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

Bestyrelsen 
Formand    Jørgen Juul Rasmussen       44 95 71 61 
Næstformand    Nikolaj Richter Larsen        44 99 13 44         
Kasserer    Torben Lindved        44 48 46 32 
 
Seniorafdelingen 
Seniorleder    Jan Hellinghus         44 95 89 71 
Sejlerskoleleder    Bjørn Pedersen        22 76 23 02 
Kapsejladsleder    Claus Bidstrup                     44 47 77 73  
 
Ungdomsafd. 
Ungdomsleder                 Anders Petjursson               44 48 54 28 
          
Driftsafdelingen 
Driftsleder    Jørn Jensen                44 48 37 32 
Havnemand    Jørn jensen                       44 48 37 32 
Pladsmand    Jon Kjartansson               44 95 79 15 
Halmand    Søren Helweg                44 95 14 45          
Nøglemand    Per Christoffersen        22 36 72 73 
 
Miljøudvalg 
Hovmester    Sanne Parkhøi         60 65 22 44 
 
Informationsudvalg 
Redaktør    Henry Andersen        44 95 31 98 
Web-master    Liselotte Müller                   27 28 97 13 
Medlemsservice   Jørgen Nielsen         45 81 19 99 
 



KALENDEREN 
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sø   17.06        Triss-træf  m/Ynglinge  (se side 15) 

lø    30.06        Sejlerlejr i Herslev til 5. juli 

lø    25.08        DM i Wayfarer  (se side 8) 

sø   26.08        DM i Wayfarer 

on   29.08       KU møde 19.00 

sø   09.09        Søndagsmatch 12.00, FAS 

           og Klubmesterskaber FAS 

sø   16.09        Furesømesterskab/Søndagsmatch,  BS 

sø   23.09        Søndagsmatch 12.00, YF 

sø   30.09        Søndagsmatch 12.00, FAS, Præmieuddeling 

Forsiden: Falck holder øvelse 



4  

FORMANDEN BERETTER 

På trods af en lidt sur start rent vejrmæssigt, så er sejlsæsonen godt i 
gang ude i afdelingerne.  

Seniorafdelingen har gang i tirsdags- og torsdagstræning i Ynglingene. 
Sejlerskolen er i gang med 6 elever, men det udnytter al den instruktør-
kapacitet vi har p.t.. D.v.s. vi kan ikke tage nye elever ind, med mindre 
der er nogen der melder sig som instruktører. Så hvis man har lyst til at 
bruge et par timer en gang om ugen som instruktør, så kontakt Bjørn. 
Sejlerskolen er én af vores vigtigste midler til rekruttering af nye med-
lemmer.   

Ungdomsafdelingen har udover den normale træning for optier og joller 
gang i to introhold for nye sejlere i aldersgruppen 10 -13 år. Der er luk-
ket for yderligere tilgang lige nu, men det er planen at starte to hold 
igen efter sommerferien. Det er et rigtigt godt initiativ og vil forhåbent-
ligt også kaste nogle nye medlemmer af sig. 

Andetsteds her i bladet er der et indlæg fra vores pladsmand Jon Kjar-
tansson angående tilstanden på jollepladsen efter søsætningen af kølbå-
de i april. Et tilsvarende indlæg kunne være skrevet om problemerne 
med at få ryddet pladsen for joller og trailere, når kølbådene skal op i 
efteråret. Som Jon også anfører, er der helt sikkert ikke tale om ond vil-
je, men mere om sjusk og måske, i værste fald, en vis ligegyldighed. 
Det kan derfor være på sin plads med en lille opsang herfra om, at man 
viser hensyn overfor sine medsejlere og følger de anvisninger, som 
kommer fra de ansvarlige. Når det er sagt, så må vi i klubbens ledelse 
og gruppen af funktionsansvarlige sørge for at få snakket sammen og 
koordineret aktiviteterne, så vi generer hinanden mindst muligt.  
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Vi har diskuteret emnet i både bestyrelse og koordinationsudvalg. Jeg har 
opfordret til, at man i afdelingerne dels bliver bedre til at kommunikere i 
det daglige om de løbende aktiviteter og ikke mindst i situationer, der vil 
kunne udvikle sig til problemer. Hvis man i en given situation ikke kan 
finde den ansvarlige eller ikke ved, hvem man skal henvende sig til, så vil 
jeg sætte pris på at man kontakter mig eller en anden i bestyrelsen. 

Søndag d. 17. juni er det i vores kalender forudset, at der skal afholdes det 
årlige Trisstræf. For dem der ikke ved det, kan jeg oplyse at Trisstræffet er 
en tradition i klubben, hvor man mødes om formiddagen for at sejle lidt 
kapsejlads på hyggeniveau, og desuden finder vi tid til at spise vores med-
bragte mad på terrassen. Mange af os sejler i det daglige uden vores ægte-
fæller eller kærester, men Trisstræffet er en god anledning til at få dem en 
tur ned i klubben, hvad enten de deltager som gaster eller først dukker op 
til frokosten. Jeg vil derfor opfordre gamle såvel som nye Trisssejlere til at 
møde op. Hvis nogle blandt Ynglingesejlerne skulle have lyst til at delta-
ge, så skal de være meget velkomne. Vi vil i så fald arrangere et separat 
felt for Ynglinge. Husk tilmelding til kapsejladslederen og evt. afbud, hvis 
man bliver forhindret eller synes vejrudsigten er for dårlig. Der bliver 
brugt en del tid på at arrangere sådan et arrangement, og det er surt at stå 
søndag kl. 10 med en udlagt bane, og så dukker der ingen sejlere op. 

Jeg skal også minde om, at der bliver brug for mange hjælpere, både på 
land og på vandet, til Wayfarer DM i weekenden 25. – 26. august 2012. 
Sæt kryds i kalenderen og kontakt evt. Jesper Friis eller Jytte Nakskov. 

Jeg ønsker alle en god sommer. 

Jørgen Juul Rasmussen  
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Ungdomsafdelingen er nu midt i forårssæsonen og aktivitetsniveauet 
er som forventet højt. 

Som tidligere fortalt afholdt vi Team Optimus træningslejr i samarbejde 
med optimist-klasseorganisationen OCD i weekenden 21-22. april. Vi 
fik besøg af ialt 15 dygtige optimistsejlere fra forskellige sejlklubber i 
Nordsjælland. Lørdagen bød på fint vejr og god træning, hvorimod søn-
dagen voldte lidt problemer, da vinden ikke helt ville blæse så meget 
som vi ønskede. 

Både optimist- og jolle-grupperne har fået en fin start på sæsonen. Om 
mandagen er optimisterne nu delt i to hold, hvor de erfarne kapsejlere 
trænes af Christian Paaske, og de knap så øvede trænes af Kasper Knig-
ge og Peter Thomsen på skift. Om torsdagen forsøger vi at etablere lidt 
fællestræning med sejlerne fra YF, men har også brugt de erfarne opti-
sejlere som hjælpeinstruktører for nye sejleraspiranter. 

Jollesejlerne har eksperimenteret lidt med nye besætnings-
sammensætninger i 29er-jollerne, men er ved at finde en mere fast 
form. Vi har stadig en del sejlere på ”orlov” på efterskolen i Oure, men 
regner med at de fleste vender tilbage efter sommerferien. 

Årets første store stævne for opti’erne var uden tvivl Sail Extreme i 
Kerteminde, som fandt sted i pinsen. Her mødtes over 500 sejlere for at 
konkurrere i omkring 9 forskelige bådklasser. Fra Farum deltog vores 3 
opti-kapsejlere, som havde en rigtig god weekend med masser af sol og 
sejlads, men med knap så mange præmier. Vores 29ere tog i stedet for 
til Kiel i pinsen, hvor et andet stort sejlerstævne fandt sted. 

Godt i gang 

Vi har i maj gennemført to intro-kurser for ialt 12 potentielle optimist-
sejlere. Ved redaktionens afslutning har to af disse allerede besluttet sig 
for at fortsætte som fuldgyldige medlemmer i FAS, og vi krydser fingre 
for at flere vil melde sig til. 
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-Det er den eneste effektive 

slankekur, jeg kender ……... 

Alle vore jurister klager over, at de ikke  

fatter et ord af den nye lov, vi har vedtaget. 

Fint klaret, venner ……..! 

 

Forårssæsonen varer frem til og med uge 26, som er skolernes sidste 
uge inden sommerferien. Herefter tager vi på den årlige sejlerlejr ved 
Herslev for ungdomssejlere på Furesøen. Tilmeldingen til lejren foregår 
på www.herslevsejlerlejr.dk, hvor der allerede er tilmeldt 51 sejlere, 
heraf 7 fra FAS. 
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W-fest i Farum Sejlklub 2012  

I dagene 24-26 august 2012 afholdes  

DM for Wayfarerjoller i Farum Sejlklub.  
 

Vi vil, som flere gange tidligere, sørge for at det bliver en uforglemmelig op-
levelse for både deltagere og tilskuere. Vi vil også have fornøjelsen af at kun-
ne præsentere egnens bedste kulinariske frembringelser for jer. 

Vi har til dette DM håb om, at der skal være ekstra mange deltagere, og derfor 
vil netop det kulturelle blive sat i fokus. Vi håber på denne måde at tiltrække 
et par ekstra sejlere, som godt nok er nødt til at sejle med, men som så til gen-
gæld kan få ganen og nysgerrigheden tilfredsstillet.  

Det bliver atter en fest med indlagte sejladser. 

PROGRAM: 
Fredag d. 27-08-2012:  Bureau åbner kl. 16.00 – 20.00. 
   Tune-up start kl. 18.00. Sejladsen vil finde sted  
   ved de faste mærker på søen. 
   Et let måltid serveres kl. 20.00 for dem der har  
   tilmeldt sig. 
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service      hellerup båd       
      Onsgårdsvej 4 / dk - 2900 Hellerup/ tlf. 39 62 41 15 / giro 1 30 79 40 

             Førende mærker inden for 
        sejlerbeklædning og bådudstyr 

Lørdag d. 25-08.2012:  Bureau åbner kl. 8.00. 
    Morgenmad + madpakke for deltagere og  
    hjælpere kl. 8.00 – 9.00 
    Briefing af hjælpere ved banelederen  
    kl. 9.00 i undervisningslokalet. 
    Skippermøde på havnen kl. 9.30. 
    Varselssignal for første start kl. 11.00.  

 (der søges gennemført 4 sejladser) 
    Mole øl efter landgang. 
    Stævne middag kl. 19.00. 

 
Søndag d. 26-08-2012: Bureau åbner kl. 7.30. 

 Morgenmad + madpakker for deltagere  
 og hjælpere kl. 7.30– 8.30.  
 Varselssignal for første start kl. 10.00.  
 (der søges gennemført 4 sejladser, dog  
 ingen start efter kl. 16.00) 

    Mole øl efter landgang. 
    Præmie overrækkelse. 
 

For tilmelding, se indbydelsen på vores hjemmeside 

 www.farumsejlklubxdk  
 

Vel mødt   
Farum Sejlklub. 
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1 REGLER 

1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. 
Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter samt 
statutter for Danmarksmesterskaber i sejlsport. 
  

1.2 Desuden gælder følgende regler: Klasseregler for Wayfarer. 
1.3 Reglerne er ændret således: 

Indledningen til Del 4 ændres, så kravet om redningsvest, når  
signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der kapsejles. 
Regel 35, A4 og A5 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for  
30 minutter efter første båd, noteres ”ikke fuldført”. 
Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere/ 
anmode om godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne. 
Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protest 
komiteen blot vil blive slået op på den officielle opslagstavle. 
Regel 61.3 og 62.2 ændres, så protestfristen, der er 90 minutter, både 
gælder for protester og anmodning om godtgørelse fra både samt for 
protester fra kapsejladskomité og protestkomité. 
Regel 66 ændres, så fristen for genåbning af en høring er kortere end  
reglen foreskriver. 
Regel A4 ændres således: Både, der starter senere end fire minutter  
efter startsignalet, noteres ”ikke startet”. 
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbe 
stemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsej 
ladsregler. 
  

  

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab 

for Wayfarer 
FARUM SEJLKLUB 

25.- 26. August 2012 

INDBYDELSE 
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2 
  

 
  
  
  
  
DELTAGELSE OG TILMELDING 

2.1 Stævnet er åbent for følgende både: Wayfarer 
  

2.2 Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage: 
Titlen ”Danmarksmester” samt plaketter kan kun vindes af sejlere, der 
enten er danske statsborgere eller andre, der i en periode af mindst 2 år 
op til mesterskabet, har haft bopæl her i landet. 
Både skal være medlem af Wayfarer-klubben (Skandinavisk Wayfarer 
Sammenslutning). 
  

2.3 
  

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmelde sig på vo-
res hjemmeside og indsætte betalingen på:  Den Danske Bank konto 
reg. nr. 2310, konto nr.  0310 131 393 senest søndag d. 12. aug., 2012. 
Yderligere spørgsmål vedr. tilmeldingen meddeles til stævnelederen. 
  

2.4 Senere tilmeldinger accepteres mod et tillæg på 50% af deltagergebyret. 
  

2.5 Tilmeldingen er først gyldig, når indskuddet er registreret. 
  

3 INDSKUD 
3.1 Indskuddet udgør: 

Klasse Indskud 
Wayfarer kr. 400,- 
  

3.2 Øvrige gebyrer: 
Festmiddag lørdag aften     kr. 200 pr. person  
Morgenmad og frokost lørdag og søndag     kr.   75 pr. person  
Tilmelding senest sammen med stævnetilmelding. 
  

  TIDSPLAN 
4.1 Bureauet er åbent for registrering: Fredag den 24. aug. kl. 15.00 - 20.00 

Lørdag den 25. aug. kl.   8.00 – 10.00. 
Søndag den 26. aug. kl.  7.30 – 10.00 
Bureauet er beliggende i Farum Sejlklubs lokaler, 
Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 
  

4.2 Dato:            Varselssignal for 1. sejlads       Antal planlagte sejladser 
Lørdag den 25 aug.  11.00                 4 
Søndag den 26 aug.  10.00                 4 
Opmærksomhedssignal for efterfølgende sejlads vil blive afgivet hurtigst muligt. 
Der søges i alt gennemført 8 sejladser. 
På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselsssignal efter kl. 16.00 
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5 MÅLING OG KONTROL 
5.1 
  

Alle deltagere skal dokumentere gyldigt målerbrev ved registrering. 
Hvis en deltager ikke kan dokumentere gyldigt målerbrev, vil deltageren blive 
udelukket fra at deltage. 
  

5.2 Der gælder endvidere følgende bestemmelser om måling og kontrol: 
Alle deltagende både kan blive anmodet om at stille til kontrolmåling hvis 
det skønnes nødvendigt.. 
  

5.3 Kontrolmåling kan ske i overensstemmelse med klassereglerne. 
  

6 SEJLADSBESTEMMELSER 
Sejladsbestemmelserne udleveres ved registreringen. 
  

7 STED 
7.1 Stævnet gennemføres fra Farum Sejlklub, 

Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 
  

7.2 Banen er beliggende på Furesøen. 
  

8 
  

BANERNE 
Der sejles på op-ned bane med afvisermærke. Baneskitser vil blive udleveret 
sammen med sejladsbestemmelserne. 
Banen udlægges, så den omtrentlige sejladstid for første båd bliver 60 minut-
ter. 
  

9 STRAFSYSTEMER 
I henhold til kapsejladsreglerne 44.1 og 44.2 
  

10 POINTGIVNING 
10.1 Der anvendes lavpointsystemet. 

  
10.2 4 sejladser er krævet for at udgøre et DM 

  
10.3 (a) Hvis færre end 4 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien 

            være lig med summen af bådens point fra hver sejlads. 
  (b) Hvis 5 sejladser eller flere gennemføres, vil en båds pointsum i serien 

være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens 
dårligste point. 

  
11 LEDSAGEBÅDE - Ikke aktuelt. 
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12 

  
  
  
  
  
  
PLACERING AF BÅDE 
Bådene skal placeres på de anviste pladser. 
  

13 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING -  Ikke aktuelt. 
  

14 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKKAR -  Ikke aktuelt. 

15 RADIOKOMMUNIKATION 
Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som 
ikke er tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner. 
  

16 PRÆMIER 
Der uddeles præmier til alle deltagere samt DS plaketter til de første 3 
danske besætninger 
  

17 ANSVARSFRASKRIVNING 
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Be-
slutning om at deltage.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget 
ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af 
eller før, under eller efter stævnet. 
  

18 FORSIKRING 
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsik-
ring. 
Gyldigt forsikringsbevis skal dokumenteres ved registrering. Hvis en deltager 
ikke  kan dokumentere gyldigt forsikringsbevis, vil deltageren blive udelukket 
fra at deltage. 
  

19 REGISTRERING 
Alle både skal være registreret i bureauet, inden første varselssignal, og  
have forevist: 
• Gyldigt målerbrev 
• Evt. låneerklæring (gælder ikke ved klubbåde) 
• Forsikringsbevis 
• Gyldigt medlemskab af godkendt sejlklub 
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19 YDERLIGERE INFORMATION 

19.1 Yderligere information fås ved kontakt til stævneleder Jytte Nakskov 
tlf: 72164465, nakskovxdadlnet.dk 
  

19.2 Kapsejladskomite 
Stævneleder: Jytte Nakskov Farum Sejlklub FAS 
Baneleder:  Jan Madsen KDY 
  

19.3 Protestkomite: Flemming Palne HSS 
               Carsten Grub FAS 
               Poul Christiansen FAS 
  

    

   HJÆLP! 
Sejlerskolen mangler instruktører.  
Det er ret hyggeligt at være instruktør – man lærer flere mennesker i 
klubben at kende, og man kommer mere på vandet. Man skal bare læ-
re eleverne det basale – halvvind, stagvending, kryds, læns, mand over 
bord og havnemanøvrer.  

Kontakt sejlerskolelederen hvis du mener at du kan række en hjælpende 
hånd til de nye sejlere.  

v / BJØRN PEDERSEN  22762302 
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TRISS-TRÆF  2012  

nu også med YNGLINGE 
 

Søndag den 17 juni kl 10.00 afholdes Triss-træf.  

 

Triss-træf er en hyggelig kapsejlads og et socialt arrangement, hvor nye 
og gamle sejlere kan lære hinanden at kende og udveksle erfaringer. Det 
gælder således ikke om at have nye og veltrimmede sejl eller være eks-
pert i kapsejladsreglerne. Sejladserne bliver arrangeret som handicapsej-
lads, hvor det ikke nødvendigvis er den der kommer først over mållin-
jen, der bliver vinder af dagens samlede sejladser. 

 

I år udvides arrangementet, så alle Ynglinge-sejlere også er inviteret. 
Der startes således både et Triss-løb og et Ynglinge-løb. Der sejles på 
en bane udlagt ud for havnen. 

 

Det påregnes at gennemføre sejladserne om formiddagen, hvorefter vi 
sammen indtager den medbragte frokost (øl og vand kan købes). 

 

Triss-træf er et familieanliggende, så mød op med kæreste, ægtefælle, 
børn og børnebørn. 

 

Tilmelding bedes sendt til  kapsejladslederxfarumsejlklub.dk  

(med angivelse af navn og bådtype). 
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Jollepladsoprydningen 28.april 2012 
 
Årets jollepladsoprdyning var ellers varslet af meteorologerne til at skul-

le foregå med røjser og Helly-Hansen gummitøj.  Den skulle stå på hel-

dagsregn i det østlige Danmark, skulle den. 

Men nej, med vores sædvanlige held så begyndte det først at regne, da vi 

var næsten færdige.  

Så det var lunt og stille gråvejr, og vores humør var godt. Det hele over-

stået efter 2 timer, og da syntes vi at pladsen var blevet rigtig flot igen. 

Sluttet af med pizzaer og øller i klublokalet bagefter.  

 

Dog må jeg lige lade en bemærkning falde til kølbådssejlerne: der var 

atter i år efterladt en del stativer efter kølbådenes søsætning, og for den 

største part,  klub-stativer.  Det henstilles atter til medlemmerne, der er 

med ved søsætningen, at I får sat stativerne i Fortet, efter at kølbådene er 

blevet fjernet fra dem.  

Men dette er et tilbagevendende problem hvert år desværre, ligesom at 

vi jollesejlere heller ikke er flinke nok til at flytte vores joller og  trailere 

om efteråret. Jeg tror ikke, der ligger noget andet bag end ren forglem-

melse, men vi må se om vi kan finde en smart løsning for begge prakti-

ske problemer.  

Der har aldrig været andet end god stemning mellem kølbåds- og jolle 

sejlere på søen såvel som i klub-huset, så jeg kan ikke tro andet, end vi 

kan skal finde en praktisk løsning på dette problem. 

 

Noget andet er, at i år stod der 6 kølbåde tilbage på pladsen og optog  

den plads, der skulle være til 7 sejljoller, som så ikke kan få deres plads 

i år. Der er rigeligt med jollepladser iøvrigt, så de 7 joller må få en an-

den plads for i år. Men alligevel… 
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Jeg vil henstille til følgende at få fjernet deres kølbåde snarest: (og i læ-
sende stund er de fleste nok blevet fjernet):  
 1) hvid Yngling ”Zahir Farum” står på trailer på plads 12 
 2) rød Triss ”SHE” står på stativ har presenning over, står på  
                plads 25 ved fortet 
 3) blå kølbåd med 3 køle på stativ og med presenning over, 
                 optager plads 54 og 55 
 4) blå Triss ”Perry” på stativ , optager plads 63 der er tildelt  
                 2 joller 
 5) hvid Yngling ”Gnupa FAS” på trailer optager plads 67 
                der er tildelt 2 joller 
 6) rød Triss ”Rudi” på stativ på plads 74, som optager plads  
                for 3 trailere.  
Der kan være mange forklaringer: båd solgt, båd glemt, båd ikke klar 
endnu osv . Men hvis de ikke kan komme i vandet, burde de nok flyttes 
om bagtil el lign.  
 
Hilsen Jon    jollepladsmand.   
 

I år afholdes VM for OK-joller  nr. 50 

Stævnet afholdes i Vallensbæk fra den 21. til den 28. juli. 
På grund af jubilæet er tilmeldingen åben, der er altså ingen kvalifikation. 
Der er allerede 37 håbefulde danskere, der har tilmeldt sig, og vi regner 
med at blive 120-130 både på vandet – eller endnu flere. 
For mange sejlere kunne dette være en ”once in a lifetime” mulighed  
for at deltage i et ægte verdensmesterskab. 
Så hvis dette kunne have din interesse, så skaf  
en  OK-jolle og gå i gang med træningen. 

Se evt. mere på  www.okjolle.dk 

Venlig hilsen 

Poul 
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E-mail adresser: 
 
Formand: Jørgen Juul Rasmussen: formandxfarumsejlklub.dk 
Næstformand: Nikolaj Richter Larsen : 2.formandxfarumsejlklub.dk 
Kasserer: Torben Lindved: kassererxfarumsejlklub.dk 
Ungdomsudvalg: Anders Petjursson: ungdomslederxfarumsejlklub.dk 
Kapsejladsleder: Claus Bidstrup: kapsejladslederxfarumsejlklub.dk 
Seniorleder: Jan Hellinghus: seniorlederxfarumsejlklub.dk 
Sejlerskoleleder: Bjørn Pedersen : sejlerskolelederxfarumsejlklub.dk 
Driftsleder: Jørn Jensen: driftslederlederxfarumsejlklub.dk 
Havnemand: Jørn Jensen: havnemandxfarumsejlklub.dk 
Halmand: : Søren Helweg: halmandxfarumsejlklub.dk 
Pladsmand: Jon Kjartansson: pladsmandxfarumsejlklub.dk 
Nøglemand: Per Christoffersen: per_cxmail.com 
Hovmester: Sanne Parkhøi: hovmesterxfarumsejlklub.dk  
Redaktionen: Henry Andersen: klubnytxfarumsejlklub.dk 
Web-master: Liselotte Müller: webmasterxfarumsejlklub.dk 
Medlemsservice: Jørgen Nielsen: medlemsservicexfarumsejlklub.dk 
Samarbejdsudvalget:  SU: samarbejdsudvalgxfarumsejlklub.dk 
SU-formand:  suformandxfarumsejlklub.dk 

Velkommen til  
nye medlemmer 
 
Seniorer: 
Anne Jensen 
Anne Cooper 
Nuno Cruz 
Helle Bonvang 
Anne Jakobsen 
Mads Grønlund Andersen 
Jan Zachariassen 
 
Juniorer: 
Oscar Thau 
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AGTERSPEJLET 

DEADLINE 
Lørdag d. 13. aug. 

Bladet udkommer ultimi aug. 

EFTERLYSNING 
Et festskrift til klubbens 50 års jubilæum er 

under udarbejdelse. I den forbindelse søger 

vi gamle fotos fra klubbens tidligste år.  

Hvis I /du har billeder liggende, vil redaktionen 
være taknemlig for at låne dem.  

Alle billeder har interesse. Og de vil blive scan-
net og returneret. Vi refunderer portoen og  

belønner de tre bedste med en flaske rødvin. 

Venligst send til: 

Farum Sejlklub Redaktionen 

Ellegårdspark 54, 3520 Farum 
(tlf.. 44 95 31 98) 



Farum Sejlklub - Furesøbad -  Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse 


