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Tryk: MicroForma, Odense. 

Farum Sejlklub 

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 

Konto i Danske Bank: Reg.nr. 1551. Kontonr. 6187455 

www.farumsejlklub.dk 

Bestyrelse 

Formand: Poul Ammentorp, formand@farumsejlklub.dk, tlf. 4054 6905 

Næstformand: Per Duelund, 2.formand@farumsejlklub.dk, tlf. 4028 1092.  

Kasserer: Arne Nørby Rasmussen, kasserer@farumsejlklub.dk, tlf. 4495 3481 

Seniorleder: Stefan Lindeberg, seniorleder@farumsejlklub.dk, tlf. 6128 0720. 

Ungdomsleder: Mikkel Elmholdt, ungdomsleder@farumsejlklub.dk, tlf. 5073 7255 

Driftsleder: Jørn Jensen, driftsleder@farumsejlklub.dk, tlf. 3033 7234 

Suppleant: Jan Hellinghus, tlf. 2624 8971 

Koordinationsudvalg og øvrige kontaktpersoner 

Bestyrelsens medlemmer indgår også i Koordinationsudvalget, ku@farumsejlklub.dk 

Sejlerskoleleder: Bjørn Pedersen, sejlerskoleleder@farumsejlklub.dk, tlf. 93951956 

Kapsejladsleder: Claus Bidstrup, kapsejladsleder@farumsejlklub.dk, tlf. 3023 7122 

Hovmester: Sanne Cecilie Parkhøi, hovmester@farumsejlklub.dk, tlf. 6065 2244 

Havnemand: Jesper Kjær Jensen, havnemand@farumsejlklub.dk, tlf. 2321 6054  

Pladsmand: Jon Kjartansson, pladsmand@farumsejlklub.dk, tlf. 4495 7915 

Halmand: Stephan Nandrup-Bus, halmand@farumsejlklub.dk, tlf. 5055 4977 

Nøglemand: Per Christoffersen, per_c@mail.com, tlf. 2236 7273 

Webmaster: Mikkel Elmholdt, webmaster@farumsejlklub.dk, tlf. 5073 7255 

Klubnyt-redaktør: Jesper Kirkeskov, klubnyt@farumsejlklub.dk, tlf. 7175 5494 

Forsiden: Trods hård vind og høj sø ved VM for Wayfarer i Irland 20.-26. juli 2019 tog 

de danske besætninger hele syv pladser i top ti. På billedet ses bl.a. W10908 fra FAS med 

Christian Milert Hansen og Kim Fremlev Larsen, som fik en samlet ottendeplads. Forrest 

ses de forsvarende verdensmestre i W10812, Mogens Just og Anders Friis, som yderst 

knebent, med blot et enkelt points forskel, måtte afgive titlen til Michael McNamara og 

Simon Townsend. (Foto: Alan Leddy). 
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Af POUL AMMENTORP, formand 

Den halve sejlsæson er nu gået, og vi er i 

fuld gang i juniorafdelingen og sejlerskolen 

efter sommerferien. 

Helt stille har der ikke været i FAS i som-

merferien, hvor aftenkapsejladserne har 

forsat uge efter uge.  

Juniorafdelingen har været aktiv med en 

uges sejlerlejr i Herslev Strands Sejlklub, og 

Wayfarersejlerne har være afsted til det 

årlige sommertræf i det Sydfynske samt de 

ihærdige Wayfarerkapsejlere har været til 

Verdensmesterskab i Irland, hvor de har 

klaret sig fantastisk godt. 

Kort fortalt opnåede Danmark at få syv 

joller med i top ti, og der var 53 deltagen-

de joller ved VM. 

Det er bedste samlede præstationen no-

gensinde, og det vidner om stor fremgang 

for mange Wayfarersejlere fra Danmark. 

Farum Sejlklub har medlemmer med i de 

fem af de syv joller i top ti. 

Det fortæller noget om det høje kapsej-

ladsniveau, vores sejlere fra FAS har opnå-

et ved flittig træning året rundt igennem 

flere år. 

Hermed en opfordring til FAS’ Wayfarer-

sejlerene, som har været til VM i Irland, 

om at arrangere en aften i sejlklubben, 

hvor I fortæller om den oplevelse, det er at 

tage til VM, og hvad der skal til m.m. 

Vi kan også glæde os over, at to junior-

optimistsejlere, Sofie og Toby, via deres 

flotte resultater på kapsejladsbanerne nu 

er blevet A-sejlere, og vi ønsker stort tillyk-

ke! 

Fra havnen kan vi berette, at havnens le-

delse har arbejdet hårdt for at få master 

på alt for mange af de private både, men 

det er omsider blevet bragt i orden, så der 

nu kan sejles med sejl. Vi ser frem til, at 

alle får rigget til, staks efter at båden er sat 

i vandet i 2020. Kampagnen mod de mang-

lende master har også gjort det klart, at 

der er behov for en effektiv mærkning af 

master, der opbevares i sejlklubben, så det 

bliver der taget initiativ til, når bådene 

igen skal på land om nogle uger. 

Jollesejlerne og en del af kølbådssejlerne 

kan glæde sig over, at vores driftsleder, 

Jørn Jensen, har foranlediget, at der er 

blevet monteret fenderlister på jollebroen, 

samt at fenderlisten ved broerne ved jolle-

bassinet igen sider fast i sundt træ. Tak til 

Jørn for initiativet, så vores både ikke kom-

mer til skade på broerne. 

 

Nyt fra bestyrelsen 

(Fortsættes side 4) 
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Vi er en del Wayfarersejlere fra FAS, som 

har deltaget i det 25. International Wayfa-

rer Rally, som i år blev afholdt i Smålands-

farvandet ved Kragenæs i Danmark, hvor vi 

sejlede ture hver dag i en uge. 

Der er stadig træningssejladser, skolesej-

ladser og kapsejladser, der skal sejles, og 

mange af jer sejler en skøn hyggetur på 

vores dejlige Furesø, inden sejlsæsonen 

slutter. 

I ønskes god vind for sensommer og efter-

årssæsonen. 

W11031 fra FAS med Christian Elkjær Iversen og Jørgen Iversen opnåede en samlet 

syvendeplads ved VM i Wayfarer i Irland 20.-26. juli 2019. (Foto: Alan Leddy). 
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Foto: SANNE CECILIE PARKHØI 

Af MIKKEL ELMHOLDT, ungdomsleder 

Optimist-sejlerne Sofie og Toby har haft et 

travlt forår, med deltagelse i stævner i b.la. 

Kaløvig, YF og Kerteminde. De to startede 

ud i den næstbedste B-række, men efter 

nogle flotte resultater er de nu rykket op i 

den fineste A-række. Nedenfor ses Sofie 

med præmie efter et af stævnerne. 

 

 

Introsejlere 

Vi har igen afholdt introkurser i foråret, 

hvor i alt 12 sejleraspiranter har prøvet 

kræfter med optimistjollen. I skrivende 

stund vides det ikke, præcist hvor mange 

af introsejlerne der har besluttet at fort-

sætte, men indtil videre ser det ud til, at en 

meget stor del vælger dette. Det er vi jo 

ikke helt utilfredse med. 

 

Herslevlejren 

Igen i år afholdt de tre Furesøklubber og 

Herslev Strand Sejlklub fælles sejlerlejr for 

vores ungdomssejlere ved Herslev i Roskil-

de Fjord. Lejren fandt sted i perioden lør-

dag 29. juni til torsdag 4. juli 2019. Fra FAS 

deltog otte glade sejlere.  

Lejren var præget af masser af sol og mas-

ser af vind, sidstnævnte nogle gange dog i 

lidt for rigelige mængder for de yngste. 

Men så tog man alternative aktiviteter i 

brug, såsom et besøg på Vikingeskibsmuse-

et i Roskilde. 

Efterårssæson 

Vi startede igen med at sejle efter som-

merferien  i uge 33. Vi har fortsat træ-

ningshold både mandage og onsdage. Om 

mandagen træner de øvede og let øvede 

enmandsjollesejlere (Optimist, Tera og 

Laser). Om onsdagen træner de øvede 

tomandsjollesejlere (29er og 405), men vi 

har også et lille hold for øvede og let øvede 

optimister.  

I uge 35 startede et ekstra introhold om 

mandagen. Der er oprettet fem pladser, og 

de er alle besat i skrivende stund. 

Seje ungdomssejlere 

Foto: KIM FREMLEV LARSEN 

Foto: Pia Lebeck Frederiksen  
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Af STEFAN LINDEBERG, seniorleder 

Der har været fint fremmøde til kapsejlads-
træningen i Yngling om tirsdagen.  Sejlad-
serne er fortsat hen over sommeren, hvor 
Per har sammensat besætningerne, så alle 
har fået noget ud af det. Niels og Niels 
Henrik har stået for tilrettelæggelse og 
afvikling af sejladserne og den efterfølgen-
de opfølgning. 

Deltagerne er både dem, som sejler tors-
dagsmatch og dem som gerne vil, men 
mangler lidt rutine. Der er også dem, som 
blot nyder fællesskabet og har det som 
deres faste sejlaften. 

Målet er, at vi alle bliver bedre til at hånd-
tere båd og sejl, til at lave starter og mær-
kerundinger.  

Fordi nogle deltagere ikke har haft erfaring 
med spilersejlads, har der været ekstra 
fokus på det i år. 

 

Kapsejladstræning 

Foto: KIM FREMLEV LARSEN 

Møde for Ynglingesejlere 
24. september kl. 18.00 

Vi evaluerer årets tirsdagstræ-
ning, taler om torsdagsmatcher-
ne og om mulige emner til 
’Sejlads på land’ i vinterperio-
den. 

Husk også at tilmelde dig den 
efterfølgende grillaften hos Ste-
fan (tlf. 6128 0720,  
seniorleder@farumsejlklub.dk). 

Møde for kølbådssejlere 
26. september kl. 19.00 

Opfølgning på mødet i foråret og 
de tiltag der blev aftalt.  

Er SMS-listen blevet brugt, og 
var der overnatning på søen? 

Ideer til initiativer for den kom-
mende sæson.  

Forslag til indhold i ’Sejlads på 
land’, som jo er tænkt som et 
tilbud til alle medlemmer. 

Foto: Scilla Latini 

mailto:seniorleder@farumsejlklub.dk
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Nu kan Irving sejle igen 

Tekst og foto: JØRN JENSEN, driftsleder 

Efter adskillige rykkere for at få bådene i 

havnen rigget til med mast og bom er 

dette, på nær en båd med forkert mast, nu 

lykkedes i år. 

Med god hjælp fra seniorerne fra Ynglinge-

sejlerne fik den aldrende Irving Jensen sin 

mast og rig monteret m.v. på sin Danboat, 

’Heiak’ (plads 34), primo august måned.  

Irving henvendte sig tidligt om, at han og 

hans søn grundet sygdom ikke kunne få 

mast og rig monteret efter klubbens regler, 

og derfor skred bestyrelsen i denne særlige 

situation ind og sørgede for det fornødne. 

Irvings mast lå i masteskabet med tydelig 

afmærkning, og med montage af vanter og 

stag tog hele øvelsen ca. to timer, så nu  

kan Irving nå at få sejlet i den resterende 

del af sejlsæsonen. 



 

 8 

Af JØRN JENSEN, driftsleder 

Efter en god sæson skal kølbådene igen på 
land, og dette sker som vanligt over to 
lørdage: 

 Lørdag 5. oktober. 

 Lørdag 26. oktober. 

Begge dage med start senest kl. 8.00, fra 

hvilket tidspunkt numre, kaffe og rund-

stykker vil kunne købes. 

Ca. 14 dage før, medio september, vil der 

blive hængt tilmeldingslister op i klubhu-

set. 

Vær venligst opmærksom på, at der maksi-

malt kan optages 30 både pr. lørdag, så 

sørg for en jævn fordeling. 

Sker dette ikke, vil der blive givet besked 

om hvilke både via bronumrene, der skal 

op hvornår.  

Klubbådene optages samlet 26. oktober 

mellem kl. 11 og 12. De fleste kommer dog 

op via havnekranen og er dermed ikke til 

gene for den almindelige bådoptagning. 

Der bliver truffet aftale med AG Vognmand 

fra Hillerød, der også søsatte bådene i for-

året og fortsat er parat til at være vogn-

mand for os. Der skal dog være mere pro-

fessionalisme til fra de personer, som skal 

tage bådene op. 

Prisen er, som i fjor, 350 kroner pr. båd.  

Husk kontanter og helst lige penge. 

Da betaling af vognmanden sker på time-

basis, kan denne pris 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 med stativerne, når ens båd 

skal op, og det hele skal lykkes første gang. 

Mange af os har efterhånden stor erfaring 

og kan derfor hjælpe nye bådejere. 

Og lad nu være med at placere bådene, 

hvor I selv synes, I har lyst til at stå, men 

ret jer efter vores pladsmand. 

Afstanden fra bådenes stativmidte skal 

være 2,5 meter, for at der bliver plads til 

alle bådene. Der vil være en afstandslægte 

til at kontrollere målet. 

Vi skal begynde fra den fjerneste ende af 

jollepladsen mod p-pladsen og fylde op 

derfra, med ganske få undtagelser. 

Bådoptagning 

Foto: Mads Prag Roesen 
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FAS på nettet 
Af JESPER KIRKESKOV, redaktør 

 
Farum Sejlklubs website, 
www.farumsejlklub.dk, er en guldgrube af 
oplysninger om vores sejlklub. 

Mit personlige favoritsted er aktivitetska-
lenderen, hvor jeg følger med i, hvad der 
sker i den kommende tid. 

Websitet rummer også artikler skrevet af 
medlemmerne, senest en artikel om klub-
bens flotte resultater ved VM i Wayfarer, 
som kan læses på websitets forside. 

I websitets såkaldte klubmodul kan du 
tilmelde dig aktiviteter og betale for båd– 
og jollepladser. 

Du kan også finde en række vejledninger, 
fx råd om påklædning af ungdomssejlere. 

Endelig rummer websitet selvfølgelig op-
lysninger om, hvordan man bliver medlem, 
og hvem der er med i bestyrelsen. Dertil 
kommer referater af generalforsamlinger 
samt et arkiv med bladet Klubnyt i pdf. 

Websitet bestyres af klubbens webmaster 
og ungdomsleder, Mikkel Elmholdt. 

Men der er også en Facebook-gruppe for 
Farum Sejlklub: www.facebook.com/
groups/38095650324. Den har dog pt. kun 
29 medlemmer, og det er selvfølgelig alt 
for få, i betragtning af klubbens tohund-
redtallige medlemsskare samt det forhold 
at over 80 pct. af den voksne befolkning i 
Danmark bruger Facebook.  

I Facebook-gruppen har klubbens medlem-
mer bl.a. uploadet film og stillbilleder fra 
sejladser og klubarrangementer, ligesom 
kommende klubarrangementer annonce-
res, og medlemmer efterlyser interessere-
de til fælles sejladser, lige nu fx en sejlerfe-
rie i katamaran i Kroatien. 

Hvis ikke du allerede er medlem af Farum 
Sejlklub FAS på Facebook, så skynd dig at 
komme med! 

Facebook-gruppen bestyres af klubbens 
hovmester, Sanne Cecilie Parkhøj. 

http://www.farumsejlklub.dk
https://www.farumsejlklub.dk/aktiviteter/aktivitetskalender
https://www.farumsejlklub.dk/aktiviteter/aktivitetskalender
https://farumsejlklub.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx
https://www.farumsejlklub.dk/ungdom/generelt-om-ungdomsafdelingen/sejlerpaklaedning
https://www.farumsejlklub.dk/medlemsskab/ind-og-udmeldelse
https://www.farumsejlklub.dk/om-klubben/opl/4-uncategorised
https://www.farumsejlklub.dk/om-klubben/referater-og-arsberetninger/referat-generalforsamling-2019
https://www.farumsejlklub.dk/information/medlemsbladet-klubnyt/klubnyt
mailto:webmaster@farumsejlklub.dk
https://www.facebook.com/groups/38095650324/
https://www.facebook.com/groups/38095650324/
https://www.facebook.com/groups/38095650324/
https://www.facebook.com/groups/38095650324/
https://www.facebook.com/groups/38095650324/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1477162792
https://www.farumsejlklub.dk/
https://www.facebook.com/groups/38095650324/
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Send dit bidrag til Klubnyt 

Velkommen til 12 nye FAS-medlemmer, siden juni 2019 

Af JESPER KIRKESKOV, redaktør 

Klubnyt modtager bidrag fra ethvert med-
lem, der har noget på hjerte med relation 
til Farum Sejlklub: Meddelelser om kom-
mende aktiviteter, efterlysning af medsej-
lere, annoncering af køb og salg af både og 
udstyr, debatindlæg, beretninger om sej-
leroplevelser, konkurrenceresultater, you 
name it! Send dit bidrag til 
klubnyt@farumsejlklub.dk. 

Tekster bedes indsendt i MS Word  eller 
kompatibelt format. Foto bedes indsendt 
som selvstændige billedfiler i maksimal 
opløsning. 

Når du optager foto, fx med din smartpho-
ne, så sørg for at indstille den til maksimal 
opløsning. Overvej også hvordan billedet 
vil blive på tryk. Hvis du optager foto i 
modlys, kan det være nødvendigt, at du 
supplerer med en flash/blitz. Dette gælder 
særligt ved personbilleder. Hvis ikke du har 
en flash/blitz, skal du så vidt muligt optage 
dine foto i medlys (dvs. med solen bagved 
dig selv). Sørg også for at fokusere på dit 
motiv og at holde kameraet eller din 

smartphone i ro, mens du optager, så mo-
tivet ikke bliver uskarpt. Endelig, og det er 
vigtigt: Gå tæt på, og lad være med at op-
tage et landskabsfoto, hvis det er en be-
stemt person, det handler om. Det var det 
ultrakorte fotokursus. 

Nu går vi så over til det ultrakorte ophavs-
retskursus. Når du indsender dit bidrag til 
Klubnyts redaktion, giver du os ret til at 
gengive dit bidrag i redigeret form i bladet. 
Det gælder både tekst og billeder. 

Det betyder omvendt, at du kun skal sende 
materiale til os, som du selv har gengivel-
sesrettighederne til, eller som du har ind-
hentet gengivelsesrettighederne til. Fx 
gider vi ikke modtage illustrationer, som 
du har fundet på internettet, med mindre 
du på forhånd har spurgt ophavsmanden 
og fået vedkommendes accept af, at vi 
gengiver hans illustration. Også her bedes 
du være opmærksom på, at vi til trykt gen-
givelse skal have foto i høj opløsning. 

Når alt dette er sagt, så glæder redaktio-
nen sig rigtig meget til at høre fra dig!
Næste deadline er 10. november 2019. 

Carsten Elkjær 

Henrik Villumsen 

Jim Laursen 

Johannes Køhler 

Jørgen Nielsen 

Kim Weiman 

Malthe Thau 

Neel Thau 

Oluf Damsgaard Henriksen 

Rasmus Sønderskov 

Theodor Gravesen 

Thomas Gerhard 

mailto:klubnyt@farumsejlklub.dk
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Kalender september-oktober 2019 

9. september   Klubnyt nr. 3, 2019 udkommer. 

9. september  Kl. 16.30 Ungdomstræning 

10. september  Kl. 17.30 Seniortræning 

11. september  Kl. 16.30 Ungdomstræning 

15. september  Kl. 12.00 Søndagsmatch 

16. september  Kl. 16.30 Ungdomstræning 

17. september  Kl. 17.30 Seniortræning 

18. september  Kl. 16.30 Ungdomstræning 

18. september Kl. 19.30 Koordinationsudvalgsmøde 

22. september  Kl. 8.00 Ungdomsklubmesterskab 

22. september  Kl. 12.00 Søndagsmatch 

23. september Kl. 16.30 Ungdomstræning 

24. september Kl. 18.00 Møde for Ynglinge-sejlere (se omtale på side 6) 

25. september  Kl. 16.39 Ungdomstræning 

26. september  Kl. 19.00 Møde for kølbådssejlere (se omtale side 6) 

29. september  Kl. 12.00 Søndagsmatch 

30. september  Kl. 16.30 Ungdomstræning 

2. oktober  Kl. 16.30 Ungdomstræning 

5. oktober  Kl. 8.00 Bådoptagning (se omtale side 8) 

7. oktober  Kl. 16.30 Ungdomstræning 

9. oktober  Kl. 16.30 Ungdomstræning 

28. oktober  Kl. 8.00 Bådoptagning (se omtale side 8) 

Send oplysninger om kommende aktiviteter til 

webmaster@farumsejlklub.dk 

mailto:webmaster@farumsejlklub.dk
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Furesøens tre sejlklubber og Herslev Strand Sejlklub holdt fælles sejlerlejr for ungdoms-

sejlere ved Herslev i Roskilde Fjord 29. juni til 4. juli 2019. Fra FAS deltog otte glade sej-

lere. (Foto: Karin Dalberg-Garde).   

 


