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Nyt fra bestyrelsen 
Af POUL AMMENTORP, formand 

Den gamle redaktør, Henry Andersen, har 
med Klubnyt nr. 4, 2018, som udkom i 
efteråret, trukket sig tilbage fra posten, 
som han trofast har passet i mere end 30 
år. Det er næsten 2/3 af den tid, bladet er 
udkommet, idet 2018 var årgang nr. 50. 

Stor tak til Henry for hans trofaste indsats 
gennem de mange år, hvor han, når dead-
line nærmede sig, vedholdende og tålmo-
digt rykkede os for stof til vores blad.  

Nu manglede vi en redaktør til at viderefø-
re bladet, og en opfordring til medlemmer-
ne om at melde sig til redaktørposten blev 
sendt ud med nyhedsbrev på e-mail i 
november 2018. Jeg har ikke gode erfarin-
ger med at rekruttere mandskab til poster i 
klubben via annonce i bladet eller i et ny-
hedsbrev, så jeg blev særdeles glædeligt 
overrasket, da der i løbet af ganske kort tid 
kom tre tilbud om at tage redaktørposten.  

Det var Jesper Kirkeskov, Scilla Latini og 
Padraig Kelleher, som alle svarede positivt. 
Jeg tænkte, at her var der potentiale for 
noget nyt, nemlig at lave en redaktion, så i 
stedet for at det kun var en person, som 
stod med hele den store opgave, så kunne 
der være tre, som i fælleskab fik samlet 
stof ind til et blad, og i øvrigt alle kunne 
bidrage med nye ideer og tiltag. 

På et møde i klubben, hvor også den gamle 
redaktør var til stede, blev bladet overdra-
get og den nye redaktion formet. 

Jesper er nu vores ansvarshavende redak-
tør, der sammen med Scilla og Padraig 
udgør den redaktion, som laver det blad, 

du sidder med i hånden. 

Jeg opfordrer alle medlemmer af Farum 
Sejlklub til at bakke op om vores nye re-
daktion og forsyne dem med artikler, be-
retninger, nyheder, foto, tegninger og alt, 
hvad I kan finde på, som vil være med til at 
gøre vores blad et endnu mere levende 
Klubnyt. 

Generalforsamling 

Husk at vi afholder generalforsamling i 
undervisningslokalet i klubben 26. marts 
kl. 19.00. Se dagsorden andetsteds i bla-
det. Det er vigtigt, at du møder op, og vi 
hører på mødet meget gerne om dine ide-
er, visioner og drømme om, hvorledes vi 
skal udvikle og drive Farum Sejlklub. 

Bådklargøring i hallen 

Husk at arbejdsmiljøregler skal overholdes, 
når du frivilligt hjælper med klargøring af 
klubbens både. 

Halmanden har udarbejdet retningslinjer 
for bådklargøring i hallen, som bringes her 
i bladet og på hjemmesiden. 

Er det private både der klargøres,  så op-
fordrer klubbens bestyrelse til, at du også 
følger arbejdsmiljøreglerne, bl.a. med at 
bruge åndedrætsværn og sørge for regel-
mæssig udluftning, når der males med 
maling med opløsningsmidler. 
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Tekst: CHRISTIAN MILERT HANSEN 

og SCILLA LATINI 

Foto: KIM FREMLEV LARSEN (til venstre) 

og SCILLA LATINI (nedenfor) 

Til sommer er der VM for Wayfarer-joller i 

Irland. De danske besætninger gør det 

traditionelt godt til VM. Mogens Just og 

Anders Friis er forsvarende verdensme-

stre. Fra Farum Sejlklub forventes en god 

håndfuld joller at deltage. 

For at optimere mulighederne for at gøre 

en god indsats til VM trænes der allerede 

nu flittigt på søen. Typisk er der tre til fem 

joller på vandet hver søndag formiddag kl. 

9.00 gennem hele vinteren, når vejret el-

lers tillader det. 

Der trænes flittigt fart, manøvrer og place-

ring på banen. Der sejles på en kort op-

ned-bane, så jollerne hele tiden er tæt på 

hinanden. Det giver tætte mærkerundin-

ger og intense båd-mod-båd-situationer 

på både kryds- og lænsebenene. 

Den høje intensitet betyder også, at det 

ikke er et problem at holde varmen, selv 

på de kolde dage, og det meste af tiden 

sejles med høj puls. 

Alle, uanset niveau, er enige om, at ud-

byttet er højt. 

Besætningerne er gode til at hjælpe og 

vejlede hinanden, så udbyttet af timerne 

på vandet optimeres .  

Efter sejladserne er der tid til erfaringsud-

veksling og håndsejlads på land.  

Selvom man ikke skal til VM, er man natur-

ligvis mere end velkommen til at dukke op 

og sejle med. Jo flere vi er på vandet, jo 

bedre. 

 

 

 

Wayfarere på vej til Irland  

Se datoer for Wayfarernes Sjæl-

landsmesterskab, DM og VM på  

www.wayfarer.dk/kalender  

og følg sejlerne på Facebookgrup-

pen www.facebook.com/

groups/163172403892481/. 

https://www.wayfarer.dk/kalender
https://www.facebook.com/groups/163172403892481/
https://www.facebook.com/groups/163172403892481/
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Af POUL AMMENTORP, formand 

I henhold til Farum Sejlklubs vedtægter 
indkaldes hermed til ordinær generalfor-
samling, som afholdes i sejlklubbens un-
dervisningslokale tirsdag 26. marts kl. 
19.00 med følgende dagsorden. 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning fra bestyrelsen.  

3. Årsregnskabet forelægges til god-
kendelse.  

4. Forslag. 

5. Forelæggelse af bestyrelsens bud-
getforslag til godkendelse samt fast-
sættelse af kontingent og indskud 
for indeværende regnskabsår.  

6. Valg til bestyrelse, revision og ud-
valg i henhold til § 11, § 15 og § 18.  
Næstformand 
(Per Duelund er villig til genvalg) 
Kasserer 
(Arne N. Rasmussen er villig til genvalg) 
Seniorleder 
(Jan Hellinghus er villig til genvalg) 
Sejlerskoleleder 
(Bjørn Pedersen er villig til genvalg) 
Ungdomsleder 
(Mikkel Elmholdt er villig til genvalg) 
Kapsejladsleder 
(Claus Bidstrup er villig til genvalg) 
Driftsleder 
(Jørn Jensen er villig til genvalg) 
Hovmester 
(Sanne C. Parkhøi er villig til genvalg) 
Redaktør 
(Bestyrelsen foreslår Jesper Kirkeskov) 
Revisorer 
Suppleant til bestyrelsen 

7. Eventuelt. 

 

Ad. 4, Forslag: "Bestyrelsen indstiller til 
godkendelse på generalforsamlingen i.h.t. 
vedtægternes § 4, at der udnævnes et nyt 
æresmedlem”. 

Stemmeret på generalforsamlingen har 
alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år.  

Ægtefæller der deler blad med seniormed-
lemmer, får ikke yderligere indkaldelse end 
her gennem Klubnyt og i kalenderen på 
www.farumsejlklub.dk. 

Generalforsamlingen er klubbens øverste 
myndighed, og det er her du som aktivt 
medlem kan få direkte indflydelse på, hvad 
der skal ske i din sejlklub. Har du ideer og 
visioner, så er punktet eventuelt et godt 
sted for en debat. Mød derfor op og vær 
med til at gøre Farum Sejlklub til en endnu 
mere levende sejlklub. 

 

Generalforsamling 

Foto: KIM FREMLEV LARSEN 

http://www.farumsejlklub.dk
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Teskst og foto: MIKKEL MUNK NIELSEN 

Selvom der kan synes langt, til vi igen kan 

komme på vandet i vores nye og gamle 

joller, så er der allerede nu sat gang i akti-

viteter, der skal gøre os sejlklare, så snart 

vandet er varmt nok og der er lyse timer 

for os til endnu en sæson med ungdoms-

sejlere på Furesøen. 

Netop nu er vi gået i gang med at få over-

blikket over vedligeholdelsesopgaven fra 

sidste års forrygende sæson med mange 

nye sejlere og dermed også mange sejle-

de mil i jollerne. Det betyder, med andre 

ord, overblik over skader og slid.  

Samlet skal vi over den kommende tid 

have set på 10 joller, som har brug for en 

kærlig hånd. Derfor også en invitation til 

at komme forbi i hallen og gøre jollerne 

klar til den nye sæson. Det kræver ikke 

forudgående bådkendskab, vi instruerer 

og hjælper jer. Vi forventer, det bliver 

over et par weekender i marts. I får dato-

er ud på mail om kort tid. 

Vi regner med at få brug for mange joller 

igen i den kommende sæson, hvis vores 

medlemstilgang fortsætter som sidste år. 

Så mød op og vær med til at få jollerne 

gjort klar til endnu en super sæson med 

mange børn på vandet. 

Som nogle af jer måske kan huske, så in-

vesterede vi kraftigt i nye joller i sidste 

sæson:  To Zoom8 og en spritny Feva-jolle 

til to personer. Pengene til Fevaen kom 

fra en donation fra Luffes Fond. Jollen er 

derfor naturligt døbt Luffe! Zoom-jollerne 

blev, som I måske kan se på billedet, døbt 

hhv. Zig og Zag. Navne blev valgt af sejler-

ne selv. 

Netop som sidste års sæson var afsluttet, 

modtog vi i ungdomsafdelingen endnu en 

Mens vi venter på forår og sejlads 
[Ungdomsafdelingen] 
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donation, denne gang fra Nordea Fonden 

til indkøb af endnu en jolle. Vi skal derfor 

også i den kommende tid have besluttet, 

hvilken type dette skal være. Så med alt 

held kan vi starte dette års sæson op med 

endnu en ny jolle.  

Alt imens vi venter på lysere og varmere 

tider, så har vi i ungdomsudvalget været i 

gang med at se på vigtige datoer i sæso-

nen, så man allerede nu kan sætte kryds i 

kalenderen til spændende aktiviteter. 

Følgende datoer er derfor værd at huske: 

18.marts kl. 18.30 -20.00: Knob, stik og 

sejlteori.  Christoffer Ringgaard . 

18.marts kl. 18.30-20.00: Forældremøde. 

2. april kl. 18.30-20.00: Knob, stik og sejlte-

ori. Christoffer Ringgaard. 

7. april kl. 9.00-12.00: Klargøring af joller. 

28. april kl. 12.30-13.30: Svømmeprøve og 

hygge i Værløse Svømmehal. 

 

29. og 30. april: Sæsonens første sejldage  

- jubii!  

Uge 26: Sidste sejleruge inden sommerfe-

rien. 

Uge 27: Herslev sejlerlejr – mere info føl-

ger senere. 

Uge 33: Første sejleruge efter sommerferi-

en 

Uge 41: Sidste sejleruge i sæsonen 

Uge 41: Sidste sejleruge i sæsonen. 

Vi mangler fortsat at få afsat tidspunkter 

til de klassiske ministævner på søen og  

- ikke mindst - sejlerweekender med for-

ældrene og slutteligt klubmesterskab. Det 

har vi bud på, når I kommer til forældre-

mødet i marts.  

Foto viser en fantastisk klubmesterskabs-

dag på søen med et stærkt felt og FASine i 

front. 

Mange sejlerhilsner fra Ungdomsudvalget, 

til vi ses. 
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Foto: NIELS ALSLEV 



 

 17 

Af PER DUELUND, næstformand 

Seniorafdelingens aktiviteter uden for sejl-

sæsonen kalder vi for ”sejlads på land”. 

De første gange er afviklet i januar med 

stort antal deltagere. Første gang gennem-

gik Niels definitionerne, som ligger til 

grund for kapsejladsreglerne, samtidig 

med at flere praktiske situationer om vige-

regler m.m. blev gennemgået i regelspillet 

på det store lærred. Der var stor spørge-

lyst, og en del af den viden, deltagerne 

blev præsenteret for, faldt på frugtbar 

jord. 

Anden aften var emnet gennemgang af 

arbejdsfordeling i en yngling. Afhængig af 

hvordan den enkelte båd er rigget og de 

enkelte besætningsmedlemmers kvalifika-

tioner, fordeler man opgaverne, skriver 

det hele ind i et skema og øver det til tirs-

dagstræningen. 

Programmet for de følgende gange ser 

således ud: 

19. februar: Meteorologi, alternativt tov-

værksaften. 

5. marts: Foredrag fra "Sejl Sikkert" - Mand 

over bord. 

19. marts: Seniormedlemsmøde med 

drøftelse og beslutning af den kommende 

sæsons aktiviteter. 

9. april: Kapsejlads - start , op/ned ad ba-

nen, i mål, taktik, metoder, kompasbrug. 

23. april: Trim af rig og sejl. 

27. april : Søsætning af både. 

Alle seniorer er velkomne til at deltage. 

Møderne foregår i teorilokalet kl. 19.00, og 

tilmelding er ikke nødvendig. 

Tirsdagstræning 

Sidste sæson var en af de bedste, vi længe 

har haft, set ud fra et deltagersynspunkt. 

Adskillige gange var alle ni både besat og i 

gang på søen. 

Noter allerede nu, at første træningsaften 

er tirsdag 7. maj. Reglen er, at samtlige 

deltagende besætninger møder omklædte 

efter at have rigget bådene til kl. 18.00 til 

skippermøde, hvor aftenens fokuspunkter 

bliver gennemgået. 

I næste nummer af Klubnyt kommer nær-

mere invitation til tirsdagstræningen. 

Vi har nu glædet os længe til en ny sæson. 

Derfor: På gensyn! 

Sejlads på land 
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1/2 -manden beretter 
Tekst og foto: STEPHAN NANDRUP-BUS, 

halmand 

Hvert forår efterlades presenninger rundt 

omkring – uden navne.  Hvis der ikke er 

navne på, vil de blive givet til sejlere, der 

har brug for dem. Der ligger en hel del 

under klublokalet. 

Der er også glemt en rorpind med forlæn-

ger. Der står 72 skrevet på den. 

 

På baggrund af Arbejdstilsynets regler har 

sejlklubbens bestyrelse og Koordinations-

udvalget ændret reglementet for brug af 

hallen . 

Arbejdstilsynets regler  

3.1. Krav til alle typer af stoffer og materialer. 

For arbejde med alle typer af stoffer og materia-

ler gælder, at arbejdet skal planlægges, tilrette-

lægges og udføres, så det er sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Heri ligger: 

At unødig påvirkning fra stoffer og materialer 

skal undgås. 

At påvirkninger fra stoffer og materialer under 

arbejdet skal nedbringes så meget, som det er 

teknisk rimeligt. 

At fastsatte grænseværdier skal overholdes.  

At arbejde med epoxy, isocyanater, bly, træsor-

ten Pao Ferro og asfaltmaterialer skal ske i over-

ensstemmelse med de særlige krav i bilag 1-4 i 

bekendtgørelse om arbejde med stoffer og mate-

rialer og i de relevante At-vejledninger (3, 2, 4). 

Dette gælder for ethvert arbejde med farlige 

stoffer og materialer. Det vil sige fremstilling, 

anvendelse, håndtering og for alle led i arbejds-

processen, herunder klargøring og efterbehand-

ling.  

Det gælder også for de arbejdsprocesser, hvor 

der er risiko for udsættelse for farlige stoffer og 

materialer, som fx røg i forbindelse med brand-

slukning eller udsættelse for farlige stoffer i for-

bindelse med arbejde i forurenet jord.  

Bestemmelserne gælder også for arbejde, der 

ikke bliver udført for en arbejdsgiver. 

DM for Trapezjoller 

Farum Sejlklub arrangerer DM for 

Trapezjoller 24.-25. august, hvor der er 

brug for hjælpere. 

Lån en jolle ved henvendelse til  

halmand@farumsejlklub.dk. 

Trapezerne afholder aftenmøde 10. 

april kl. 17.00 med video fra DM 2018 . 

mailto:halmand@farumsejlklub.dk
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§ 1 

Hallen er beregnet til opbevaring af klub-

bens følgebåde og vedligeholdelse af klub-

bens og medlemmernes både. Endvidere 

opbevares master, Opti-sejl, andre sejl, 

redningsveste og nummerplader etc. på 

dertil indrettede steder. Alt materiel i hal-

len skal være mærket med ejerens med-

lemsnummer og gerne navn og båd. 

Uden for sejlsæsonen kan klubbens og 

medlemmernes både i forbindelse med 

vedligeholdelsesarbejde stå inde i hallen i 

begrænset tidsrum. Der søges om tilladelse 

hos halmand@farumsejlklub.dk eller i 

akutte tilfælde telefonisk til halmanden. 

Nummeret finder du på hjemmesiden. 

En båd må kun anbringes i hallen efter afta-

le med halmanden. Både i hallen bør være 

letflyttelige,  fx  på hjul. I sejlsæsonen skal 

hallen være ryddet for både under repara-

tion, dog kan halmanden i akutte tilfælde 

dispensere fra dette. 

§ 2 

Hallens skabe udlånes til klubbens aktive 

medlemmer med egen båd. Skabslåneren 

skal sikre skabet med en hængelås eller 

karabinhage. 

Hvert år i maj måned skal skabenes bruge-

re vise, at deres skabe benyttes. Dette gø-

res ved at signere en ophængt liste i hallen. 

Er den ikke signeret 1. juli, videregives ska-

bet automatisk og uden varsel til den næ-

ste i køen. Ventelisten kommer man på ved 

at maile en anmodning til  

halmand@farumsejlklub.dk. 

Der må ikke anbringes brandbare væsker i 

skabene. Disse skal i stedet anbringes i 

metalskabet i hallen og fjernes efter brug.  

§ 3 

Ved vedligeholdelse af både skal Arbejdstil-

synets regler følges. 

Med hensyn til slibestøv skal der vises hen-

syn, så der ikke støves unødigt. Vådslib hvis 

muligt, og fugt gulvet for at binde støv. 

Større arbejder med vinkelsliber, rundsav, 

stiksav og lignende, hurtigkørende maski-

ner er ikke tilladt inde i hallen, da de spre-

der støv over hele lokalet. 

Excentersliber og rystepudser må kun be-

nyttes, når de er forsynet med støvopsam-

ling eller forbundet med en støvsuger med 

filter. 

Brug støvmaske ved slibning. 

Kør båden udenfor ved arbejde, der produ-

cerer meget støv, og brug også støvmaske 

udendørs. 

Der rengøres for støv bl.a. ved støvsugning, 

inden hallen forlades 

Kontroller støvsugerens pose inden brug. 

Evt. udskiftning af posen skal foregå uden-

for hallen. Klubbens støvsuger har HEPA-

Reglement for brug af hallen i Farum Sejlklub 

mailto:halmand@farumsejlklub.dk
mailto:halmand@farumsejlklub.dk
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filter og står i skab 84. Pose med støv skal 

bortskaffes i containerne i gården.  

Tomme malerdåser og andet brandbart 

affald skal i metalaffaldsbeholderen til 

brandbart affald i hallen. 

Private bådejere skal selv sørge for bort-

skaffelse af deres brandfarlige affald. 

Vedr. organiske opløsningsmidler: Læs 

Arbejdstilsynets krav (opslået i hallen). 

 Ved brug af organiske opløsningsmidler 

skal der bruges gasfiltermaske, og der skal 

sørges for grundig udluftning, fx ved at 

porten åbnes. 

Arbejdet bør foregå, når der ikke er andre 

til stede i lokalet. Ellers skal de også bære 

gasfiltermaske. 

Seniorafdelingen har egnede masker til 

brug ved arbejder på klubbådene. 

Når der arbejdes i hallen, skal dørene til 

trappen til restauranten og til klublokalet 

være lukkede. 

§ 4 

Sejlene, som ligger på hylderne, skal bære 

tydeligt medlemsnummer ved halsbarmen 

og på posen, og gerne person- og bådnavn. 

§ 5 

Master og bomme som er i hallens områ-

de, skal mærkes med bådtype, medlems-

nummer, og gerne navn. 

§ 6 

Rygning er ikke tilladt på klubbens inden-

dørs område. 

§ 7 

Ophold og anbringelse af ejendele i hallen 

er helt på eget ansvar. 

§ 8 

Ryd op efter dig og efterlad hallen og ma-

teriellet, som du kunne ønske dig at gen-

finde det. 

Godkendt af bestyrelsen, koordinationsud-

valget og halmanden, februar 2019.   

KODENUMMER FOR MALING 
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Af JON KJARTANSSON, pladsmand 

Traditionen tro, indkalder pladsmanden og 

jollesejlerudvalget alle, som har en jolle-

plads i FAS, til at møde op til oprydning på 

jollepladsen.  

Vi mødes i klubben søndag 5. maj 2019 kl. 

10.00. 

Hvis du har noget praktisk redskab, som 

dine hænder er godt formede til at kunne 

håndtere, så medbring det evt. Jeg tænker 

på haveredskaber, reparationsredskaber 

mv.  

Andre vil også have værktøj med, som du 

evt. kan låne, afhængigt af opgaverne.  

Når det hyggelige arbejde er vel overstået 

ca. kl. 12, så er der forberedt en velfortjent 

og gratis frokost til deltagerne i sejlklub-

ben.  

Pladsmand Jon vil hele tiden være til stede, 

og han vil gå rundt og tjekke, at bådene ser 

sødygtige ude, at jollevognene fungerer, 

og at joller og trailere er aftalemæssigt 

mærket. Det er omkring samme tidspunkt, 

jollemærkaterne bliver udsendt med po-

sten. 

Vi vil igen opfordre til, at alle jollepladsin-

dehavere møder op. Hvis vi er for mange, 

så går det bare hurtigere med at få ordnet 

pladsen til fælles glæde. 

 

 

Af JON KJARTANSSON, pladsmand 

Hvis du har haft jolleplads i 2018 

Du skal have betalt FAS-kontigent og jolle-

plads  til Farum Sejlklub for i år, dette gø-

res via klubmodulet på 

www.farumsejlklub.dk. 

Fuldt aktivt seniormedlemskab (klubmodul 

100, 101 eller 104) er en betingelse, som 

ud over medlemskontingentet betales for 

jolleplads (klubmodul 201: 50 kr), evt. trai-

lerplads (klubmodul 202: 50 kr) og evt. 

aluskilt (Sejlershoppen : 40 kr), sidstnævn-

te kun hvis du mangler det på din båd. 

Ovenstående skal gerne være gjort inden 

1. maj, hvorefter jeg forventer at ekspede-

re mærkaterne og udsende til alle, der har 

betalt for det.  Der skal ikke søges om jolle-

plads på ny for hvert år, kun det første år.  

Jollepladsmærkater forventes sendt ud i 

ultimo maj.  

Manglende betaling for jolleplads efter 1. 

juni opfattes som ophørt interesse i en 

jolleplads.  

Der er fast tradition for jollepladsopryd-

ning en uge efter kølbådssøsætningen (se 

andet sted her i bladet), dette opfodres 

jollepladsindehaverne at møde op til. Det 

plejer at tage et par timer, efterfulgt af en 

hyggelig frokost for jollepladsadministrati-

onens regning.  

(Fortsættes på side 22). 

Oprydning på pladsen  Bestilling af  jolleplads 

https://farumsejlklub.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx
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Hvis du ikke har søgt jolleplads 

tidligere eller er nyt medlem i FAS 

Du skal have betalt FAS-kontigent og jolle-

plads  til Farum Sejlklub for 2019. Dette 

gøres via klubmodulet på 

www.farumsejlklub.dk. 

Fuldt aktivt seniormedlemskab er en betin-

gelse. Se ovenfor vedr. medlemmer der 

har haft jolleplads før. 

Herudover bedes du udfylde og underskri-

ve ansøgning om jolleplads og sende den 

med fodpost til pladsmanden: Jon E. Kjar-

tansson, Fuglevænget 17, 3520 Farum. 

Det er også i orden at indscanne og ind-

sende den vedhæftet på en e-mail til  

pladsmand@farumsejlklub.dk (blot man 

kan se underskriften). Vi kan godt være lidt 

fleksible.  

Du skal samtidig sende en kopi af din an-

svarsforsikring på båden.  

Ovenstående skal gerne være gjort inden 

1. maj, hvorefter jeg forventer at ekspede-

re mærkaterne og udsende til alle, der har 

betalt for det.   

Der skal ikke søges om jolleplads hvert år, 

kun det første år.  

Jollepladsmærkater forventes sendt ud 

omkring 15. maj.  

Hilsen materialeudvalget og  pladsman-

den. 

Foto: SANNE CECILIE PARKHØI 

https://farumsejlklub.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx
https://www.farumsejlklub.dk/havnen/jollepladser/ansogningsskema-for-jolleplads
mailto:pladsmand@farumsejlklub.dk
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Af POUL AMMENTORP, formand 

”Flyv Fugl, flyv over Furresøens Vove! Nu 

kommer Natten saa sort”. Sådan lyder den 

første strofe af Christian Winthers kendte 

sang.  

Det er ikke natten, der er på vej nu, men 

vinteren. Det er derfor, at vi i dag holder 

standernedhaling, og om et øjeblik stryger 

vores smukke stander til tonerne fra ”Flyv 

Fugl, flyv”. Melodien er i øvrigt skrevet af 

Hartmann. 

Nu ikke mere kultur! Nu skal det handle 

om Farum Sejlklub. 

Når vi stryger standeren, er der tradition 

for, at formanden fortæller lidt om, hvorle-

des sejlsæsonen er forløbet. 

Ungdomsafdelingen 

Der er knap 30 aktive ungdomssejlere, 

som deltager i undervisning. Der er offici-

elt 36 ungdomssejlere, der betaler kontin-

gent, men ikke alle deltager i undervisning. 

Det er en pæn fremgang i forhold til årets 

start, hvor der var en del frafald. 

Der har været træningsweekend i Esper-

gærde, ungdomsstævne i YF, samt 13 del-

tagere til en uges sejlerlejr i Herslev 

Strands Sejlklub. Det er noget, der giver 

træning og sejlererfaring og ikke mindst er 

rigtig godt for kammeratskabet mellem de 

unge, noget som måske er det vigtigste, 

når man taler om at fastholde de unge ved 

sejlsporten. 

 

Vi har fået uddannet nogle nye trænere af 

egen avl (dvs. ungdomsmedlemmer med 

flere års sejladserfaring og kursus som 

træner hos DS). Vi håber, at de også fort-

sætter som trænere i 2019. 

De nye joller er blevet meget fint modta-

get, og det ser ud til, at de kan medvirke til 

at fastholde nogle af de gamle ungdoms-

sejlere. Det har været nødvendigt at op-

rette turnusordning for Feva- og Zoom-

jollerne, da der ellers var kamp om dem.  

Hvis flere joller af den omtalte type kan 

være med til at fastholde de unge, så er 

det noget, som vi fra klubbens ledelse ser 

yderst positivt på, og vi har da også et 

sponsorudvalg, som er i gang med en søge-

proces hos forskellige firmaer og fonde. 

Nogle få af klubbens entusiastiske ung-

domssejlere har midlertidigt flyttet jollen 

over til Yacht Klubben Furesøen, hvor der 

vil være vintertræningssejlads for Sund-

kredsen. Ungdomsafdelingen går i vinter-

modus, med teoriundervisning og reparati-

on af joller, så de er klar til næste sejlsæ-

son.  

Seniorafdelingen 

Der har været god aktivitet i Seniorafdelin-

gen. Specielt har klubbens ni Ynglinge væ-

ret flittigt benyttet til kapsejladstræning 

om tirsdagen. Det er mig stadig en gåde, 

hvorfor dette høje aktivitetsniveau ikke 

Tale ved Farum Sejlklubs standernedhaling 2018 
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viser sig på samme måde, når vi har tors-

dagsmatch. Her kunne man få testet nogle 

af alle de færdigheder, man har øvet så 

flittigt om tirsdagen. 

Ifølge vores sejlerskoleleder, Bjørn, så går 

det rigtigt godt på sejlerskolen, hvor vi op-

lever, at flere elever, som er blevet skolet 

ud og har fået førerprøve til Ynglingen, 

også melder sig i korpset af instruktører, 

noget klubben har stort behov for. Jeg vil 

benytte lejligheden her til at sige stor tak til 

sejlerskolens instruktører, som gør et 

kæmpe frivilligt arbejde for klubben med 

at uddanne nye sejlere.  

Sejlerskolen er klubbens krumtap, hvor vi 

sikrer, at nye medlemmer kan få grundig 

indføring i sejlads og sømandskab, hvilket 

er fundamentet for sejlklubben. 

Efter sejlerskolen har klubben tilbud til 

seniorerne om kapsejladstræning om tirs-

dagen, hvilket er med til at fange de nye 

medlemmers interesse for sejlsporten, og 

nu hvor seniorafdelingen også går i vinter-

mode, så kan vi forvente, at der er kapsej-

ladsteoriundervisning og bådklargøringsak-

tiviteter på programmet. Måske har sejler-

skolen også planer om nogle aftener med 

tovværksarbejde, søvejsregler og sikkerhed 

til søs. Vi får se! 

Kapsejladsaktiviter 

Også i år har der været pænt med både til 

torsdagsmatch på søen, men der er plads 

til mange flere! 

Ved DM for Yngling, afholdt af YF, tog FAS 

sølvet med Niels Duelund, Niels Henrik 

Olsen og Jan Hellinghus ombord, og ikke 

uventet var det igen Jørgen Ring fra Taar-

bæk, som tog guldet. Der er stadig plads til 

forbedringer for de mange andre deltagere 

fra FAS, men det er rigtig godt, at I stiller 

op og får skærpet jeres kapsejladserfaring. 

Samtidig er I med til at bakke op omkring 

Yngling-klassen, noget der er vigtigt for 

Farum Sejlklub, da vi har ni klub-Ynglinge, 

og der er tre-fire private Ynglinge, og der-

for et stort sejlsportspotentiale for vores 

klub. 

Wayfarerne 

Wayfarerklassen i Farum Sejlklub er stadig 

rigtigt godt med. 

Farum Sejlklub var vært ved Sjællandsme-

sterskabet i juni, og her dominerede FAS 

ved at sætte sig på de fire første placerin-

ger. Var der nogen, der sagde hjemmeba-

nefordel? Førstepladsen tog Christian og 

Jørgen Iversen, i W-klassen kaldet Brødre-

ne Iversen, men det er far og søn, der sej-

ler sammen, og sønnen er den strenge, 

knivskarpe skipper. 

Ved DM i Svendborg Sund Sejlklub tog FAS 

2.-, 4.-, 5.-, 6.-, 7.- og 8.-pladsen.  De rege-

rende verdensmestre tog igen 1.-pladsen. 

De var alligevel for hård en nød for W-

sejlerne fra FAS. 

Ved EM i Assens blev det til 3.-, 4.- og 5.-

pladsen, idet der var en hård fight om 1. og 

2. plads mellem de tidligere og de regeren-

de verdensmestre fra hhv. England og Dan-
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mark. Resultatet blev, at de tidligere ver-

densmestre fra England, efter pointlighed 

sidste dag, vandt Europamesterskabet 

uden kamp, idet den danske båd måtte 

udgå pga. skippers rygproblemer. 

Sæsonen sluttede med et endagsstævne i 

oktober, hvor FAS igen var arrangør. Det 

blev et kanongodt stævne i fuld sol og  

22 oC med 3-5 m/s vind. En vidunderlig 

sensommerdag på vandet, hvor man kun-

ne sejle i korte bukser. Resultatet afspejler 

igen lidt hjemmebanefordel, idet 1.- til og 

med 7.-pladsen alle gik til Furesøsejlere. 

Først på 8.-pladsen kommer der en 

udensøs båd, som i øvrigt har besluttet sig 

for at sejle med her i vinter, hvor FAS’ 

Wayfarersejlere træner søndag formiddag. 

Stor tak skal lyde til Farum Sejlklubs kap-

sejladsudvalg med Claus Bidstup og alle 

hans hjælpere. Tak fordi I stiller op, hver 

gang I bliver spurgt. Det er noget, vi sejlere 

er rigtig glade for, og jeg håber, at Farum 

Sejlklubs Wayfarersejlere er parate til at 

give en hånd med, når der er andre båd-

klasser, som har brug for hjælp ved et 

stævne på Furesøen. 

Inden vi haler standeren ned, vil jeg gerne 

sige tak til alle, som gør en indsats for Fa-

rum Sejlklub. 

Uden jeres opbakning, så var vi ikke en 

velfungerende klub som sprudler af aktivi-

tet. 

Husk at vi har et klubblad og en hjemme-

side, som altid er stofhungrende, så har du 

en beretning eller nogle gode billeder, du 

gerne vil dele med os andre, så skynd dig 

at send det frem til redaktøren eller web-

masteren. 

Efter vi om et øjeblik har strøget standeren 

til tonerne fra ’Flyv fugl, flyv’, så vil vores 

hovmester, Sanne, invitere indenfor i klub-

lokalet, hvor der diskes op med alverdens 

lækkerier, bl.a. har vores halmand, Ste-

phan, i dagens anledning meldt sig som 

grillmester og sørget for, at der er masser 

af grillede pølser til hotdogs, noget jeg ved, 

at mange ser frem til som dagens absolutte 

højdepunkt. 

Nu kan vi ikke vente længere! 

Standeren stryges med fuld musik. 

Herefter et hurra og leve for sejlsporten og 

Farum Sejlklub. 

Tre korte og et langt samt suset fra Furesø-

en. 

Foto: KIM FREMLEV LARSEN 

Standerhejsning 
Søndag 28. april kl. 14.00 

Så skal vi snart ud og sejle igen! Vi be-

gynder med formandens tale. 

Der serveres grillede pølser med brød. 

Der vil også være vin, sodavand, fløde-

boller, slik, chips m.m. til at hygge 

med, ganske gratis. 

Håber vi ses. 

Sejlerhilsener fra hovmesteren. 
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Af JØRN JENSEN, driftsleder 

Søsætningen er planlagt til lørdag 27. april 

fra kl. 7.30. Betalingen er 300 kroner pr. 

båd, der afregnes kontant i lige penge. 

Der bliver udleveret manglende bådplads-

skilte til at sætte på bådene i henhold til 

den underskrevne aftale om plads til privat 

båd i Farum Sejlklub.  

Havne- eller bropladsafgiften vil i år igen 

blive opkrævet sammen med kontingen-

tet, og de samme regler er som altid gæl-

dende: Ingen betaling af havneafgift/

medlemskab – ingen søsætning!  

Der bliver solgt numre til søsætningen fra 

kl. 7.30. Numrene sælges frem til kl. 9.00. 

Bådene vil ikke blive søsat i nummerræk-

kefølge, men på den mest hensigtsmæssi-

ge måde, med de yderste både (ved jolle-

vejen) først, begyndende fra klubhuset.  

Numrene vil derfor mest være at betragte 

som en kvittering for, at søsætningen er 

betalt, og de afleveres som kvittering til 

vognmanden til senere kontrol af betalin-

gen. 

Der vil ikke blive løftet både op over andre 

både. 

Jo bedre bådene kan tages i rækkefølge, jo 

hurtigere vil det gå. 

Opstår der tvivl, er det vognmandens afgø-

relse, der er gældende. 

Vognmanden er A.G.Transport, som de 

seneste år har søsat bådene med succes.  

Vognmandsfirmaet P.O. Nielsen lægger 

køreplader for at beskytte flisebelægnin-

gen ved jollehuset. 

På vanlig vis skal jollevejen ryddes, inden vi 

går i gang, så lastbilen kan komme til. Ger-

ne med hjælp fra jollefolket. 

Der bliver ligeledes sørget for det sædvan-

lige morgenarrangement med frisk kaffe 

og rundstykker mm. fra kl. 8.00. 

Prisen er baseret på en timepris, og denne 

pris kan kun holdes, hvis vi kan klare 

mindst fire både i timen. Derfor bør den 

sociale snak med vognmanden minimeres, 

så vi er færdige inden kl. 16.00.  

Havnepladser 
Der er et opslag på tavlen med havneplad-

serne for 2018, og denne liste vil efterføl-

gende blive opdateret med interne roke-

ringer og plads til nye på ventelisten. 

I lighed med tidligere år er der enkelte, 

som ikke ønsker at have en bådplads i hav-

nen, og derfor bedes de, som ikke ønsker 

at fortsætte, give besked til undertegnede 

eller kassereren inden søsætningen, såle-

des at listen med havnepladserne kan blive 

opdateret umiddelbart efter søsætningen. 

I ønskes alle en rigtig god sejlsæson og, 

sædvanden tro, en god søsætningsdag. 

Søsætning 27. april 
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For sæsonen 2019 er der et gebyr på 200 kroner, forudsat at man er medlem af FAS. 

Navn: 

Vej og husnr.: 

Postnr. og by: 

E-mail: 

Tlf.: 

Tilmelding til sejlerskolen 2019 

Helst mandag kl. 18-20. 

Helst onsdag kl. 18-20. 

Jeg vil overveje at uddanne to nye elever 

næste sæson. 

 

 

Elever fra tidligere år skal tilmelde sig, hvis de ikke opnåede førerbevis og fortsat øn-

sker undervisning. Seniorer der har førerbevis til Monark og ønsker undervisning i Yng-

ling, kan også tilmelde sig. 

Sejlerskoleleder: Bjørn Pedersen, tlf. 9395 1956. 

Udfyldt tilmeldingsblanket sendes helst til e-mail sejlerskoleleder@farumsejlklub.dk 

eller til Bjørn Pedersen, Sommerbuen 67, 2750 Ballerup. 

Jeg ønsker undervisning i Yngling og 

kan bruge en dag på at klargøre både 

sammen de øvrige elever og instruk-

tører. 

Jeg har sejlet før. 

Jeg er begynder. 

Seniorer 

Morten Løgager 

Sune Pind Kristensen 

Claus Lund 

Anna-Claudia Erichsen 

Scilla Latini 

Anil Thilsted 

 

Anne Hommel 

Jørgen Krogh 

Peter Riisgaard Mønnike 

Junior 
Naya Skarnager Hoppe 

Velkommen til 10 nye medlemmer, siden august 2018 

mailto:sejlerskoleleder@farumsejlklub.dk
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11. marts    Klubnyt nr. 1, 2019 udkommer. 

18. marts Kl. 18.30 Ungdom: Knob, stik og sejlteori. Samtidig forældremøde. 

19. marts  Kl. 19.00 Seniormedlemsmøde med sæsonplanlægning 

26. marts  Kl. 19.00 Generalforsamling. 

2. april Kl. 18.30 Ungdom: Knob, stik og sejlteori. 

7. april Kl. 9.00 Ungdom: Klargøring af joller. 

9. april  Kl. 19.00 Sejlads på land: Kapsejlads. 

10. april  Kl. 17.00 Film fra Trapezernes DM i 2018. 

23. april  Kl. 19.00 Sejlads på land: Trim af sejl og rig. 

27. april  Kl. 7.30 Søsætning. 

28. april Kl. 12.30 Ungdom: Svømmeprøve og hygge i Værløse Svømmehal. 

28. april  Kl. 14.00 Standerhejsning. 

29. april Kl. 18.30 Ungdom: Sæsonens første sejldag. 

29. april Kl. 19.30 Intromøde for sejlerskolens elever og instruktører. 

1. maj Kl. 18.00 Første undervisningsgang for sejlerskolens onsdagshold. 

2. maj Kl. 18.30 Første torsdagsmatch. 

5. maj  Kl. 10.00 Oprydning på jollepladsen. 

6. maj Kl. 18.00 Første undervisningsgang for sejlerskolens mandagshold. 

7. maj  Kl. 18.00 Tirsdagstræning begynder. 

12. maj   Deadline for Klubnyt nr. 2, 2019. 

10. juni   Klubnyt nr. 2, 2019 udkommer. 

15.-16. juni Kl.10.00 Wayfarer-Sjællandsmesterskab. 

Farum Sejlklub, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 

Kalender for marts til juni 2019 


