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Kære klubkollegaer. 

På bestyrelsens og alle frivillige i Frederiksværk Sejlklubs vegne, vil jeg gerne ønske godt 

nytår. Vejret på selve aftenen var ikke noget at råbe hurra for, men det reducerede dog på 

brandrisiko, tørkerisiko og varmeregningen. Og sejlere holder jo af vand…  

Håber at I alle kom godt igennem strabadserne, og eventuelle uinviterede ’tømrere’ har 

forladt hovedet. 

Vi starter som bekendt året 2023 med en nytårskur 7. januar. Mange har allerede tilmeldt 

sig, men der er stadig plads til nogle få ekstra. Se nedenfor. 

 

 

- Jan Leth Svendsen 

  

Godt nytår 2023 

http://www.frv-sejl.dk/
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LØRDAG DEN 7. JANUAR kl. 1300. 

 

Det er igen Tine, der står for det kulinariske, og prisen vil igen være 130 kr./kuvert. Vi 

påregner at kunne give det kulinariske et ekstra hak, som årets største og første aktivitet. 

Der vil være lækre vine og de sædvanlige øvrige drikkevarer til det meget attraktive 

klubpriser. 

Tilmelding sker ved at indbetale beløbet på 130kr./kuvert til  

mobile pay nr. 2516DR 

det er en box med navnet ”NYTÅRSKUR” 

Sidste frist for tilmelding er den 3. 

Januar. 

 

 

 

 

  

Nytårskur 

Lørdag den 7. januar kl. 13:00 

Tilmelding hurtigst muligt,  

senest 3. januar  
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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 igen 10/1 

http://www.frv-sejl.dk/
https://www.halsnaes.dk/Kultur/Idraet/Svoemmehal.aspx

