
Månedsbrevenes formål er at give medlemmerne mulighed for at kommunikere med hinanden.  

PS De aktiviteter der annonceres i Månedsbrevene kan også findes på klubbens hjemmeside www.frv-sejl.dk 

FREDERIKSVÆRK SEJLKLUB – HAVNELINIEN 25 – 3300 FREDERIKSVÆRK 

Ohøj Sejlervenner          129 
Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk Sejlklub 

Juni 2022 

 

 

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 

 

 

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!  

 

Salat og brød kan bestilles hos Tine Bagger-Sørensen, senest 22/6-2022 kl. 22. 

Send 40 kr. / næse til Tines mobilepay 40883360, så sørger hun for at det er klar til 

jer, når grillen er varm. 

  

Sjælland rundt på indersiden 18.-19. juni 

 

Sankt Hans 23. juni kl. 18:00 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2022/05/SRPI-2022-plakat.pdf
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Sejlklubben har indgået et 3-årigt samarbejde med Halsnæs kommune og DGI.  

Formålet er at aktivere børn og unge i kommunens mange aktive klubber.  

Via vores juniorafdeling tilbyder vi skolerne i Frederiksværk at introducere skoleklasser til sejlads på 

vandet, ved at de, sammen med deres lærer(e), kan besøge vores juniorafdeling og komme på vandet i 3 

timer.  

Vores første test løb af stablen den 2. juni i år, hvor vi havde en 7.-klasse på besøg sammen med deres 

lærer.  

En af eleverne havde aldrig sejlet før, men inden dagen var gået, sejlede han rundt i optimistjolle i 

inderhavnen  

En anden elev var utryg ved vandet, men endte med at komme op på et SUP-board og padle rundt i 

inderhavnen 

De 25 andre skoleelever havde også en super og tryg dag hvor ALLE kom på -og nogle også i- vandet.   

Tak til lærere, elever, instruktører og frivillige.  

Alt i alt en ubetinget succes, som vi nu arbejder videre med. Der er foreløbig planlagt nye besøg fra 

kommunens skoleklasser 18/8, 25/8 og 1/9-2022 i tidsrummet 10-13.  

Kom gerne forbi og oplev de unge mennesker på vandet…. og har du lyst, så er du meget velkommen til 

også at give en hånd med. 

I filmen kan i se hvad eleverne syntes om dagen. Måske kan de blive de kommende sejlere som 

overtager vores både, når vi ikke længere vil sejle i dem 😊😊  

Det håber vi også på.  

Se film fra skolesejladsdag 

  

Vi har indgået et 3-årigt samarbejde med 

Halsnæs Kommune og DGI 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.frv-sejl.dk/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-16-Skolesejlads-Frederiksvaerk-Sejlklub.mp4
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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/

