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Kære sejlervenner 

Så er standeren halet ned 

og sejlsæsonen 2022 er 

formelt afsluttet. Der var 

traditionelt pænt fremmøde 

til standernedhalingen og 

den efterfølgende kaffe og 

bitter. Årets pokal for aktiv 

indsats til fælles glæde og 

gavn blev tildelt Tine Bagger 

Sørensen, som om nogen 

kan siges at leve op til 

kravet om at skabe værdi for klubbens 

medlemmer. Hun har stået for mange 

arrangementer i klubben og også på selve dagen 

var det Tine, der stod for en herlig 

standernedhalingsfrokost – et nyt initiativ, som 

fik stor tilslutning, da 41 af de fremmødte valgte 

at blive og deltage i frokosten.  

Årets sølvplade for en anderledes, humoristisk eller speciel indsats gik til 

Flemming Dalum. Flemming står for klubbens seniormøder, der jo plejer 

at være en vinteraktivitet fra omkring standernedhalingen til omkring standerhejsningen, men 

klimaforandringerne har åbenbart virket modsat for Flemming og seniorerne, for deres 

mødeaktivitet fortsatte gennem hele året, og seniorerne har derved bidraget til at skabe liv i 

klubhuset. 

Standernedhaling, sejlsæson 2022 slut, 

vintersæsonen i fuld gang. 

 
 



Den 3. november startede vinterens foredrag med et brag, da 

Arne og Hanne berettede om deres mangeårige engagement med 

at bygge og sejle først Imme Gram og siden Imme Sejr. Begge 

kopier af vikingeskibet ”LADBYSKIBET”. Imme Gram en lidt 

”hjemmeflikket udgave, der var bygget med samme længde og 

bredde, der ulykkeligvis forliste ud for Lyø i en krap strømsø. 

Imme Sejr blev bygget på baggrund af en videnskabelig optegning 

af Ladbyskibet foretaget af Nationalmuseet, og det viste sig, at 

den udgave er betydeligt bedre og mere sødygtig.  

Efter en noget sløv opstart på tilmeldingerne og en næsten besluttet aflysning strømmede 

tilmeldingerne ind, og der var et fint fremmøde til et spændende, underholdende og informativt 

foredrag. Tak til Hanne og Arne for at tilbyde sig og for en god aften. 

 

 

Aktivitetsudvalget (= Henrik Andersen) kæmper bravt for at skabe hyggelig og lærerig aktivitet i 

klubhuset. Den slags kræver en bunke forberedelse – både for Henrik og dem, der er 

foredragsholdere, står for madlavning m.m. På de enkelte arrangementer står som oftest en 

tilmeldingsfrist, så han kan aflyse med rimelig frist til foredragsholder(e), forplejningsansvarlige 

m.m. 

Reelt kræver et arrangement et minimum af tilmeldinger, og det kan også have et maksimum 

afhængigt af klubhusets og kabyssens kapacitet.  

Vi har i år stået på grænsen til at aflyse arrangementer fordi tilmeldingerne er kommet i sidste 

øjeblik. Det skyldes at man måske 3 dage før tilmeldingsfristen står med 4 tilmeldinger, så tænkes 

der i aflysning for at sikre foredragsholderen/kabysansvarlig svar så hurtigt som muligt. Henrik kan 

ikke se, at 25 allerede har lagt arrangementet i deres personlige kalender, hvis de ikke har tilmeldt 

sig. 

Vi prøver fremover: 

Hvis man med rimelig forventning tror man kommer, så tilmeld med det samme. Så kan man 

melde fra igen indtil tilmeldingsfristens udløb, hvis man bliver forhindret (men husk 

frameldingen). 

Hvis det er et arrangement med betaling, er indbetaling = tilmelding. Hvis der frameldes inden 

tilmeldingsfristens udløb, tilbagebetales det indbetalte  

 

OBS OBS OBS 

Arrangementer og tilmeldingsfrister 

 
 



 

Der er stadig plads til et par eller to, tilmeld dig nu så vi kan se, om 

arrangementet kan gennemføres.  

Her er muligheden for at være sammen på en anden måde. Tine 

Bagger-Sørensen har tilbudt at hjælpe et hold entusiastiske søfolk i 

gang med madlavningens kunst under trange forhold. Det bliver 

spændende at se, om vi kan få sådan et 

arrangement til at fungere, men hvis vi ikke 

forsøger, finder vi aldrig ud af det. Vi skulle 

dog under alle omstændigheder kunne komme til at hygge os, og mætte skal vi 

nok også blive. Jørgen sikrer, at vi kan købe noget passende vin til at følge maden 

på vej. Når maden er færdig kan vi nyde de kulinariske frembringelser med vore 

inviterede gæster.  

Prisen for dette fantastiske arrangement er 100kr./ kuvert.  

Vinen købes på stedet fra det udvalg Jørgen finder frem. Der er naturligvis 

grænser for, hvor mange vi kan arbejde i køkkenet samtidig, så tilmelding sker 

efter ”først til mølle”. Skulle interessen overstige kapaciteten må vi lave et ekstra 

arrangement. Betaling finder sted efter tilmeldingsfristen ved ”opkrævning” fra 

Henrik. 

TILMELDING HURTIGST MULIGT, FRAMELDING SENEST LØRDAG DEN 12. 

NOVEMBER TIL HENRIK PÅ henriander01@gmail.com 

  

Madlavning og søforklaringer – og et godt glas 

vin 

Torsdag den 17. november kl. 17:30 

 
 

Dette er et modelbillede, 

enhver lighed med noget 

klubmedlem er helt 

utilsigtet. 

mailto:henriander01@gmail.com


 

Søren Lassen, der er marine-biolog fra Kerteminde er engageret i et projekt, der skal beskrive oplevelser for 

sejlere, der benytter turbøjerne og de smukke ankerpladser i de danske 

farvande. Søren laver film og foredrag om emnet, og han har tilbudt os et 

gratis foredrag under projektets rammer, idet vi dog skal dække hans 

transportomkostninger. Derfor er der sat en 

entré på 50 kr. pr. person 

 

 

 

Tilmelding hurtigst muligt, framelding senest onsdag den 16. november ved indbetaling af deltagergebyret 

på 50 kr./person på mobile pay box ”BLÅ OPLEVELSER”: 6576QH henriander01@gmail.com 

 

 

Tine har nu tilbudt at stå for årets julefrokost, og vi satser på at ”coronaen holder sig i skindet” 

Der er derfor julehygge og samvær den 10. 

december klokken 13 og indtil vi ikke gider 

mere. Kom og vær med til at afslutte sejleråret 

med manér. 

Da vi skal til at anskaffe duge og servietter er 

prisen denne gang sat til 130 kr. pr. kuvert 

 

 

 

Meld jer til med det samme, så Tine har noget at arbejde med. 

Tilmelding hurtigst muligt sker ved indbetaling på mobile pay box ”JULEFROKOST”: 

5484FJ  

Blå oplevelser 

Torsdag den 24. november kl. 19:00 

 
 

Julefrokost 

Lørdag den 10. december kl. 13:00 
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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 
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