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Nu er det vist på tide, at vi kommer i gang med vintersæsonen. Aktivitetsudvalget har i år fået flere forslag 

til emner, som der er ved at blive fulgt op på. Et forslag gik på at invitere en repræsentant fra 

Vikingeskibslaugene op for at berette om laugenes aktiviteter og evt. ved samme lejlighed hverve nye 

medlemmer. Desværre tager man sig betalt for udgående aktiviteter. Ikke en urimelig betaling, men dog 

mere, end vi i klubben ønsker at betale for et enkelt arrangement. Med det normale deltagerantal vil 

brugerbetaling heller ikke kunne rejse tilstrækkeligt mange penge.  

Helt generelt må det konstateres, at vores ret begrænsede deltagerantal lægger en begrænsning på, hvilke 

foredragsholdere vi kan invitere. Det er og har altid været klubbens indstilling, at fester, foredrag mv skal 

kunne finansieres af deltagerne. Vi kan således ikke trække 10-15-20.000 kr. ud af klubkassen til en 

foredragsholder, og det er i den størrelsesorden, vi snakker. 

Jeg har dog fundet nogle indlægsholdere, så der bliver også i år både underholdende, informative og 

spændende aktiviteter i klubhuset. 

Når det er nævnt, så er jeg utroligt glad for, at få forslag til emner, det vidner om interesse og engagement, 

og jeg vil lægge mig i selen for at opfylde jeres ønsker. I år er der faktisk programpunkter som er resultatet 

af sådanne henvendelser, så klem bare på.      .  

Traditionen tro er der ved at blive udarbejdet et samlet vinterprogram, som lægges på hjemmesiden og så 

vil vi annoncere aktiviteterne i vores løbende ”månedsbreve”. Vi ser frem til et solidt fremmøde og mange 

hyggelige stunder gennem vinteren. 

Lad os nu gå til de nærmest forestående aktiviteter. 

 

 

Ja, de er faktisk aldrig stoppet med at mødes om tirsdagen. Hen over sommeren har der været trofast 

fremmøde, det fortsætter naturligvis hen over vinteren. Det er hver tirsdag kl. 1030 i klubhuset. Uagtet at 

aktiviteten er initieret af seniorerne er alle velkomne. Der er mulighed for røverhistorier, gode råd og altid 

hyggeligt samvær. 

 

Vintersæson 2022 

 
 

Seniorerne har startet tirsdagsmøderne 

 
 



 

Den traditionsrige afslutningssejlads på fjorden, der afsluttes i klubhuset med fælles kaffe og lagkage 

garneret med en masse hyggesnak. Nogen sejler dette som en kapsejlads, men det er i den grad også en 

hygge/familiesejlads, hvor vi sejler en tur på vandet, sludrer undervejs og hygger i klubhuset bagefter. Tom 

Fink skriver: Så er det allerede tid til at tænke på vores fantastiske tradition - “Lagkage-cup” hvor vi sejler 

kapsejlads rundt til alle vores onsdagssejladsbøjer. Vi sendes afsted således at langsomste både starter 

først (forspring) og hurtigste skal indhente dem. Sidste båd i mål får lov til at skære lagkage for til alle 

bagefter. En super hyggelig og sjov dag.  

Tilmelding til Tom på telefon: 24 27 34 53. 

 

 

Igen i år tilbyder Henrik teorikursus til opnåelse af duelighedsbevis i sejlads. Der er deltagerbegrænsninger, 

så vi hverken bliver for mange eller for få. Derfor holder Henrik orienteringsmøde mandag den 3. Der vil 

blive orienteret om pensum, undervisningsform priser og der kan bestilles undervisningsmateriale mv. 

Såfremt fremmødet er for lavt afholdes intet kursus. 

Evt. spørgsmål til Henrik på tlf. 50998421 

 

 

Sidste år var der tilkendegivet interesse for et VHF- kursus, men ved orienteringen dukkede der ingen op. 

Henrik er villig til at forsøge en gang til, men oprettelse af et hold fordrer, at der er tilstrækkeligt mange, 

der møder op til introen. På aftenen vil der blive orienteret om pensum, form og priser. 

Evt. spørgsmål til Henrik på tlf. 50998421 

Lagkagecup søndag den 2. oktober  

09:00-15:00 

 
 

Orienteringsmøde vedr. Duelighedsteori 

Mandag 3. oktober 20:00-21:00 

 
 

Orientering om VHF Studiegruppe 

Tirsdag 4. oktober 20:00-21:00 

 
 



 

Allan Lyk, Kim Lyngbak og Henrik Andersen fra klubben tegner og fortæller om vinterforberedelse af båden 

samt regler og praktiske vink om livet på havnen m.m.  

Tilmelding til Henrik på henriander01@gmail.com senest 02 oktober. 

 

 

 

Med lagkagecup vel overstået er det tid til at få gjort klubben vinter klar. Der er mange udestående 

opgaver, der skal klares, så vi har brug for mange hænder med mange forskellige ekspertiser. 

SUP skuret skal retableres til masteskur, ude arealerne skal soigneres, 

der skal klares op i værkstedet og klubhus med mere. 

Vi skal have lagt flagstangen ned, så vi kan få sat nye blokke i toppen, 

og vi skal have etableret juniorstuen med deres nye borde og stole, 

lige som i klubhuset. Der er brug for lidt 

haveredskaber, en ukrudtsbrænder mv. 

Ved tilmelding til Henrik må du gerne oplyse 

hvilken opgave, du helst vil løse, og om du kan medbringe redskaber etc. På baggrund af 

tilmeldingerne vil jeg forsøge at lave en arbejdsplan, så vi når mest muligt.  

 

Klubben er traditionen tro 

vært ved en pizza og en øl/vand for deltagerne. 

Kom og vær med til en hyggelig og aktiv dag      

Tilmelding til HENRIK på 

henriander01@gmail.com eller tlf. 50998421 

helst inden den 5. oktober. Skulle dine planer ændre sig så du får mulighed for at deltage efter 

tilmeldingsfristen er du naturligvis stadig velkommen       

  

Spørgehjørnet for nye sejlere – hvad gør vi når 

båden skal op  

Torsdag 6. oktober 19:00-20:00 

 
 

Arbejdsdag lørdag den 8. oktober 10-14:00 
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Klokken 13 nedhales standeren og sejlsæsonen 2021 erklæres formelt for afsluttet. Herefter er klubben 

vært ved en dram og en kop kaffe.  

I år vil vi, som noget nyt, arrangere en frokost for de, der tilmelder sig, 

så reserver dagen allerede nu. Priser og øvrige detaljer følger i et senere 

månedsbrev, men reserver dagen allerede nu, det bliver en hyggelig dag. 

 

ANNONCE 

LYNÆS SEJLKLUB HAR INVITERET INTERESSEREDE TIL AT GENNEMGÅ 

KURSUS TIL  

YACHTSKIPPER AF 3. GRAD 

 Drømmer du om at forbedre din sejleruddannelse? 

 Kurset vil kvalificere dig til at sejle både over 15 m og op til 24 m i skroglængde. 

 Med et sønæringsbevis som Yachtskipper af 3. grad må du føre et fritidsfartøj på eller over 15m (men 

under 24m) i fart i Østersøen, Nordsøen, Den Engelske Kanal samt fart på de Britiske Øer, Irland, Norge, 

Færøerne og langs Grønlands kyster. 

 Uddannelsen, som er forberedende til Yachtskipper af 1. grad, bør være en naturlig overbygning på 

duelighedsbeviset for alle, der sejler offshore, uanset bådstørrelse. 

 Uddannelsen til Yachtskipper af 3. grad er udelukkende teoretisk, det er et krav at deltageren har et gyldigt 

duelighedsbevis for at gå op til prøven. 

Ønsker du at tilmelde dig Y3, så kan du gøre det her: (kræver oprettelse af bruger, og oprettelsen er gratis 

og det er ikke et krav at du er medlem af Lynæs Sejl- og Kajakklub) 

  

https://lynaes.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=237 

Standernedhaling – efterfølgende frokost for 

tilmeldte. 

Lørdag den 29. oktober kl. 12:00-16:00 
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