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De nye kontingentopkrævninger er sendt ud.  

På hjemmesiden https://www.frv-sejl.dk/klubinfo/ kan man se de nye kontingenter og 

udgangspunktet fra 2019. Vi er jo kommet i en lidt uvant situation med inflation. Vores 

kontingenter reguleres efter forbrugerprisindekset i januar (i henhold til vedtagelse på 

generalforsamling 2019). 

Kassereren opfordrer alle, der ikke er tilmeld betalingsservice til at gøre det. Det letter 

arbejdet med opkrævningen væsentligt. 

 

 

Alt metal under vand, der har elektrisk forbindelse, er udsat for galvanisk tæring. De fleste 

af os skifter årligt vores zink-anoder. Hvorfor er det nu lige vi gør det, og er det 

overhovedet så vigtigt?  

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       

 

-- Se udviklingen i løbet af 12 dage nedenfor på billederne →  

Nye kontingenter  

Galvanisk tæring 

Torsdag den 24. marts kl. 19:00  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

18. marts (bare 12 dage senere) er vores metaldele 

under vand stærkt angrebet. Midterste til venstre er 

korrekt konstrueret med offeranode. Kobber og jern er 

intakt, men zinken er synligt angrebet.  

 

 

 

 

 

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? 

  

Galvanisk tæring 

Torsdag den 24. marts kl. 19:00  
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Man kan deltage i kapsejlads med målet om at blive klubmester. Dem kåres der i sagens 

natur kun én af om året. Men alle, der deltager i kapsejlads, bliver helt sikkert MEGET 

bedre tursejlere. Under kapsejlads får man øvet alle tænkelige forhold igen og igen. Man 

får sammenlignet sin egen sejlads med nabobåden, og kan sidde og forundre sig over at 

den tilsyneladende altid sejler i medstrøm… Det gør den ikke – den sejler hurtigere bare 

fordi den er trimmet bedre og sejler optimal kurs.   

Henrik Skafte fra Sejlerskolen delagtiggør os endnu en gang i kapsejladsens grundregler. 

Vi får os en hyggelig snak om regler og taktikker med gode råd og tips til kapsejlere og 

tursejlere. 

HUSK! 

Tilmelding til henriander01@gmail.com senest tirsdag den 2. april 

  

Kapsejlads - i ord, streg og video 

Torsdag den 7. april kl. 19:00  

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
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Vintersæsonen er slut. Coronaen er der styr på. Vi har afholdt det sidste vinterforedrag og 

sommersæsonen er under opstart. De første både er i vandet og sejlklare. Vejret har de 

sidste dage været fantastisk for årstiden. Det dufter af bundmaling og polish på 

vinterpladsen. Der arbejdes hårdt. Det er drømmene om årets sejloplevelser, der holder 

modet oppe. Men nu er der lejlighed til en lille pause, hvor man måske også kan udveksle 

lidt erfaringer med de øvrige klubmedlemmer og få nogle hyggelige timer sammen. 

Nogle medlemmer har udtrykt ønske om at prøve at holde stumpemarked samtidig. Vi har 

3 borde, der kan bruges udendørs. Tag evt. selv bord med. 

11:00: Brunch 

12:30: Stumpemarked 

13:00: Salut og standerhejsning.  

Vi slutter af med et lille glas, hvor vi ønsker hinanden god sejlsæson. 

Der er gratis deltagelse for alle medlemmer       

Arkivfoto fra standerhejsning 2018 

  

Brunch, stumpemarked, standerhejsning  

Lørdag den 9. april kl. 11:00  
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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

