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Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

Maj 2022 

 

 

Der afholdes sædvanen tro havneræs ultimo maj.  

Invitation til havneræs forår 2022 

Kom og vær med til en hyggelig og sjov søndagssejlads. 

Hilsen Tom 

 

 

Skynd dig at tilmelde dig til dette herlige arrangement, hvor Frederiksværk Sejlklub også 

stiller klublokale til rådighed. 

Sjælland Rundt På Indersiden Plakat 2022 

Med venlig hilsen 

Jørgen Bendtsen "Gelinde" 

30122725 / jbe@privat.dk 

 

 

Pinsetur 2022 

Frederiksværk sejlklub er igen i år vært for en fælles Pinsetur 

Destinationen er i år valgt til Herslev hvor vi har fået en forhånds godkendelse på at låne 

deres klubhus og grill i dagene fra d 4/6 – 5/6 2022 

Havneræs søndag den 29. maj kl. 08:30 

Sjælland rundt på indersiden 18.-19. juni 

Hurtig tilmelding (inden 31/5)=halv pris 

Pinsetur 4-6 juni 2022 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2022/05/HavneraesForaar2022.pdf
https://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2022/05/SRPI-2022-plakat.pdf
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Lørdag d. 4/6: Vi ankommer i løbet af dagen, og hygger i bådene evt. kongespil på plænen 

m.m.  

Kl 18.00 tændes grillen til fælles spisning. 

Søndag d. 5/6 er der nok en del af os som har lyst til at bruge dagen i smukke Kattinge vig 

og Ring-øen 

Arrangør Flemming Larsen, mobil: 53370994, E-mail: flemmingfinn@live.dk 

 

 

 

 

Havnen har ikke et fællesarrangement med Sankt Hans i år. Det betyder dog ikke at vi 

ikke holder Sankt Hans med grill og bål i Frederiksværk Sejlklub.  

Vi mødes kl. 18:00, hvor der er tændt op i grillen. Her kan man tilberede medbragt mad. Øl 

og vand kan købes til klubpriser. Senere tænder vi et bål i et stort bålfad og synger 

midsommervisen. Klubhygge, samvær og fejring af at sommersejladsen står for døren. Vi 

ses!  

Sankt Hans 23. juni kl. 18:00 

http://www.frv-sejl.dk/
tel:53370994
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Jobbanken. 
Ind i mellem mangler vi dig med de rigtige evner til ”jobs” i klubben. 

Med 300+ medlemmer, ved vi at de fleste af de evner vi søger, findes i vores 

medlemsskare, men de kan være svære at finde via den daglige snak i klubben. Derfor vil 

Nyhedsbrevet fremadrettet også blive brugt til vores søgning efter de rigtige evner til åbne 

”job” i klubben. 

Fælles for alle ”job” er, at det er frivilligt og ulønnet arbejde… og så er det sjovt       

 

Lige nu har vi følgende ledige ”stillinger”: 

Leder til SUP  

Vi har materiellet, instruktører og medlemmer som gerne vil SUP (Stand Up Padleboard) 

men vi mangler en ”primus-motor” som kan få det faglige og sociale omkring SUP til at 

fungere, så der kommer liv i -og på- vores ”brædder”. 

Er det dig, eller vil du høre mere, så kontakt …………………………………………………. 

 

Leder til MINI 

Vi ønsker at etablere et forum for de ”helt små” (i alderen 7-8 år), så de bliver trygge ved 

havnemiljøet og vandet. Gerne så meget at de senere fortsætter som juniorer, hvor de 

lærer at sejle og færdes i en båd med sejl på vandet. 

Målet er at skabe en MINI-gruppe med 10+ mini-er, som har deres gang ved klubben om 

torsdagen i sommerperioden i tidsrummet 17-18:30. 

Vi har materiellet og stedet hvor det kan ske. 

Men vi mangler en ”primus-motor”, som kan få det faglige og sociale omkring og med 

MINI-erne til at fungere, så vi får skabt et godt socialt, lærerigt og sjovt sted for MINI-erne. 

Er det dig, eller vil du høre mere, så kontakt Jan. 

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. 

JOB - banken 

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

