
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver anden lørdag kl. 9 afholder Farum Sejlklubs ungdomsafdeling 
vintertræning. Her er fire friske optimister samlet på Furesø lørdag 18. 
december 2021. Næste gang er lørdag 15. januar 2022 (se side 4-5). 
(Foto: Oliver Ringgaard). 
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NYT FRA BESTYRELSEN 
Sejlsæsonen er vel overstået, og der har været masser af aktivitet i klubben. 

Vi holdt standernedhaling søndag 7. november 2021, så nu er vi godt inde i vintersæsonen.  

GENERALFORSAMLINGEN 
Coronarestriktioner gjorde, at vi ikke kunne møde fysisk og holde generalforsamling i foråret, som 
vi plejer. Vi måtte vente til 1. september, hvor der ikke længere var begrænsninger på, hvor mange 
personer vi må forsamles i vores lokaler.  

Der var imidlertid ikke det store fremmøde, men stor tak til jer der mødte op og på den måde viste, 
at I bakker op om Farum Sejlklub. 

På generalforsamlingen skulle vi vælge ny næstformand og kasserer, og det var efter ihærdig søgen 
blandt seniorerne lykkedes os at finde afløsere til disse to poster, som begge er meget vigtige for at 
vores klub kan fungere. 

Stor tak Hans Peter Mathiesen for at tage tjansen som næstformand, noget jeg tror, du vil være 
rigtig god til med din baggrund som Yngling-sejler gennem mange år. 

Også stor tak til Morten Poulsen for at sige ja til den store opgave, det er at være kasserer i vores 
sejlklub. Morten har sejlet Wayfarer i et par år, så der er meget nyt mht. klubben og sejlads at lære, 
men kassererjobbet kræver ikke de store sejladsforudsætninger. Derimod er det godt, hvis man er 
en ørn til EDB og computer, og det er Morten. 

SOCIALE ARRANGEMENTER 
Husk, at der er hygge hver lørdag i klubben fra kl. 11 til 13, hvor alle er velkomne til en øl/vand eller 
kaffe/te samt en snak om klubben og året der gik, men ikke mindst hvad der skal ske i fremtiden. 
Det er jo fremtiden, der er interessant for os alle. 

En skuffelse var det for vores hovmester, Sanne Cecilie Parkhøi, at der ikke var opbakning til 
sensommerfesten fra jer medlemmer. Der var simpelthen for få tilmeldte til, at vi kunne opfylde 
mindste antal til at bestille mad udefra. Bestyrelsen funderer lidt over, hvad årsagen kan være. 
Måske er det noget, vi kan debattere på vores Facebookgruppe Farum Sejlklub FAS, for vi vil jo 
gerne have hyggeligt miljø i klubben, hvor vi kender hinanden, og sensommerfesten og andre 
arrangementer er bl.a. til for at formidle kontakt mellem nye og gamle medlemmer. Vi efterlyser 
nye ideer og input, så vi fremover ikke skal aflyse pga. manglende tilslutning. 

NY DRIFTSLEDER SØGES  

Desværre har Peter Mønnike meddelt, at han pga. nyt arbejde må fratræde sin opgave som 
klubbens driftsleder, noget vi selvfølgelig synes, er ærgerligt. Peter har fået det hele flot oppe at 
køre, med organisering af søsætning og optagning af både osv. Vi hører kun ros og glade 
tilbagemeldinger om, hvor godt det er blevet. Det bliver svært at finde en kapacitet som Peter, men 
mon ikke der er en af jer, der har privat båd i havnen, der vil hjælpe klubben, så det gode arbejde 
Peter har startet, kan fortsætte til glæde for alle i havnen. Peter har lovet at sætte en afløser godt 

https://www.facebook.com/groups/38095650324
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ind i sagerne, og der er mange ting han har sat i system, som er lige til at overtage. Giv et praj til 
mig, hvis du vil være med til at gøre en forskel for klubben. 

BYGGERI I HAVNEN 
I august blev projekt ’Rampe til søsætning og Jyske Bro’ afsluttet, og kommunen og Jyske Bank var 
med ved den festlige indvielse, hvor ungdomsafdelingen havde stor aktivitet i forbindelse med 
deres klubmesterskab. Læs mere om indvielsen andesteds i bladet. 

VIGTIG FORBEDRING AF MASTESKABET 
Halmanden, Stephan Nandrup-Bus, har også afsluttet et projekt med at gøre det nemt at lægge 
master på plads i masteskabet og nemt at få dem ud igen, når sejlsæsonen begynder. En del 
kølbådejere, som er en af målgrupperne for masteskabet, var med til at rydde op og lægge rør på 
plads. Der var flot fremmøde, og det forlyder, at arbejdet blev udført med ihærdighed, så man var 
hurtigt færdige. Det ville være interessant at få lidt tilbagemeldinger fra jer brugere, f.eks. en lille 
beretning om brugen i det næste Klubnyt, om hvordan det er gået med at få masterne på plads i 
forhold til tidligere. Det vil helt sikkert glæde vores halmand, og det er ham, I skal sige tak til for 
initiativet.  

DEN KOMMENDE TID 
Læs her i bladet om kommende arrangementer og aktiviteter i klubben, nu hvor vi nu er gået ind i 
den kolde tid. 

Der vil være både, der skal i hallen og repareres. Skal du også have din båd ind, så kontakt snarest 
halmanden for at få en tid. 

Der vil være arrangementer med kapsejladsregler og sømandskab – noget man aldrig bliver færdig 
udlært i. 

Drømmer du om at være baneleder, noget som vi har brug for i klubben, når vi arrangerer 
kapsejladser ud over torsdagsmatcherne, så tilbyder klubben vores medlemmer, at de kan komme 
på kursus hos Dansk Sejlunion. Vi mangler snart medlemmer med indgående kendskab til 
kapsejlads og banelederrollen, så kontakt vores kapsejladsleder Claus Bidstrup, hvis du vil være 
med på holdet. 

Til sidst vil jeg minde jer alle om, at det er min sidste periode som formand i Farum Sejlklub, så I skal 
også finde en ny person til denne post, som skal være kørt i stilling til generalforsamlingen i marts 
2022. Der er ikke lang tid til, og så er der heller ikke lang tid til, at en ny sejlsæson står for døren – 
noget vi alle ser frem til. 

Sejlerhilsen med ønsket om et godt nytår fra 

Poul Ammentorp, formand 

  

mailto:halmand@farumsejlklub.dk
mailto:kapsejladsleder@farumsejlklub.dk
mailto:formand@farumsejlklub.dk


VINTER 
TRÆNING



VINTERTRÆNING
Farum Sejlklub indbyder hermed til vintersejlads for for C- og B-optimister. Dette afholdes i Farum 
Sejlklub – Fredensborgvej 101 / 3500 Værløse.

Det bliver koldt og det bliver sjovt, men vigtigst af alt så bliver du endnu dygtigere til sejlads og du 
får set alle dine sejlervenner hen over vinteren.

FOKUS
Vi vil træne vendinger, bomninger, balance og teknik. Og så vil vi træne en masse små 
kapsejladser, så I bliver endnu bedre til starter og det at sejle rundt på en bane. Så det bliver højt 
tempo så I ikke kommer til at fryse.

HVORNÅR
Programmet vil hver gang være:
09.00 – 10.00 Tilrigning, omklædning og skippermøde
10.00 – 12.00 Træning på vandet
12.00 – 13.00 Afrigning, omklædning og skippermøde. I har selv frokost med, så sørger vi for 

noget varmt at drikke.

Datoerne vil være: 6/11 – 20/11 – 4/12 – 18/12 – 15/1 – 29/1 – 12/2 – 26/2 – 12/3 – 26/3 – 9/4

MED HVEM
Klubbernes normale trænere vil står for træningen. Men måske der også kommer en gæstetræner 
forbi og fortæller om sejlads på en anden måde.

HVOR MEGET
Prisen for 11 gange vintertræning vil være 800 kroner og man behøver ikke være medlem af Farum 
Sejlklub.

SIKKERHED
Sikkerhed er vigtig når vi er på vandet om vinteren. Der vil være trænere / hjælpere med på vandet i 
gummibåde. 
Herudover går vi bådene grundigt igennem inden vi tager ud. Du skal som sejler have tørdragt på –
denne tjekkes hver gang inden vi tager på vandet.

SPØRGSMÅL
Spørgsmål kan rettes til:
Jakob Karbo jakobkarbo@gmail.com
Chris Nørgaard – chris.norgaard@live.dk

HVORDAN 
Tilmeldingen sker direkte på www.farumsejlklub.dk. 
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Klubbens Ynglinge blev 30. oktober taget op og fik en overhaling med en højtryksspuler. Det er 
nemt, når båden lige er taget ud af vandet. Venter man til foråret, så sidder alger og begroning godt 
fast, og det bliver et meget større arbejde at få det væk. (Foto: Poul Ammentorp). 

SENIORAFDELINGEN 
Måske kan navnet misforstås, men seniorafdelingen er ikke en ældreklub! Alle medlemmer over 25 
år er velkomne i Farum Sejlklubs seniorafdeling – det gælder unge, såvel som midaldrende og 
decideret gamle. 

VINTERSEJLADS I WAYFARER 
Alle kølbåde og joller er nu på land, men nogle entusiastiske Wayfarer-sejlere forsætter deres 
sejladser om lørdagen fra kl. 9.30. Er du interesseret, kan du melde dig ind i Facebook-gruppen W - 
Farum Kapsejler, hvor der er flere oplysninger, eller du kan kontakte halmand Stephan Nandrup-
Bus. 

SEJLADS PÅ LAND 
Ved vinterens aktivitet ’Sejlads på land’ kan du få ny viden og redskaber samt genopfriske den 
viden, du allerede har. Samtidig møder du andre sejlere fra klubben. Alle er velkomne til at deltage. 
Aftenerne vil foregå tirsdage kl. 19 til 21, primært i klubbens teorilokale. 

https://www.facebook.com/groups/394932947330876/
https://www.facebook.com/groups/394932947330876/
mailto:halmand@farumsejlklub.dk
mailto:halmand@farumsejlklub.dk
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I år skal du tilmelde dig den enkelte aften på klubbens hjemmeside, dette for at vi kan få et overblik 
over, hvor mange deltagere der er de enkelte aftener. De fleste aktiviteter vil have en begrænsning 
på ca. 20 personer efter først til mølle princippet. Desuden ved vi ikke helt, hvordan corona-
situationen udvikler sig. 
 
Du tilmelder dig på følgende måde: Nederst til højre på hjemmesidens forside skal du klikke på 
’Klubmodul’. Derefter skal du logge dig ind, vælge den aktivitet du vi deltage i, samt tilmelde dig. 

INTRO TIL TORSDAGSMATCH 1. FEBRUAR 2022 
Tirsdag 1. februar kl. 19.00 kan du få en introduktion til klubbens torsdagsmatcher. 
 
Denne aften henvender sig til alle medlemmer, der gerne vil i gang med at sejle kapsejlads på 
Furesøen. Vil du gerne vide, hvad sejlklubbens gratis tilbud om torsdagsmatcher går ud på, eller vil 
du gerne have genopfrisket din viden om banen, starten, flag, bådklasser m.m., så er denne aften 
lige noget for dig. 
 
Der kræves ikke andet, end at du møder op, men det vil naturligvis være en fordel, hvis du kender 
de mest gængse sejlertermer (styrbord, bagbord etc.). Du behøver ikke at have prøvet at sejle 
kapsejlads før. Vi starter helt ved begyndelsen! Instruktøren vil fortælle om, hvad kapsejlads 
grundlæggende går ud på: 

 Banen  
o Hvordan ser kapsejladsbanen ud, og hvor er den placeret på Furesøen? 
o Hvordan skal banen omsejles, med startlinje og mållinje? 

 Startproceduren 
o Tidspunkt for første start 
o Bådklasser 
o Signaler der bruges ved starten (tid, flag og lydsignaler) 

 

 Selve sejladsen  
o De vigtigste kapsejladsregler 

 Næste skridt  
o Hvordan kommer jeg med i legen?  
o Hvordan organiserer klubben baneledelsen i sæsonen?  
o Præmier og hyggeligt samvær på tværs af søen 

 
Aftenen slutter af med en præsentation af ’Regelspil’ på computeren, så det er en fordel, hvis du 
medbringer egen computer. 

KAPSEJLADSREGLER 8. OG 22. FEBRUAR 2022 
Det er unægteligt godt at have styr på kapsejladsreglerne, hvis du vil sejle om kap. Selv om der i 
torsdagsmatcherne er indbygget hensyntagen til begyndere i kapsejlads, bliver det en bedre og 
mere fair sejlads, når alle kender reglerne.  
 

http://www.farumsejlklub.dk/
http://farumsejlklub.klub-modul.dk/
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Interesse er den vigtigste forudsætning for at deltage i disse to aftener, men det vil give dig et 
større udbytte, hvis du har deltaget i kapsejladser tidligere eller har deltaget i ’Intro til 
torsdagsmatch’ 1. februar 2022 og efterfølgende brugt regelspillet. 
 
Vi gennemgår definitioner som ’starte’, ’læ og luv’, ’holde klar og holde op’, ’klar agter og klar 
foran’, ’overlap’, ’mærke plads’ m.fl. 
 
Formålet er, at du ved, hvordan du skal forholde dig f.eks. ved starter, når du mødes med andre på 
kryds eller sejler tæt sammen på læns. Eller hvis en krydsende båd møder en lænsende båd osv. 
Reglerne ved mærkerunding bliver også gennemgået, så du f.eks. ved, om du skal give eller har ret 
til pladsmærke. 
 
De forskellige regler vil løbende blive illustreret og debatteret ved diverse kapsejladssituationer fra 
bl.a. regelspillet og deltagernes selvoplevede situationer. 
 
Synes du, at noget af ovenstående lyder som sort snak, så mød op og bliv meget klogere efter de to 
aftener. Så er du bedre forberedt til den kommende sæsons kapsejladser. 

IDÉUDVEKSLINGSAFTEN 1. MARTS 2022 
Det er ikke alle Trisser, som er ens. Nogle har fald ført til cockpit, rulleforsejl, solpanel, aftageligt ror 
eller andre ændringer, som tidligere ejere har syntes om. 
 
Vi du gerne inspireres af idéer, som kan forbedre din båd, så den er lettere at sejle, skal du blot 
møde op denne aften med den spidsede blyant. 
 
Hurtigt afsted med en Lazy Jack og rullefok. Nye vinduer, en ny fenderliste eller et nyt ror. Hvis du 
har lavet en forbedring eller omfattende reparation på din Triss, som du tænker, andre kan få 
glæde af, så kan du fortælle om det på denne aften. Samtidig får du mulighed for at hilse på nogle 
af klubbens øvrige kølbådssejlere. 

SIKKERHED TIL SØS 15. MARTS 2022 
Sejlsport og anden sport, som foregår på vandet, er sunde og dejlige fritidsaktiviteter. Men de er 
også farlige. Hvert år drukner adskillige danske sejlere. 
 
Farum Sejlklub vil gerne støtte arbejdet med ’Sejl glad ud og kom sikkert hjem’. Derfor har vi 
inviteret ’Sejl sikkert’-ambassadør Camilla Geisler Ritzau til at fortælle om, hvordan vi selv kan 
forbedre sikkerheden, når vi sejler. 
 
Noget som umiddelbart kan virke betydningsløst, kan være afgørende når uheldet er ude. Hvorfor 
er det f.eks. vigtigt ikke kun at beherske en ’mand over bord’-manøvre, men også rent faktisk at 
kunne få manden op? Et er at gennemføre selve manøvren, noget andet er, at det kan være svært 
at komme op i en båd, hvis man er faldet over bord. Få råd om, hvad du kan gøre. 
 
Hvis du sejler singlehanded og kommer ud for et uheld, hvor kan du så blive overrasket? Hvis du 
sejler sammen med andre, men er den eneste sejlkyndige ombord, så sejler du faktisk som 
singlehanded, når uheldet rammer. 
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Har du en selvoppustelig redningsvest? Ved du, at den skal checkes jævnligt? Her kan du få at vide 
hvorfor og hvordan. Du kan også få den checket denne aften. Hør også om, hvordan du kan have en 
’Livline til land’, når du sejler ud. 
 
’Sejl sikkert’ er et samarbejde mellem Søsportens Sikkerhedsråd og Trygfonden, der har til formål at 
reducere antallet 
 af drukneulykker til søs. 

ROLLEFORDELING I EN YNGLING 5. APRIL 2022 
Denne aften handler om, hvem der gør hvad, når man sejler kapsejlads i Yngling. Vi bruger det 
opgaveskema, som Y137 arbejder efter, og de to instruktører, Niels-Henrik Olsen og Niels Duelund, 
håber endvidere at kunne vise lidt video, som yderligere understreger, hvordan man kan gøre. 

KAPSEJLADSTAKTIK 19. APRIL 2022 
Hvordan udnytter vi bedst den viden, vi har om båden mht. sejltrim, boathandling og regler, når vi 
sejler kapsejladser? Der vil være fokus på start, op- og nedad banen, i mål, taktik og kompasbrug. 
 
Stefan Lindeberg, seniorleder 
 

  

TILLYKKE TIL 12 NYE YNGLINGE-FØRERE 
 Tilde Juul Rasmussen 

 Michael Krogh 

 Martin Dawids 

 Ole Brink 

 Eskild Schroll-Fleischer 

 Mogens Axelsen 

 Robin C. Swann 

 Sofie Winge-Petersen 

 Mattias Enggård 

 Peter Viuf 

 Søren Hansen 
 Christian R. Holm 

mailto:seniorleder@farumsejlklub.dk
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Dato SEJLADS PÅ LAND – ALLE MEDLEMMER ER VELKOMNE 

11. januar 2022 

kl. 19 til 21 

Grundlæggende glasfiberarbejde 
Stephan Nandrup-Bus viser, hvordan man griber en mindre glasfiberreparation an. 

25. januar 2022 

kl. 19 til 21 

Meteorologi og sejlads 
Meteorolog Erik Hansen fortæller om meteorologi og hvordan vi kan udnytte meteorologisk viden ved 
sejlads og især ved på kapsejlads. 

1. februar 2022 

kl.  19 til 21 

Introduktion til torsdagsmatch  
Hvad der kræves – den faste kapsejladsbane –  startprocedure – de vigtigste kapsejladsregler – 
regelspil på computer. 

8. februar 2022 

kl. 19 til 21 

Kapsejladsregler 1 

22. februar 2022 

kl. 19 til 21 

Kapsejladsregler 2 

1marts 2022 

kl. 19 til 21 

Gode ideer til optimering af din Triss 
Hør hvad andre har gjort for at forbedre deres både. Kom og bliv inspireret til at gøre din Triss/kølbåd 
bedre. 

8. marts 2022 

kl. 19 til 21 

Sejl og sejltrim 
Claus Høj fra Høj-sejl fortæller om sejl og sejltrim. Claus er tidlige VM-vinder i Yngling og har stor 
erfaring med denne bådtype. Han har også erfaring med sejl til Triss.  

15. marts 2022 

kl. 19 til 21 

Sikkerhed til søs 
’Sejl sikkert’-konsulent Camilla Geisler Ritzau kommer med et oplæg, bl.a. om hvordan man 
vedligeholder selvoppustelige redningsveste. 

22. marts 2022 

kl. 19 til 21 

Tovværksarbejde 
Kan du de mest brugte knob eller lave en øjesplejs med eller uden kovs? Denne aften har du 
muligheden for at lære det. Trænger din båd til nye fortøjninger, kan du også lave dem her. Der er 
materialer. 

29. marts 2022 

kl. 19 til 21 

Møde for Ynglingesejlere 
Indhold vil blive udsendt senere. 

5. april 2022 

kl. 19 til 21 

Rollefordeling og opgaver i en Yngling 
Det skal handle om, hvem der gør hvad, når man sejler kapsejlads i Yngling. Vi bruger det 
opgaveskema, som Y137 arbejder efter, og viser lidt video som yderligere understreger hvordan man 
kan gøre. 

19. april 2022 

kl. 19 til 21 

Kapsejladstaktik 
Start, op- og nedad banen, i mål, taktik, metoder, kompasbrug. 
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GLASFIBERAFTEN 11. JANUAR 2022 

  
‘Hands on’ i hallen tirsdag 11. januar 2022 kl. 19 til 21. 

Kom og oplev, hvordan forskellige reparationer kan udføres. 

Lidt fortæring kan forventes. 

Tilmelding på Klubmodul efter først til mølle-princippet, senest torsdag 6. januar kl. 23. (Se 
instruktion i tilmeldingsprocedure på side 7).  

Der er maksimalt plads til 15 deltagere. 

Stephan Nandrup-Bus, halmand 

HALMANDEN INFORMERER 
Har du behov for at reparere din båd indendørs i hallen til vinter, 
kan anmodning sendes til halmand@farumsejlklub.dk. 

Indetiden er normalt ca. to uger, og skibet skal være flytbart, 
dvs. på hjul. 
 

Foto: Jesper Kirkeskov 

https://farumsejlklub.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=127
mailto:halmand@farumsejlklub.dk
mailto:halmand@farumsejlklub.dk
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HAVNEKRANEN SKAL PEGE MOD SØEN 
 
Da vi for en del år siden fik tilladelse til at opstille havnekranen, blev det aftalt, at den skulle 
efterlades, så den syner mindst muligt, når man står på land og kigger ud mod søen. 
 
Husk derfor, hvis du bruger havnekranen, at den skal efterlades med armen vinkelret på søbredden, 
så den peger ud i søen. 
 
Det kan være lidt vanskeligere, nu hvor flydebroerne er taget op, men kan alligevel gøres, ved at 
trække armen så langt ud som muligt stående på den faste bro mod vest, og herefter trække den 
videre på plads, ved at forlænge et træktov og trække stående på ’Jyske Bro’ (den lille bro mellem 
de to bådramper). Ekstra tovværk, som kan bruges som forlænger, findes i skabet i hallen med 
ankermateriel. 
 
Når armen er trukket på plads, tøjres den med de to træktov, et til hver side som bindes fast til de 
kraftige beslag med U-jern, der er monteret på spunsvæggen. 

Poul Ammentorp, formand 

 

 

 

  

Rigtigt (Foto: Poul Ammentorp) 

Forkert (Foto: Poul Ammentorp) 

 

mailto:formand@farumsejlklub.dk
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NY RAMPE VED FURESØBAD 
 
Lørdag 2. oktober 2021 kunne Farum Sejlklub fejre, at bådebroen og rampen som anvendes i 
forbindelse med søsætning af joller og klubbens trænerbåde, var klar til ibrugtagning. 
 
Rampen er en del af beredskabet for søredning ved Furesøen, og vi har flere gange oplevet, at 
dæksplanker i den gamle rampe var kørt i stykker af ukyndige personer med trailer og en tung 
motorbåd. 
 
For at undgå at komme i en situation hvor en redningsaktion ville blive forsinket på grund af en 
defekt rampe, besluttede Furesø Kommune sammen med Farum Sejlklub, at der skulle bygges en 
rampe, som kan holde til den tungeste af beredskabets trailere med redningsbåd. 
 
Den nye rampe er bygget af Sea Services, og den kan klare mere end 2.500 kg. Den er udført i 
azobe, også kaldet jerntræ, som er meget modstandsdygtigt over for råd og svamp, så den vil 
forhåbentlig holde i mange år. 
 
 

Foto: Poul Ammentorp 
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Samtidig med indvielsen af rampen kunne vi også indvie den lille bådebro, som er placeret mellem 
de to bådramper. Den lille bådebro er til stor hjælp, når både søsættes og tages op, samt ikke 
mindst i vinterhalvåret hvor flydebroerne er taget på land, og hvor man stadig kan søsætte og 
optage både, så de ivrige jollesejlere kan træne om vinteren. 
 
Bådebroen blev etableret i 2002, og det var Jyske Bank, som var sponsor på projektet, hvorfor 
broen fik navnet ’Jyske Bro’. 
 
Her snart 20 år efter var broen blevet usikker at gå ud på, idet dækket og de bærende bjælker var 
rådne og trængte til udskiftning. 
 
Igen har Jyske Bank givet Farum Sejlklub en økonomisk håndsrækning. 
 
I forbindelse med indvielsen benyttede Farum sejlklub lejligheden til at takke Furesø Kommune og 
Jyske Bank for deres økonomiske bistand, som er til stor glæde for både klubbens ungdomsafdeling 
og jollesejlere, og for alle de mange gæster, som søsætter kanoer, kajakker, gummirobåde, SUP- og 
surfboards for at sejle ud og nyde den herlige natur på Furesø. 
 
Indvielsen af anlægget blev skudt i gang med tre gange kanonsalut, udløst af afdelingsdirektør 
Steen Givard fra Jyske Bank i Farum og centerchef for Furesø Kommune Peter Rosgaard, som begge 
i dagens anledning var udnævnt til kanonerer, under ledelse af Tage Wulf fra Farum Sejlklub. 
 
Indvielsen fandt sted, samtidig med at klubbens ungdomsafdeling afholdt klubmesterskab, hvor 
anlægget var i brug i fuldt omfang. 
 
Poul Ammentorp, formand 
 
 

  

Foto: Irene Ammentorp 

mailto:formand@farumsejlklub.dk
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FORMANDENS TALE VED KLUBBENS 
STANDERNEDHALING 7. NOVEMBER 2021 
På generalforsamlingen valgte vi Hans Peter Mathiesen til næstformand og Morten Poulsen til 
kasserer. Det er prisværdigt, at de stiller op for at varetage disse to vigtige poster i klubben. 

Samtidig sagde vi farvel til to store kapaciteter i klubben, nemlig næstformand Per Duelund og 
kasserer Arne Nørby Rasmussen, der begge har tjent klubben i tre funktionsperioder á to år, altså 
hver i seks år. Det skal de have stor tak for. Lad os give dem et velfortjent bifald! 

Det er lidt uhyggeligt, så stærkt tiden går.  

Jeg synes, at det kun er ganske kort tiden, at jeg stod her ved min første standernedhaling som 
formand, og nu er det nummer seks og dermed sidste gang, at I skal høre på mig. 

Det giver stof til eftertanke, og ikke mindst for alle jer medlemmer, idet der skal findes en ny 
formand til sejlklubben inden generalforsamlingen, som ikke er så langt væk, idet den er fastsat til 
onsdag 17. marts 2022 kl. 19.30 i sejlklubbens undervisningslokale. 

Når vi haler standeren ned, er det for at markere, at sejlsæsonen er slut. 

Der har været god aktivitet i klubben, siden vi satte standeren i april. 

Ungdomsafdelingen har tre dage om ugen haft skolesejlads og kapsejladstræning, og der er 
gennemført introduktionshold både forsommer og eftersommer. Det er en aktivitet, hvorfra vi 
rekrutterer mange nye sejlere til ungdomsafdelingen. 

Traditionen tro, var der en uges sejlerlejr i Herslev Strands Sejlklub, med deltagelse af 60 sejlere fra 
5 klubber, herunder Furesøklubberne og naturligvis også Herslev. Fra FAS deltog i alt 9 af vores 
friske ungdomsmedlemmer. 

Det har været FAS’ Zoom-sejleres år, ikke mindst pga. at verdensmesterskabet blev afholdt af YF, 
hvor vores ungdomssejler Toby Hedegaard overraskende lagde ud med at sejle førstepladsen hjem i 
første sejlads.  

Foto: Sanne Cecilie Parkhøi 
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Siden måtte han kæmpe med en diskvalifikation i en sejlads, men endte alligevel med en flot 
ottendeplads. Toby har skrevet en god beretning, som blev bragt i seneste udgave af Klubnyt, noget 
som helt klart vil være til inspiration for vores unge sejlere i klubben. Stort tillykke til Toby og tak for 
din flotte beretning. 

Vi har flere talenter i vores ungdomsafdeling, hvor Frida Bjerrum er rykket op som B-optimistsejler 
og sejlede sig frem til en flot sjetteplads ved stævne i Skovshoved. Tillykke til Frida med det gode 
resultat. 

Sofie Lebeck Frederiksen er nu 15 år, og det var hendes sidste sæson i optimistjollen, hvor hun har 
gjort det helt forrygende, med at kvalificere sig til Optilandsholdet, hvor hun deltog i Nordisk 
Mestesterskab i Sverige, hvor der blev sejlet i frisk vind på Kattegat, noget som ikke passede helt til 
Sofies vægt. Alligevel sejlede hun sig frem til en placering som nr. 19 ud af 49 deltagende piger. 
Stort tillykke til Sofie. 

Personligt havde jeg fornøjelsen at være instruktør ved introsejlads i august 2015 for det hold af 
nye ungdomssejlere, hvor Sofie startede i sejlklubben. Den glæde og begejstring Sofie viste, var et 
sikkert tegn på, at her var der en pige, der havde fundet en hobby, som lige passede til hende. Den 
begejstring har hun været besat af lige siden, og det er eksemplarisk bakket op af begge hendes 
forældre, der også gør et stort arbejde i vores ungdomsafdeling. Det bliver spændende at se, hvad 
Sofie vælger at sejle efter Optimistjollen. Konkurrenterne får, ud over en god sejlerkammerat, helt 
sikkert kamp til stregen.  

Farum Sejlklubs seniorleder har taget initiativ til nye aktiviteter for at få flere seniorer ud at sejle 
sammen, men opbakningen fra seniorerne har ikke levet helt op til forventningerne.  

Hvis ønsket er, at der skal være mere liv og aktivitet i vores klub, ikke mindst blandt 
kølbådssejlerne, så må I bakke seniorlederen op og møde mere talstærkt til næste sæson. Jeg tror 
ikke, at seniorlederen helt har mistet modet! 

Tirsdagskapsejladstræning i klubbens Ynglinge går som sædvanlig rigtigt godt, og det ser ud til at 
være en del af krumtappen i seniorafdelingen, hvorfra mange frivillige instruktører rekrutteres til 
f.eks. sejlerskolen.  

Det er en rigtig god investering FAS har gjort i de ni Ynglinge, som bliver flittigt brugt bl.a. tirsdag og 
torsdag, samt de dage hvor der er sejlerskole for seniorer. 

Torsdagsmatcherne, som arrangeres i fælleskab med BS og YF, er også pænt besøgt, og noget der 
forsat skal bakkes op omkring, så vi skaber aktivitet med smukke hvide sejl på søen og hygge i 
klubben bagefter med ’After-sailing’. 

Ærgerligt nok, må vi sige farvel til vores ihærdige driftsleder Peter Mønnike. Han har passet 
opgaven med bravour de sidste to år, men kan nu pga. ny jobsituation ikke længere finde tid til 
tjansen i FAS. Vi siger tak til Peter for hans flotte indsats i driftsafdelingen, hvor planlægning af 
søsætning og optagning af kølbåde har været et stort puslespil i Coronatiden, men Peter fik det 
tilrettelagt, så alle var glade og tilfredse. 

Hvis den travle Peter er tilstede, vil vi med et par flasker god vin i fælleskab gerne sige ham tak for 
hans store indsats.  

Nu søger FAS efter en ny driftsleder til sejlklubben, og her vil vi appellere specielt til jer private 
bådejere med plads i havnen til at finde en god kandidat til posten iblandt jer, så den vigtige 
søsætning og optagning fremover også kommer til at forløbe problemfrit til glæde for alle.  
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Uden en driftsleder til at koordinere søsætning og optagning kommer I selv til at stå for det! Det 
kan nemt ende i kaos, så hjælp nu bestyrelsen med at finde den rette mand til posten. 

Over vinteren blev raftehegnet i ’Fortet’ udskiftet med et trådhegn, fordi rafterne efterhånden 
forsvandt op i røg på bålstedet ved Naturskolen. Til sidst manglede alle rafter ind mod skoven, og 
der var blevet nem adgang til bådstativerne, hvor mange er lavet af trykimprægneret træ med god 
brændværdi, og det ville vi ikke risikere. Derfor er der nu lavet et trådhegn, hvor brændværdien er 
lig nul, så det skal nok forblive intakt. 

Arbejdet med at tage resterne af det gamle hegn ned blev udført af bestyrelsen med hjælp fra et 
par medlemmer under ledelse af driftslederen. Trådhegnet blev sat op af et professionelt firma. Vi 
har fået tilskud til hegnet fra en pulje hos Furesø Kommune, og resten har klubkassen dækket. 

Vores halmand, Stephan Nandrup-Bus, har været tovholder på projekt ’Rør i masteskab’, og med 
hjælp fra pænt mange af kølbådsejerne blev masteskabet ryddet og rør lagt i. Det er helt sikkert 
noget, der gør det nemmere at få master ind og ud. 

Det vil glæde halmanden med lidt feedback herom, f.eks. ved et lille indlæg fra en af jer brugere til 
vores Klubnyt. 

Klubben og ikke mindst brugerne af rør i masteskabet vil gerne sige tak til Stephan. Hvis han ikke 
har travlt med at grille pølser til hotdog, så må han meget gerne komme her op, så vi kan sige tak til 
ham, og han kan få et par gode flasker med hjem. 

Til oplysning er det FAS, som har indkøbt og betalt rør til masteskabet. 

Begge bådramper blev kørt i stykker i november 2020. Den ene bådrampe til maks. 600 kg fik lagt 
nye planker på tre fjerdedele af dækket i foråret. 

Den anden bådrampe, som indgår i redningsvejen til Furesøen, skulle totalt udskiftes, og en ny blev 
bygget af Sea Service på forpladsen. 

Den nye rampe kan klare mere end 2,5 tons belastning, og det er mere, end det tungeste 
redningsfartøj som beredskabet for Furesøen råder over.  

Rampen er bygget i Azobe, også kaldet jerntræ, så den skal nok holde i mange år fremover. 

Furesø Kommune har velvilligt betalt den nye rampe uden om havnefonden, hvilket sejlklubben 
siger stor tak for. 

Jyske Bro fører ikke til Jylland! Det er den lille bro mellem de to bådramper, som også er blevet 
renoveret her i sommer. Nu fremstår den som ny, idet alt undtagen pælene er udskiftet. 

Jyske Bro er i sin tid sponseret af Jyske Bank, som denne gang har doneret 20.000 koner til 
renovering af broen. Stor tak til Jyske bank for deres gave til sejlklubben. 

Havnefonden læner sig op af nogle store udgifter i 2022, idet bølgevæggene, som er monteret på 
den yderste bro, og som giver bølgelæ i havnen, ifølge vores entreprenør Sea Service er godt slidte 
og møre i plankerne og trænger til udskiftning. 

Sea Service har foreslået, at nye bølgevægge bliver monteret på de skrå metalstolper, som sidder 
på ydersiden af broen. Det vil give mindre slid på træstolperne og dermed være med til at forlænge 
levetiden på yderbroen. 

Der er også træværk på vore betonbroer, som er ved at være godt mørt, og da fortøjninger til 
kølbådene er fastgjort hertil, bør det snart udskiftes. 
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Træpælene har efterhånden en del år bag sig. De er også ved at være i en tilstand, hvor udskiftning 
kan blive nødvendig. 

Alt i alt overstiger disse udgifter sandsynligvis, hvad vi har i havnefonden i 2022, så vi må have en 
drøftelse herom med Furesø Kommune. 

Driftslederen har sammen med formanden tidligere deltaget i disse drøftelser, så det lægger endnu 
mere pres på os alle mht. at få fundet den rette person til driftslederposten. 

Standernedhaling markerer, at vi nu går ind i vintersæsonen, hvor det meste af klubbens aktiviteter 
er indendøre. 

8. marts 2022 kommer sejlmager Claus Høj Jensen fra Høj Sails og fortæller om sejl og sejltrim. Han 
har stor erfaring med sejl til Yngling og Stor-Triss. 

Ungdomsafdelingen arrangerer vintersejlads for B- og C-optimister og Zoom-joller, som afholdes i 
fælleskab med andre sejlklubber. I går var der 15 joller ude at sejle! 

Seniorafdelingen sejler vintersejlads hver lørdag fra kl. 10 til 13 i Wayfarerjoller og måske Laser og 
Trapezjoller. 

Husk at følge klubbens sikkerhedsbestemmelser, som skærpes uden for sejlsæsonen. Har du planer 
om at sejle vintersejlads, så gå ind på vores hjemmeside under Information og læs hvad der står i 
sikkerhedsbestemmelserne i afsnittet ’Sejlads uden for sejlsæsonen’. 

Hver lørdag mødes klubbens pensionister i klublokalet kl. 11 til 13 til hyggeligt samvær og snak og 
skipperskrøner fra en svunden tid. Der er kaffe, øl eller vand til populære klubpriser. Alle er 
velkomne til at tage del i løjerne. 

Til slut vil jeg sige tak til alle jer, som gør en indsats for Farum Sejlklub. 

Der skal lyde en speciel tak til ejerne af de private kølbåde, som ligger i havnen. Tak fordi I har 
efterlevet driftslederens henstilling med at få klargjort bådene, ordnet fortøjningerne og fået 
master på kort efter søsætningen, så I kunne sejle. Det har været en fornøjelse her i sommer at gå 
en tur på havnen og se alle de velholdte både.  

Vi håber fra klubbens ledelse på, at I vil holde bådene i lige så flot stand fremover. 

Efter standeren er halet ned, så har hovmester Sanne forberedt et glas bobler eller rødvin, 
sodavand og andre lækkerier i vores hyggelige klublokale. Hendes trofaste hjælpere har grillet 
pølser, så vi kan lave en hotdog med det hele. Tak til Sanne og hjælpere for jeres indsats for at 
glæde os alle. 

Nu skal standeren hales ned, og det gør vi til lidt sentimentale toner: ’Flyv fugl, flyv over Furesøens 
vove’. 

Herefter udråber vi et leve for Farum Sejlklub og sejlsporten. 

Tre lange, tre korte – og suset fra Furesøen. 

Giv agt! Vores kanoner, Tage Wulf, er klar til er skyde sæsonen af med en tre-skuds kanonsalut. 

Varsko: Der skydes! 

Poul Ammentorp, formand  

mailto:formand@farumsejlklub.dk
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KALENDER 
Se venligst klubbens online aktivitetskalender, som opdateres løbende. 

 
 
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 

  

https://farumsejlklub.dk/aktiviteter/aktivitetskalender
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


Farum Sejlklub Klubnyt Nr. 4, december 2021 

20 

 

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 

 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. 4, december 2021. 

klubnyt@farumsejlklub.dk 

Redaktion: Jesper Kirkeskov (ansvarshavende efter presseloven). 

Deadline for nr. 1, marts 2022: 20. februar 2022. 

Tekster bedes venligst indsendt til redaktøren som Word-filer og foto som separate jpg- eller png-
filer i maksimal opløsning. Ved bidrag med omtale af begivenheder (forgangne såvel som 
kommende) bedes venligst oplyst både tid og sted. 

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

 

Farum Sejlklub 
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