Allerede efter 5 timer (start 6. marts kl. 

13:00) begynder de første tegn på 

tæring at vise sig. Vi kigger på resultatet 

om 18 dage… 

Tæring, galvanisk tæring og elektrolyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Hvad er forskellen på tæring og galvanisk tæring? 

o Hvorfor bruges offeranode (oftest zink i saltvand).  

o Hvordan beskytter den? 

o Hvad beskytter den? 

o Hvorfor skal metaller helst ikke blandes? 

o Hvad skal jeg passe på mht. søventiler? 

o Hvordan beskytter jeg mit sejldrev? 

o Hvordan beskytter jeg forskellige metaller over vandlinjen? 

o Hvordan beskytter jeg forskellige metaller under vandlinjen? 

o Hvorfor er min landstrøm farlig for mit metal under vandet? 

Praktiske demonstrationer, gode råd, diskussioner og fælles erfaringer ved  

Jan Leth Svendsen. 

Tilmelding til henriander01@gmail.com senest tirsdag den 22. marts, så jeg ved, hvor 

mange småkager jeg skal købe       

  

Galvanisk tæring 

Torsdag den 24. marts kl. 19:00  

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
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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

