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Kære Kapsejlere, Ny-sejlere, Tursejlere og Gaster 

Så er kapsejladsudvalget klar til sæsonstart       

Vi afholder opstartsmøde til Årets Kapsejladser i 2022 i sejlklubben onsdag d. 27.april kl. 

19.00 

• Aftenens program: 

Gennemgang af årets sejladsbestemmelse (ændringerne) samt praktisk info, inden 

det går løst den første onsdag i maj 

• Skal vi have 2 stater?  

• Hvordan straffer vi en tyvstart? 

• Tilmelding til onsdags kapsejladserne…. 

Sejladsbestemmelserne 2022 samt vigtige datoer for kapsejlere i Frederiksværk Sejlklub 

ligger allerede nu på hjemmesiden Sejladsbestemmelser m.m. 

Hilsen Tom, Flemming og Oskar 

  

Onsdagssejladser m.m. den 27/4 kl 19:00 

opstartsmøde 

Torsdag den 7. april kl. 19:00  

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/kapsejlads/resultater/
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Vi har i sæson 2020 og 2021 haft MINI-klub hver torsdag fra 17:00 til 18:30. Vi har haft en 

flok børn fra 5-7 år til aktiviteter med vand. Det kræver nogle at nogle voksne arrangerer 

aktiviteterne. Det overordnede mål er at gøre børnene fortrolige med færdsel ved vandet 

og i havnen, og nysgerrige på livet og legen ved og i vandet. MINI er en selvstændig 

aktivitet, men den er med til at forberede til juniorsejlads fra man bliver 8 år. 

Dette kræver nogle at nogle voksne arrangerer aktiviteterne. Undertegnede og Mette har 

været en del af dette team, men andre har også hjulpet til. Men vi tager på togt i Maj/Juni. 

Vi har allerede en del udstyr, herunder selvfølgelig redningsveste til alle børn 

Kom og vær med til at give de yngre nysgerrighed på vandet og måske en god start på et 

langt sejlerliv. 

Ring til Jan på 4044 8272 

Med venlig hilsen  

MINI-teamet. 

Efterlysning: Instruktører til MINI 

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

