
 

 

 

 

Landets bedste Zoom8-sejlere var i påskedagene samlet til landstræningslejr samt klassemester-
skab. Kaløvig Bådelaug stod for to dage med træning, efterfulgt af to dages kapsejlads. Toby 
Blander Hedegaard fra FAS har brugt vinteren til at skifte fra Optimist til Zoom8-klassen. Han var 
således helt ny i feltet, men formåede alligevel at opnå en samlet niendeplads. Sommerens store 
mål for Toby er VM, som bliver afholdt på Furesøen i juli måned. (Foto: Peter Brøgger). 
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NYT FRA BESTYRELSEN 
Det er meget glædeligt, at Farum Sejlklub i forbindelse med medlemmernes kontingentbetaling 1. 
april 2021 ikke har oplevet den samme tilbagegang i medlemstallet, som flere andre sportsklubber 
har oplevet pga. coronasituationen. 

Antallet af udmeldelser er i samme størrelsesorden som de seneste mange år, og det svarer meget 
godt til antallet af indmeldelser, så klubbens medlemstal ligger stabilt omkring 230. 

Derfor skal der lyde stor tak til alle trofaste medlemmer, som, på trods af reduceret aktivitet, har 
indbetalt kontingent til klubben, og som med jeres medlemskab bakker op om Farum Sejlklub. 

I 2020 oplevede vi stor interesse for sejlads, og hvis vi havde haft større instruktørkapacitet på 
sejlerskolen og i ungdomsafdelingen, kunne vi have optaget endnu flere nye medlemmer. Her ligger 
et udviklingspotentiale for sejlklubben, som vi bør se nærmere på. 

Coronasituationen 
Presset fra coronasituationen begynder at lette, i takt med at flere og flere bliver færdigvaccineret, 
men Furesø Kommune fastholder den begrænsede adgang til vores faciliteter på Furesøbad. 

I øjeblikket er brugen af hal og lokaler begrænset til, at må vi hente ting og grej, som skal bruges til 
udendørs aktiviteter.  

Vi må også benytte toiletterne i kælderen, men der er stadig lukket for brug af omklædnings-
lokalerne. 

Vi håber naturligvis, at disse restriktioner snart lempes, så vi kan begynde at bruge lokalerne i 
forbindelse med reparation af både, undervisning og møder. 

Der vil nok gå en rum tid endnu, før vi må bruge lokalerne til sociale aktiviteter. 

Husk at vi stadig skal følge coronareglerne mht. at holde afstand, hoste i ærmet, vaske hænder eller 
bruge håndsprit, og hvis man ikke kan holde afstand indendørs, skal man bruge mundbind. Hold dig 
venligst løbende orienteret om coronarestriktionerne på www.farumsejlklub.dk. Her finder du også 
information om retningslinjerne i forbindelse med kapsejlads og træningsaktiviteter. 

Generalforsamling 2021 
I øjeblikket forhindrer forsamlingsforbuddet, at vi rent fysisk afholder generalforsamling, men den 
kunne godt gennemføres som virtuelt møde på fx Zoom. 

Dansk Idrætsforbund fraråder imidlertid at afholde sådanne møder virtuelt, med mindre der er 
meget presserende forhold, som taler for det. 

Vi har ingen presserende forhold i FAS, og vores økonomi er sund. Bestyrelsen har derfor besluttet 
at udskyde generalforsamlingen til efter sommerferien, hvor coronasituationen sandsynligvis ser 
helt anderledes ud mht. forsamlingsforbuddet og adgangen til vores lokaler. 

Vores næstformand og vores kasserer har begge været med i bestyrelsen i tre valgperioder, 
svarende til seks år, hvilket er det maksimale for medlemmer af bestyrelsens forretningsudvalg, der 
består af formand, næstformand og kasserer. Alt arbejde i Farum Sejlklub varetages af frivillige 
entusiaster, som med deres indsats bakker op om, at vi skal have en aktiv, velfungerende sejlklub. 

http://www.farumsejlklub.dk/
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Hvis du gerne vil være med til at udvikle din sejlklub ved at deltage i bestyrelsesarbejdet, hører jeg 
meget gerne fra dig. 

Vi kan glæde os over, at vi har en sejlklub med gennemført decentraliseret styring, hvor 
kompetence og ansvar i høj grad er delegeret til vores afdelinger og udvalg, og hvor 
bestyrelsesarbejdet ikke føles som en belastning. 

Bådklargøring 
Bemærk venligst at bådklargøring og reparationer ikke må foregå i hallen, men er henvist til det fri, 
så vi må bare håbe, at dagtemperaturerne kommer højt nok op til, at der kan males og laves 
glasfiber reparationer udendørs. 

Søsætning af kølbåde 
Der er søsætning af kølbåde lørdag 24. april fra kl. 8.00. Der er sendt direkte besked om dette til 
alle kølbådsejerne, men du kan også læse mere om det her i Klubnyt. 

Standerhejsning 
Det går den rigtige vej! 

Coronaforsamlingsforbuddet er fra 21. april hævet til maks. 50 personer udendørs. 

Da vi plejer at være omkring 40 personer til standerhejsning, så gennemfører vi en udendørs 
standerhejsning søndag 25. april kl. 14.00, hvor vi markerer, at nu starter sejlsæsonen, og hvor 
formanden vil tale og ønske alle en god, aktiv sejlersæson med ordene: "Der må sejles". 

Næstformanden sætter standeren for fuld udblæsning, og vores hovmester sørger herefter for et 
glas herlige bobler til de fremmødte. 

Furesø Kommune holder desværre stadig vores lokaler lukket, så tag varmt tøj på til at være 
udendørs og gå en tur på havnen, hvor du kan nyde synet af alle kølbådene, som ligger nyvaskede 
og polerede og spejler sig i Furesøen. 

Husk venligst at holde den gode coronastil, som beskrevet ovenfor. 

At klubstanderen sættes, betyder, at sejlsæsonen er gået i gang, brovagtsbåden er sødygtig og sat i 
vandet, og vores almindelige sikkerhedsregler gælder. Læs gerne sikkerhedsbestemmelserne på 
www.farumsejlklub.dk. 

Vandet er stadig koldt 
Vandtemperaturen ligger fortsat under 7 oC. Brug derfor fornuftigt udstyr som fx våddragt eller 
tørdragt under sejlads, specielt i jollerne. Sejler du kølbåd, så undgå at falde i vandet. Dels er det 
surt at blive våd og kold, men det kan også være vanskeligt at komme op i båden igen, hvis ikke du 
har en badestige, specielt hvis du sejler alene. Når vandet bliver varmere, vil jeg anbefale, at du 
under kontrollerede forhold, hvor nogen kan hjælpe dig, prøver at falde en tur i vandet, så du ved, 
hvad det handler om, hvis det en dag skulle blive alvor. 

Sejler du jolle, er det et must, at du har prøvet at lave en kæntringsøvelse. Så kan du samtidig få 
testet, om opdriften i din jolle er i orden, og der ingen utætheder er ind til de vandtætte rum. 

  

https://www.farumsejlklub.dk/information/klubinformation/sikkerhedsbestemmelser
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Oprydning på jollepladsen 
Jollepladsen og havnen er klubbens ansigt udadtil, og derfor er det vigtigt, at alle både er vasket og 
klargjort, så interesserede kan se, at her er en aktiv sejlklub, hvor der er orden, og hvor man passer 
på både og grej. Lørdag 1. maj kl. 10 til 12, er der arrangeret oprydning på jollepladsen. Oprydning 
på pladsen er en hyggelig aktivitet for alle klubmedlemmer. Der er mere om dette senere i denne 
udgave af Klubnyt. 
 

 

 
Jolleramper 
En alt for tung trailer med motorbåd lavede store huller i dækket på begge jolleramperne i 
efteråret. Siden har sejlklubben været i dialog med Furesø Kommune, og resultatet er, at der bliver 
bygget en ny rampe til højre, set fra land, som kan klare en belastning på 2,5 tons. Den anden 
jollerampe til venstre bliver repareret, så den kan klare en belastning på 600 kg. Der vil blive sat 
skilte med oplysning om maksimal belastning for de to ramper samt indført mere instruktion. 
Endvidere vil der blive strammet op på kontrollen, når der søsættes eller optages både, som ikke 
har noget med sejlklubben at gøre, så vi undgår at få ødelagt jollerampen til 600 kg. Vi har ikke fået 
en endelig dato for, hvornår ramperne vil være klar, men gætter på, at det sker i løbet af maj. Indtil 
da bedes alle udvise stor forsigtighed ved brug af jolleramperne. 

 

Foto: Poul Ammentorp 
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Rør til master i masteskabet 
Når kølbådene er søsat og masterne kort tid efter er sat på bådene, så er det planen, at maste-
skabet skal indrettes med plasticrør, som vil gøre det nemmere at få masterne ind, når sæsonen er 
slut og ud igen, når sæsonen begynder. 

I den aktive sejlsæson kan rør i masteskabet bruges til nem opbevaring af rullede sejl til klubbens 
sejlbåde. På den måde får bådejere og klubbens medlemmer glæde af investeringen i masterør. 

Forventer du, at din mast skal i et rør, når sæsonen slutter, så forventer klubben, at du giver en 
hånd med til at få ryddet op i masteskabet og lagt rør på plads. Kølbådsejerne får besked fra 
halmanden, når vi er klar til, at arbejdet kan gå i gang. 

Kommende aktiviteter 
Torsdag 29. april har vi sæsonens første torsdagsmatch med første start kl. 18.30. Dommerne er 
aktive torsdagsmatchsejlere, som på skift igennem sæsonen tager en tjans med starter og 
måltagning. Benytter du dig af tilbuddet med torsdagsmatcher, så meld dig under fanerne hos 
vores kapsejladsleder, Claus Bidstrup, og tag tjansen en aften på dommerbåden. Det er faktisk 
ganske sjovt at se kapsejladserne fra dommerbåden, og man kan have familien med til at hejse flag 
eller give lydsignal med hornet. 

Kapsejladsudvalget giver instruktion og undervisning i sejlads med vores dommerbåd Fasine. 

Læs om aktiviteter i sejlerskolen og tirsdagstræningssejlads for seniorer, samt om ungdomsafdelin-
gens program senere i denne udgave af Klubnyt. 

Vi håber, at coronasituationen vil lette i løbet af sommeren, så vi igen kan mødes til hyggeligt 
samvær i vores dejlige lokaler i Farum Sejlklub. Jeg ved fra flere henvendelser, at vi er mange, der 
bl.a. savner den hyggelige lørdagsklub for klubbens ældre medlemmer. 

I ønskes alle er god sejlsæson med masser af udsejlet kølvand. 

Poul Ammentorp, formand 

SØSÆTNING 
Søsætningen finder sted lørdag 24. april i tidsrummet kl. 8 til 18. Alle kølbådsejere har tidligere fået 
direkte besked om at tilmelde sig via klubmodul. 

Det vil foregår som ved søsætningen og bådoptagningen i 2020. Hver bådejer er tildelt et tidsrum, 
hvor det forventes, at vedkommendes båd vil blive søsat. Driftsafdelingen står for planlægning og 
styring af selve dagen, mens en repræsentant for bådejerne har arrangeret en vognmand. Klubben 
forsøger at planlægge det i forhold til vores erfaringer fra 2020, hvor vi fik optimeret afviklingen. 

Vores havnefoged, Jesper, vil igen i år stå for styring af afviklingen på dagen. Igen i år vil det koste 
350 kroner pr. båd, som i år afregnes kontant med vognmanden, umiddelbart forud for at båden 
søsættes, så husk at have rede penge i kontanter. Havnefogeden vil således have fokus på 
sikkerheden og fremdriften og kontrollere, at bådenummerlisten er ajourført samt bistå med 
vurdering af bådstativer. 

Peter Mønnike, driftsleder 

mailto:formand@farumsejlklub.dk
mailto:driftsleder@farumsejlklub.dk


Farum Sejlklub Klubnyt Nr. 2, april 2021 

6 

 

OPRYDNING PÅ JOLLEPLADSEN 
Traditionen tro, indkalder pladsmanden til oprydning på jollepladsen en uge efter, kølbådene er 
kommet i vandet, så vi kan få orden på pladsen og jollerne, inden sejlsæsonen for alvor går i gang. 

Bådstativer til kølbåde burde allerede være sat i fortet i forbindelse med søsætningen. 

Da jollepladsen er fælles for alle både i vintersæsonen, er oprydning naturligvis en fælles opgave for 
aktive medlemmer i klubben, men vi forventer, at specielt medlemmer med jolleplads har en 
interesse i at få alt på plads. 

Vi mødes i klubben lørdag 1. maj kl. 10.00. 

Klæd dig på til udendørs arbejde med arbejdstøj, godt fodtøj (gerne sikkerhedssko) samt gode 
arbejdshandsker. Medbring haveredskaber, fx en rive til blade samt en beskæresaks. 

Andre vil også have værktøj med, som du evt. kan låne, afhængigt af opgaverne.  

Arbejdsopgaver: 

 Rive blade sammen og flytte dem op i skoven. 

 Samle affald sammen på trailer og køre det på genbrugspladsen 

 Flytte evt. herreløse stativer og efterladenskaber ind i fortet. 

 Fjerne større ukrudtsplanter samt klippe buske og andre vækster på pladsen ned til jorden, eller 
fjerne dem med en greb eller spade. 

 Slå græsset. 

 Bringe orden på trailere på trailerparkeringen. 

 Rense fliser, så pladsnumre kan læses. 

 Flytte jollerne til deres nummererede pladser. 

Såfremt coronasituationen tillader det, vil der, når arbejdet er vel overstået ca. kl. 12, være 
forberedt en velfortjent og gratis frokost til deltagerne. 

Jeg vil hele tiden være tilstede og gå rundt og tjekke, at jollerne ser sødygtige ud, at jollevognene 
fungerer, og at joller og trailere er aftalemæssigt mærket. 

Har du en jolle eller trailer i Farum Sejlklub, så bedes du venligst tilse den inden oprydningsdagen, 
hvor du bl.a. sikrer, at den kan køre og er til at flytte. 

Du kan låne klubbens kompressor på dagen. 

Det er omkring samme tidspunkt, årsmærkaterne til jollerne bliver udsendt med posten. 

Kom og vær med. Hvis vi er mange, så går det bare hurtigere med at få ordnet jollepladsen, så 
klubben fremstår som en velorganiseret og aktiv sejlklub. 

Jon Kjartansson, pladsmand 

mailto:pladsmand@farumsejlklub.dk
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HERRELØSE LANDEVEJSTRAILERE 

Foto optaget 3. april 2021 af en herreløs combitrailer til en Wayfarerjolle. Den mangler et hjul. 
Ejeren bedes venligst få traileren registreret hos pladsmanden og hjulet bragt i orden, så det er 
muligt at flytte traileren, hvis der skulle blive behov for det ved oprydning på jollepladsen 1. maj. 
(Foto: Poul Ammentorp) 

 
Vi har konstateret, at der er en del landevejstrailere på Farum Sejlklubs jolleplads, hvor vi ikke kan 
identificere ejeren. 

Hvis du har en trailer stående på en plads, så skal traileren være mærket med dit medlemsnummer 
på et skilt, svarende til det, du har på din båd, et såkaldt bådnummerskilt, som du kan bestille via 
vores sejlershop i klumodul. 

Endvidere skal du registreres for en trailerplads og betale et pladsgebyr, som pt. er 50 kroner om 
året. Du gør du via pladsbestillingen i klubmodul. 

Har du en combitrailer, som står sammen med din jolle på jollens anviste plads, skal du ikke bestille 
en plads til traileren, men traileren skal alligevel mærkes med et bådnummerskilt med dit 
medlemsnummer, så vi kender ejeren. 

Når du har ordnet ovenstående, kontakter du pladsmanden, så du kan blive registreret og få anvist 
en plads til din landevejstrailer. Det er også pladsmanden, du skal henvende dig til, når du har 
bestilt et bådnummerskilt, så han kan præge det med dit medlemsnummer og sende det til dig med 
posten. 

Læs venligst aftale om bådplads for privat båd på www.farumsejlklub.dk. 

Jon Kjartansson, pladsmand 

https://farumsejlklub.klub-modul.dk/cms/ShopOverview.aspx
https://farumsejlklub.klub-modul.dk/cms/ProfileMaintainEnrollment.aspx?TeamID=24
mailto:pladsmand@farumsejlklub.dk
https://www.farumsejlklub.dk/jollepladsen/aftale-om-badplads-for-privat-bad
mailto:pladsmand@farumsejlklub.dk
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JOLLEPLADS I FAS 
Hvis du allerede har en jolleplads 
Når den automatiske kontingent- og jollepladsbetaling er gennemført, vil du omkring 1. maj få 
tilsendt en ny årsmærkat med pladsnummer til din jolle. 

Er ovenstående ikke betalt, så betragter klubben dig som udmeldt, og aftalen om din jolleplads 
ophører. 

Der er fast tradition for jollepladsoprydning en uge efter kølbådssøsætningen (se andet sted her i 
bladet). 

Dette er et arrangement for alle medlemmer, men det er helt naturligt, at jolleejere med en plads 
deltager. Det plejer at tage et par timer efterfulgt af en hyggelig frokost for jolleplads-
administrationens regning. 

Såfremt du har en trailer stående på jollepladsen, så husk at den skal være mærket med et 
bådnummerskilt med dit medlemsnummer. Du kan bestille et bådnummerskilt med 
medlemsnummer på sejlershoppen i klubmodul. 

Hvis du ikke har søgt jolleplads tidligere 
Du kan på vores hjemmeside under jollepladsen læse om, hvorledes du søger om at få en plads til 
din jolle på jollepladsen. 

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker mere information om jollepladsen. 

Jon Kjartansson, pladsmand 

UNGDOMSAFDELINGEN 
De to energiske sejlerforældre Chris Nørgaard og Jakob Karbo har afholdt vintertræning hver anden 
lørdag for B- og C-optimister på Furesøen i perioden oktober 2020 til april 2021. Coronasituationen 
medførte desværre en beklagelig pause i begyndelsen af 2021, men sejladstræningen er blevet 
genoptaget i slutningen af marts 2021. Holdet har bestået af otte friske sejlere fra hhv. Vallensbæk 
og Farum Sejlklub. 

Ungdomsudvalget er i gang med at planlægge forårssæsonen, hvorfor de præcise datoer for 
aktiviteterne endnu ikke er kendt. Men med den seneste genåbningsudmelding ser det ud, til at vi 
kan få lov at starte op i slut april eller start maj. 

Som vanligt skal vi have bådene gjort klar – derom vil I høre mere senere. 

Vi kan allerede nu informere om, at vi satser på at gennemføre årets sejlerlejr i uge 26 – lørdag til 
torsdag. Det er en rigtig god lejr for såvel sejlere som deltagende forældre. Det kræver en del 
forældrehjælp at gennemføre lejren, så sæt X i kalenderen, gerne en til to dage til at hjælpe – så 
kan vi love godt selskab. Invitation følger senere. 

Vi håber, I alle har det godt, og vi glæder os til en ny dejlig sæson på vandet. 

Mikkel Elmholdt, ungdomsleder 

https://farumsejlklub.klub-modul.dk/cms/ShopOverview.aspx
https://www.farumsejlklub.dk/jollepladsen/jolleplads-i-farum-sejlklub
mailto:pladsmand@farumsejlklub.dk
mailto:ungdomsleder@farumsejlklub.dk
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SENIORAFDELINGEN 
Jeg tror, at vi er rigtig mange, som glæder os til at komme i gang med at sejle igen. Desværre vil 
Covid-19 stadig påvirke os i denne sæson også. 

I FAS følger vi Dansk Sejlunions anbefalinger ved sejlads i klubbådene og ved klubarrangementer og 
henstiller til, at de private bådejere gør det samme. 

Nye aktiviteter for seniorsejlere 
Min tanke er, at man kan komme ud at sejle sammen med nogen, selv om man ikke har en båd 
og/eller en fast makker/besætning at sejle med. Sejladserne kan foregå i Triss, Yngling eller jolle. 
Dvs. at vi danner besætninger og fordeler os på både, når vi ser hvem og hvor mange, der er mødt 
op. 

Hvis du er interesseret i at deltage fast eller en gang i mellem, skal du sende mig en e-mail på 
es.lindeberg@gmail.com. Skriv hvilken af nedenstående sejladser, du er interesseret i. Så har jeg 
mulighed for at orientere dig om de forholdsregler, der skal tages i forhold til Covid-19, eller hvis 
sejladserne evt. bliver aflyst på grund af vejret. 

Sejl-sammen-aften 
Hver onsdag kl. 18.00 – første gang onsdag 12. maj. 

Søndagstur med madkurv 
Kl. 10.30 sidste søndag i maj, juni, august og september, dvs. første gang søndag 30. maj kl. 10.30. 

Begge sejladser er for 

 dig, der får sejlet for lidt, fordi du mangler en at sejle med 

 dig, der gerne vil have mere sejlrutine 

 dig, der gerne vil lære nogle andre sejlere at kende 

 dig, der har lyst til at sejle en aftentur. 

Efter sejladsen om onsdagen mødes vi i klublokalet (når det bliver muligt) og får en snak over en 
kop kaffe, en vand eller en øl. 

Om søndagen tænker jeg, at vi sejler over til en af de andre sejlklubber eller til Lille Kalv. Der spiser 
vi vores mad og sejler hjem igen. Eller vi sejler en samlet tur og mødes bagefter i klubhuset, hvor vi 
spiser. Eller hvad vi nu aftaler, og hvad Corona bestemmer. 

Har du spørgsmål er, du velkommen til at kontakte mig. 

Facebookgruppe 
Er du bruger af Facebook, er der oprettet en offentlig Facebookgruppe, Farum Sejlklub FAS, med 
over 100 tilmeldte. 

Her er der mulighed for at komme hurtigt i kontakt med andre medlemmer. Dele en god oplevelse 
på søen, efterlyse en gast eller komme med en advarsel, fx ved dårligt vejr. 

Siden bruges også til beskeder fra formand og bestyrelse som et supplement til klubbens 
hjemmeside. 

mailto:es.lindeberg@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/38095650324
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Ynglingesejlere 
Hvis du gerne vil være opdateret med aktiviteterne for Ynglinge, kan du komme på en e-
mailingliste, det gælder både, hvis du bruger klubbens både, og hvis du sejler i privat båd. 

Jeg har for nylig sendt en kontaktmail ud til de ynglingesejlere, som står på min e-mailingliste fra i 
fjor. 

Har du ikke har modtaget en e-mail og gerne vil på listen, skal du sende din e-mailadresse samt om 
du sejler klub- eller privatbåd til es.lindeberg@gmail.com, så sørger jeg for, at du kommer på. 

Hvis du er på listen og gerne vil slettes skal du også give besked til denne e-mailadresse. 

Lån af klubbens Ynglinge 
Medlemmer af FAS kan låne klubbens Ynglinge, hvis de opfylder visse regler. 

Første afsnit af reglerne kan læses herunder, mens hele regelsættet kan ses på 
www.farumsejlklub.dk.  

 Kun FAS-medlemmer med førerbevis til den pågældende båd kan låne en båd. 

 Medlemmer, der opfylder ovenstående, kan medtage gæster. 

 Gæster og familiemedlemmer er velkomne til at benytte klubbens både nogle enkelte gange pr. 
sæson sammen med et medlem 

Førebeviset fås efter afsluttet sejlerskole. Erfarne sejlere kan bestå en praktisk sejladsprøve ved at 
kontakte sejlerskoleleder Bjørn Pedersen. 

Søndag 25. april skal vi søsætte klubbens Ynglinge. Her er der brug for nogle ekstra hænder. Send 
mig en e-mail, hvis du vil deltage. 

Tirsdagstræning i Yngling 
Tirsdagstræningen er både for klubbåde og privatejede Ynglinge. 

Vi har besluttet at begynde med tirsdagstræning for Ynglingene fra tirsdag 4. maj, under 
hensyntagen til de begrænsninger, Covid-19 sætter. 

mailto:es.lindeberg@gmail.com
https://www.farumsejlklub.dk/images/docs/senior/ReglerLaanFASbaade2021.pdf
https://www.facebook.com/groups/38095650324


Farum Sejlklub Klubnyt Nr. 2, april 2021 

11 

 

Du skal tilmelde dig til Per Duelund, per@duelund.pm, som har sagt ja til at være den samlende 
person i endnu en sæson. Besætningen fra 137, Niels Duelund, Niels-Henrik Olsen og Jan 
Hellinghus, står for planlægning og det praktiske. 

Det koster 300 kroner pr. person at deltage i klubbådene (dækning af ekstra slid på klubmateriale 
samt omkostninger vedr. instruktører og diverse) og 300 kroner pr. båd for de privatejede (dækning 
af omkostninger vedr. instruktører og diverse). Betalingen foregår på klubmodul. Har du ikke 
deltaget før og gerne vil afprøve det, venter du med betalingen, til du har afprøvet det nogle gange. 

Målet med tirsdagstræning er, at vi alle bliver bedre sejlere, og med det fokus som kapsejlads-
træning giver dig, er det nærmest umuligt at undgå. Der vil blive prøvet og talt om starter, taktik, 
brug af kompas, kapsejladsregler, fif og meget andet. 

Du vil få mest ud af det, hvis du har lidt sejlerfaring fra fx sejlerskolen. Hvis du ikke allerede er med i 
en besætning, sammensætter vi dem sådan, at du får mest muligt ud af det. 

Selvom du ikke regner med, at kapsejlads lige er dig, så mød gerne op og få det prøvet af. Ud over 
at du bliver en bedre sejler, er der den sidegevinst, at du lærer andre sejlere i klubben at kende. 

En typisk tirsdag forløber nogenlunde sådan her: 

 Vi mødes senest kl. 17.30, så der kan sættes hold på bådene. 

 Bådene skal være tilriggede og sejlerne omklædt kl. 18.00. 

 Kl. 18.00 holder vi et kort skippermøde, hvor der orienteres om dagens program og   
fokuspunkter. 

 Sejladserne (ofte 3-6 starter) slutter, når vi går i havn ca. kl. 20.00. 

 Efter afrigning af bådene runder vi af med en debriefing, hvor kommentarer og spørgsmål fyger 
rundt i lokalet. Vi stræber efter at afslutte inden kl. 21.00. 

Hvis du har spørgsmål, så kontakt gerne mig eller Per.     

DM i Ynglinge 
DM afholdes af Tårbæk Sejlklub 11.-12. september 2021 – skal du med? 

Stefan Lindeberg, seniorleder 

TORSDAGS- OG SØNDAGSMATCHER 
Første aftenmatch i 2021 afholdes torsdag 29. april, og aftensejladserne fortsætter hver torsdag til 
og med 26. august. Første start er kl. 18.30 (opmærksomhedssignal afgives kl. 18:24). 

Herefter afholdes søndagsmatcher fra 5. september til og med 3. oktober. Første start er kl. 11.00 
(opmærksomhedssignal afgives kl. 10.54). 

Der startes tre løb. 

Kl. 18.30 hhv. 11.00: Joller, Wayfarer m.v. 

Kl. 18.35 hhv. 11.05: Store kølbåde, Yngling m.v. 

Kl. 18:40 hhv. 11.10: Små kølbåde, StorTriss m.v. 

Efter sidste sejlads 3. oktober afholdes præmieuddeling i FAS.  

mailto:per@duelund.pm
mailto:seniorleder@farumsejlklub.dk
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Der sejles efter faste mærker beliggende ca. midt på søen. Information om bane, startprocedure 
m.v. findes på klubbens hjemmeside under kapsejlads. Kontakt gerne mig med evt. spørgsmål. 

Vel mødt. 

Claus Bidstrup, kapsejladsleder 

 

DOMMERE TIL AFTENMATCHER 
EFTERLYSES 
Torsdagsmatcherne afholdes på skift af de tre sejlklubber ved Furesøen. Følgende datoer er det 
FAS, der skal afvikle sejladserne: 

 29. april 

 13. maj 

 27. maj 

 17. juni 

 juli 

 22. juli 

 5. august 

 26. august 

 19. september 

 oktober 

mailto:kapsejladsleder@farumsejlklub.dk
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Har du lyst til at hjælpe med til, at aftenmatcherne kan gennemføres, opfordres du til at kontakte 
mig. 

Erfaring som dommer er ikke nødvendig, du kan få den nødvendige undervisning og mulighed for at 
følge en mere erfaren dommer. 

Send en mail til kapsejladsleder@farumsejlklub.dk med angivelse af, hvilken dato du kan være 
dommer (se hvilke datoer der er ledige på klubbens hjemmeside), og om du ønsker instruktion i 
startprocedure og/eller at aflægge føreprøve til Fasine. 

Claus Bidstrup, kapsejladsleder 

SEJLERSKOLEN 
Sejlerskolen 2021 er som sådan gratis, men der skal betales 200 kroner til de praktiske udgifter.  Og 
man skal være positivt indstillet mht. efterfølgende selv at bidrage til uddannelse af nye elever. 
Tilmelding til sejlerskolen foregår via klubmodul. Man skal forholde sig til følgende: 

 Har jeg sejlet før? 

 Vil jeg helst sejle mandag eller onsdag kl. 18-20? 

 Jeg vil da gerne bruge en dag på at klargøre både sammen de andre. 

 Jeg synes, det er fabelagtigt, at jeg kan låne en klubbåd, når jeg har fået førerprøve. 

De vigtige ting vi lærer på sejlerskolen er disse: 

 Rigge båden til og af 

 Rulle sejlene pænt sammen 

 Sejle halvvind 

 Krydse (altså sejle op mod vinden)  

 Foretage bøjemanøvre 

 Foretage mand-over-bord-manøvre 

Elever fra tidligere skal tilmelde sig, hvis de ikke opnåede førerbevis og fortsat ønsker undervisning. 
Seniorer med førerbevis til Monark, der ønsker undervisning i Yngling, kan også tilmelde sig.  

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål. Du kan også ringe på tlf. 9395 1956. 

Bjørn Pedersen, sejlerskolelededer 

KALENDER 
Se venligst klubbens online aktivitetskalender, som opdateres løbende. 

mailto:kapsejladsleder@farumsejlklub.dk
mailto:kapsejladsleder@farumsejlklub.dk
https://farumsejlklub.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=112
mailto:sejlerskoleleder@farumsejlklub.dk
https://farumsejlklub.dk/aktiviteter/aktivitetskalender
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KONTAKTPERSONER 
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: Peter Riisgaard Mønnike, driftsleder@farumsejlklub.dk, tlf. 2779 3925 

 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: Rasmus Cassøe, havnemand@farumsejlklub.dk, tlf. 2053 7190 

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

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

mailto:formand@farumsejlklub.dk
mailto:2.formand@farumsejlklub.dk
mailto:kasserer@farumsejlklub.dk
mailto:seniorleder@farumsejlklub.dk
mailto:ungdomsleder@farumsejlklub.dk
mailto:driftsleder@farumsejlklub.dk
mailto:ku@farumsejlklub.dk
mailto:sejlerskoleleder@farumsejlklub.dk
mailto:kapsejladsleder@farumsejlklub.dk
mailto:hovmester@farumsejlklub.dk
mailto:havnemand@farumsejlklub.dk
mailto:pladsmand@farumsejlklub.dk
mailto:halmand@farumsejlklub.dk
https://www.farumsejlklub.dk/aktiviteter/aktivitetskalender
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 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 

KOLOFON 
Klubnyt er medlemsblad for Farum Sejlklub. 

53. årgang. Nr. 2, april 2021. 

klubnyt@farumsejlklub.dk 

Redaktion: Jesper Kirkeskov (ansvarshavende efter presseloven). 

Deadline for nr. 3, juli 2021: 20. juni 2021. 

Tekster bedes indsendt som Word-filer og foto som separate jpg- eller png-filer i maksimal 
opløsning. 

Alle udgaver af Klubnyt kan tilgås i arkivet på Farum Sejlklubs hjemmeside. 

 

Farum Sejlklub 
Frederiksborgvej 101 
3500 Værløse 

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

www.farumsejlklub.dk 
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