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Medlemsblad for Farum Sejlklub 

”Furesøbad”- 3500 Værløse 
Danske Bank  reg. nr. 1551 6187455 

Bestyrelsen 
Formand    Jørgen Juul Rasmussen       44 95 71 61 
Næstformand    Per Duelund                     44 48 36 19 
Kasserer    Torben Lindved        44 48 46 32 
Seniorleder    Jan Hellinghus         44 95 89 71 
Ungdomsleder                 Anders Petjursson               44 48 54 28 
Driftsleder    Jørn Jensen                44 48 37 32 
Suppleant    Arne Nørby Rasmussen      44 95 34 81 
         
Seniorafdelingen 
Seniorleder    Jan Hellinghus         44 95 89 71 
Sejlerskoleleder    Bjørn Pedersen        22 76 23 02 
Kapsejladsleder    Claus Bidstrup                     44 47 77 73  
 
Driftsafdelingen 
Driftsleder    Jørn Jensen                44 48 37 32 
Havnemand    Jørn jensen                       44 48 37 32 
Pladsmand    Jon Kjartansson               44 95 79 15 
Halmand    Stephan Nandrup-Bus         60 81 98 99 
Nøglemand    Per Christoffersen        22 36 72 73 
 
Miljøudvalg 
Hovmester    Britta Thøgersen        32 16 35 74          
 
Informationsudvalg 
Redaktør    Henry Andersen        44 95 31 98 
Web-master    Liselotte Müller                   27 28 97 13 
Medlemsservice   Jørgen Nielsen         45 81 19 99 
 

Klubbens hjemmeside: www.farumsejlklub.dk 



KALENDEREN 
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Sø   08.09         Klubmesterskab ungdom 

Lø   05.10         Kølbåde på land I 

                         Efterårssæson slut ungdom Uge 41 

Lø   26.10         Kølbåde på land II 

Sø   03.11         Standernedhal kl. 14.00 

To   07.11         FAS fylder 50 år -  Reception 

Lø   09.11         Jubilæumsfest 

            

Forsiden:  Smukt stemningsbilled fra havnen 

                  Foto: Alf Blume 
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FORMANDEN BERETTER 

Der er meget vand i Furesøen, så selv en langvarig tørke midt i sejlsæsonen 
er heldigvis ikke noget problem for vores favoritbeskæftigelse. Der har så-
ledes været godt gang i aktiviteterne på søen, selv gennem ferieperioden. 

Sejlerskolen startede noget sløvt i år med kun to elever, men er på nuværen-
de tidspunkt nået op 5 elever. Det er med en stor indsats af sejlerskoleleder 
Bjørn lykkedes at skaffe de nødvendige instruktører. Det ser oven i købet 
ud til, at der er yderligere kapacitet, hvis der skulle dukke yderligere elever 
op. 

Introkurserne for optimistsejlere i maj måned var en stor succes og har givet 
nye medlemmer. Der er derfor afholdt to kurser mere i august, som ret hur-
tigt blev fuldt tegnede.  Det er en rigtig god model, man her har fået etable-
ret i ungdomsafdelingen. For familier med potentielle nye sejlerbørn er det 
et godt tilbud, hvor man for et overkommeligt beløb kan få prøvet af, om 
sejlsport er noget for ens poder. 

Alt i alt så har ovennævnte aktiviteter været medvirkende til, at medlemstal-
let er steget støt, så vi på nuværende tidspunkt nærmer os 250 medlemmer, 
så inden sæsonen er omme er vi nok ikke så langt fra de 269 medlemmer, 
der var registreret ved årskiftet. Det har jo nok heller ikke skadet os med 
den helsides artikel med flotte actionbilleder i Furesø Avis, som næstfor-
mand Per fik organiseret. 

Så har der desværre igen været tyveri i havnen af en påhængsmotor fra en 
Triss, på trods af at den var sikret med dobbelt lås. Det er rigtigt irriterende, 
at man ikke kan have sine ting i fred. Samtidig har vi kunnet konstatere, at 
der på trods af skiltning med forbud mod fiskeri fra broerne, har været fi-
sket intensivt fra broerne hele sommeren. Forbuddet er primært lavet fordi 
fiskeriet jævnligt giver anledning til, at der afsættes kroge i vores fortøjnin-
ger, med hvad det indebærer af risiko for flænsede fingre. Desværre har 
lystfiskerne ikke meget respekt for hverken bådejere eller Michael Olsen, 
når de beder fiskerne om at fjerne sig.  
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Videoovervågning eller afspærring af broerne med en låge har været fore-
slået. Det første er angiveligt ikke tilladt, og m.h.t. til afspærring har vi 
fornylig i KU diskuteret dette. Her er der imidlertid bred enighed om, at 
det ikke vil være acceptabelt. Furesøbad er et vigtigt rekreativt område for 
mange mennesker, og vores broer bruges af mange til at spadsere ud på 
for at kigge på bådene og vores aktiviteter uden at det i øvrigt giver pro-
blemer. Jeg er sikker på, at der også er mange FAS medlemmer, der sæt-
ter pris på at kunne gå frit rundt i lystbådehavne rundt omkring i landet. 
Derudover er det tvivlsomt, om vi overhovedet vil få tilladelse af Natur-
styrelsen og/eller kommunen til en afspærring. 

Forberedelserne til fejringen af 50 års jubilæet i november skrider fremad. 
Arbejdet med et jubilæumsskrift er ved at være afsluttet med indlæg fra et 
antal medlemmer og under kyndig ledelse af redaktør Henry. Alle med-
lemmer vil inden længe modtage et eksemplar. Som det fremgår andet-
steds her i bladet, så er der nu åbnet for tilmelding til den store jubilæums-
fest d.. 9. november, og jeg håber at mange vil bakke op om dette arrange-
ment. Der kan max. være 100 personer i restauranten, så det er måske en 
god idé at tilmelde sig hurtigt, hvis man vil være sikker på at få plads.  

God vind til alle resten af sæsonen! 

Jørgen Juul Rasmussen 

service      hellerup båd       
      Onsgårdsvej 4 / dk - 2900 Hellerup/ tlf. 39 62 41 15 / giro 1 30 79 40 

             Førende mærker inden for 
        sejlerbeklædning og bådudstyr 
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RECEPTION 
FARUM SEJLKLUB fylder 50 år 

TORSDAG DEN 7. NOVEMBER 2013 

I den anledning afholdes reception på dagen fra kl. 15.00 til 
17.00 i Restaurant  FURESØ MARINA hvor klubben vil 

være vært ved et traktement. 

Der vil være indbudt repræsentanter fra Furesø kommune, 
vore naboklubber, DS., Furesø idrætsråd, Sundkredsklub-

berne o.s.v. 

Men vi håber også, at rigtig mange af vore medlemmer vil 
møde op og fejre Farum Sejlklubs 50 års jubilæum. 

 

       SÅ VELKOMMEN DEN 7. NOVEMBER. 
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JUBILÆUMSFEST 
I anledning af klubbens 50 års jubilæum trækker vi i det  

pæne skrud og iler til fest på FURESØ MARINA 

Lørdag den 9. november kl. 18.00 

Vi starter med en velkomstdrink inden vi går over til  

køkkenchefens kreationer, som i skrivende stund  

ikke er oplyst.  

Men det kan kun blive lækkert. 

Menuen vil senere fremgå af vores hjemmeside 

Under middagen leveres musik af Torben Sylvest, som med  

sangerinde spiller op til dans senere på aftenen. 

Prisen for arrangementet er 200,- kr. idet klubben yder  

tilskud på 100,- kr. 

Der er desværre kun plads til ca. 100 personer i restauranten,  

så de først tilmeldte har fortrinsret. 

Tilmelding foregår på klubbens hjemmeside. 

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER SØNDAG  

DEN 13. OKTOBER 
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UNGDOMSAFDELINGEN 

Herslevlejren 
Traditionen tro deltog FAS Ungdom i årets fælles Herslev-sejlerlejr 
ved Roskilde Fjord sammen de to andre Furesø-sejlklubber YF og Bir-
kerød, samt Herslev Strand Sejlklub, som jo lægger faciliteter til lejren. 
Vi havde i år kun 5 deltagere, hvilket er noget mindre end vi plejer. 
Men vi har også fået en hel del nye medlemmer i dette forår, så vi hå-
ber på en større deltagelse til næste år.  

Lejrens hjemmeside kan findes på www.herslevsejlerlejr.dk, hvor man 
kan finde både dagbog, billeder, samt generelle beskrivelser af lejrens 
formål og gennemførelse. 

 

Sæsonstart 
Vi starter sejlersæsonen igen i uge 33, hvilket betyder at mandagshol-
det starter d. 12. august,  tirsdagsholdet d. 13. august, og jollesejlerne 
d. 14. august. Mandagsholdet består fortsat af 13 sejlere og trænes af 
Rasmus Jonasen og Astrid Benie. Tirsdagsholdet består af 7 sejlere og 
trænes af Christian Paaske Jørgensen og Jacob Pjetursson. Onsdagshol-
dets størrelse er ikke helt afklaret, men kommer nok til at bestå af 3 
29er-besætninger. 

Hvert af de to optimist-hold får følgeskab af et intro-hold på 4 sejler-
aspiranter (8 i alt) som i de første 3 uger af sæsonen skal prøve kræfter 
med optimist-sejlads. Herefter får deltagerne tilbud om at fortsætte på 
de ordinære sejladshold. 



9 

Vigtige datoer i efteråret 
I slutningen af august vil vi forsøge at samle et hold af C-sejlere, som 
skal deltage i et af de mange kapsejlads-stævner der arrangeres i vo-
res område. 

Søndag d. 8. september gennemfører vi det årlige klubmesterskab for 
optimist-sejlere. Der bliver både tid til hardcore kapsejlads og sjov 
og ballade med kajakker. 

I årsplanen havde vi oprindeligt planlagt at gennemføre et sejlads-
stævne (Farum Cup) medio september, men vi vælger nok at aflyse 
dette p.gr.a. mangel på tid og kræfter hos centrale ressourcepersoner. 

Vi sejler frem til ugen før efterårsferien (uge 41), hvorefter vi afslut-
ter den ordinære sæson. 

Klubben fejrer i år 50 års jubilæum og i den anledning vil der blive 
afholdt en mindre fest-aktivitet for ungdomssejlerne lørdag 2. no-
vember om aftenen. Programmet ligger ikke fast endnu, men noget 
god mad vil helt klart indgå som et centralt element  
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KØLBÅDENE SKAL PÅ LAND 
Efter en god sæson skal kølbåde igen på land. 

Dette sker som vanligt over 2 lørdage. 

1.    lørdag d. 5. oktober. 

2.    lørdag d. 26. oktober. 

Begge dage med start klokken 08.00 og fra hvilket tidspunkt numre, 
kaffe og rundstykker også vil kunne købes. 

Ca. 14 dage før, medio september, vil der blive hængt tilmeldingsli-
ster op i klubben. 

I skal igen være opmærksomme på at der max. kan optages 30 både pr. 
lørdag, så sørg for en jævn fordeling. 

Klubbådene optages samlet d. 26. okt. omkring middag. 

Der er truffet aftale med vognmand ”Erik”, der også søsatte bådene i 
foråret og fortsat er parat til at være vognmand for os sammen med 
chauffør Steffen. Prisen er som sidste år: 

                          Kr. 300,- (Husk lige penge.) 

Vognmandens pris er på timebasis, og denne pris kan kun holdes hvis 
vi kan klare mindst fire både i timen. 

Der er altså ikke tid til ikke at være parat, og det hele skal være godt 
forberedt, så man er klar, når ens båd skal op, og det hele skal lykkes 
første gang, og I har alle efterhånden stor erfaring 

Og lad nu være med at placere bådene, hvor I selv synes, I har lyst til 
at stå, og afstanden fra bådenes stativmidte skal være 2,5m for at der 
bliver plads til alle bådene. Der vil være en afstandslægte så der ikke 
”snydes”. 

Vi skal begynde fra den fjerneste ende af jollepladsen og fylde op der-
fra, med ganske få undtagelser, som ikke gælder Trisser. 

Med _/)_/) _/) hilsen   Jørn Jensen 
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Til: JOLLESEJLERNE 

 

Den sædvanlige henstilling !!! 

Det kunne være rart hvis den også virkede! 

Det gjorde den ikke helt sidste år eller årene før, 

men det er blevet meget bedre når f.eks. trailere er funktionsdygtige og 
ikke har flade hjul etc. 

Hvis I har mulighed for det, så tag jeres joller hjem eller sørg for at få 
ryddet jollepladsen, så der bliver plads til kølbådene. 

Vi har jo desværre kun den plads til rådighed, som jollerne ligger på, 
og som I sikkert har set de øvrige år, bliver kølbådene pakket meget 
tæt for at vi alle kan være der. 

Så giv en hånd og hjælp til, enten ved at tage jeres jolle hjem eller 
samle dem så meget sammen som muligt, inden lørdag d. 5. oktober og 
inden d. 26. oktober. 

Endelig var der jo også den mulighed, at I kunne møde op om mor-
genen, de dage kølbådene skal tages på land, og hjælpe med at flytte 
jeres joller. 

I kan også købe en kop kaffe/rundstykke, og deltage i det sociale og 
hyggelige liv der er ved søsætning og optagning af bådene. 

 

Med _/)_/) _/) hilsen 

Jørn Jensen 
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I anledning af Deres jubilæum, Hansen, vil De fremover 

hver dag få et ekstra stykke sukker til eftermiddagskaffen …….. 

- De aner ikke, hvor min mand har savnet sin stol …... 
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KAPSEJLADSAFDELINGEN 

Furesømesterskab 2013 for joller og kølbåde 
 
afholdes 15. september 
 
Der sejles på udlagt op-ned bane udfor FAS. Der forsøges gennemført 
3 sejladser. Første banesignal afgives kl. 10.00, og der vil ikke blive 
startet sejladser efter kl. 13.00. 
  
Præmieoverrækkelse umiddelbart efter sidste sejlads. 
 
Tilmelding er ikke nødvendig. 
 
For yderligere information kontakt Claus Bidstrup 44 47 77 73  
eller kapsejladsleder@farumsejlklub.dk. 
 
Bemærk at første sejlads der startes efter 12.00 samtidig vil være alm. 
søndagsmatch. 
Både der kun ønsker at sejle denne er velkomne. Sejladsen indgår i 
det samlede pointregnskab for aftenmatcher. 
 
Indbydelse med program og sejladsbestemmelser findes på hjemmesi-
den. 
 
 
Aftenmatcher 
 
Umiddelbart efter sidste søndagsmatch 29. september afholder Birke-
rød Sejlklub præmieoverrækkelse for aften/søndags-matcher. 
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Triss-træf 2013, Farum Sejlklub. 
Det årlige Triss-træf fandt i år sted søndag den 16 juni og indledtes 
med skippermøde kl. 10:00. 
Igen i år var Ynglingesejlerne inviteret med i forsøget på at få flere 
med til denne traditionsrige begivenhed. Desværre blev det kun til 4 
deltagende Trisser, og ingen Ynglinge deltog. 

Traditionen tro stod de strenge - men retfærdige - dommere Elof og 
Steen for udlægning af bane og sejladsernes afvikling. Kapsejladsba-
nen var udlagt med start umiddelbart uden for havnen, første mærke ud 
for Furesøbad og to mærker et stykke ude i søen. Vinden var i sydvest, 
hvilket betød næsten vindstille ved start og mål, men frisk vind ude på 
banen, med til tider kraftige vindstød. 
På trods af den publikumsvenlige bane, var det småt med hujende til-
skuere. 
Der blev gennemført 3 sejladser i tørvejr uden større dramatik, hvoref-
ter der blev gjort klar til den efterfølgende frokost, hvor også resulta-
terne af formiddagens sejladser blev præsenteret og  præmier i form af 
udsøgt rødvin rundhåndet uddelt til alle deltagende både. 
Førstepladsen gik til Arne og frue i ”Spar 2”, andenpladsen til Kurt og 
Erik i ”Jubii” og tredjepladsen til Familien Gøtzsche.  En stor tak til 
Elof og Steen for tilrettelæggelse og afvikling af den sportslige del af 
arrangementet. 
Var deltagelsen i kapsejladserne lille, var den til gengæld stor til den 
efterfølgende frokost, som kunne udfylde hele langbordet i klublokalet. 
Frokost i det fri blev fravalgt, da regnen netop begyndte, da valget 
mellem terrasse og klublokale skulle træffes. Efter en velfortjent og 
hyggelig frokost afsluttedes arrangementet omkring kl. 15. 

Arne/Spar2 
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Triss-træf 2013 
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E-mail adresser: 
 
Formand: Jørgen Juul Rasmussen: formand@farumsejlklub.dk 
Næstformand: Per Duelund : 2.formand@farumsejlklub.dk 
Kasserer: Torben Lindved: kasserer@farumsejlklub.dk 
Ungdomsudvalg: Anders Petjursson: ungdomsleder@farumsejlklub.dk 
Kapsejladsleder: Claus Bidstrup: kapsejladsleder@farumsejlklub.dk 
Seniorleder: Jan Hellinghus: seniorleder@farumsejlklub.dk 
Sejlerskoleleder: Bjørn Pedersen : sejlerskoleleder@farumsejlklub.dk 
Driftsleder: Jørn Jensen: driftslederleder@farumsejlklub.dk 
Havnemand: Jørn Jensen: havnemand@farumsejlklub.dk 
Halmand: : Stephan Nandrup-Bus: halmand@farumsejlklub.dk 
Pladsmand: Jon Kjartansson: pladsmand@farumsejlklub.dk 
Nøglemand: Per Christoffersen: per_c@mail.com 
Hovmester: Britta Thøgerseni: hovmester@farumsejlklub.dk  
Redaktionen: Henry Andersen: klubnyt@farumsejlklub.dk 
Web-master: Liselotte Müller: webmaster@farumsejlklub.dk 
Medlemsservice: Jørgen Nielsen: medlemsservice@farumsejlklub.dk 
Kordinationsudvalget:  KU: kordinationsudvalg@farumsejlklub.dk 
KU-formand:  kuformand@farumsejlklub.dk 

Velkommen til: 
Seniorer 
Mads Bak 
Rene Nøttrup 
Anne Bjørness Nielsen 
Adam Allun 
Jes Valbjørn 
Erik Refslund 
Anders Gad 
Bjarne Bruun 
Tim Svarting 
Stefan Ingerslev 
Thorbjørn Hansen 
Juniorer 
Laurits Nikolaj Petersen 
Freja Okholm 
Anna Mai Hede Klerke 
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AGTERSPEJLET 

DEADLINE 
Lørdag d. 16. januar 2014 

Bladet udkommer primo februar 

Foto: Alf Blume 

Jeg vil foreslå, at De lever et mindre 

udsvævende liv, Andersen ……….. 



Farum Sejlklub - Furesøbad -  Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse 


