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Forside: FAS Wayfarer i front 

Sø  21.06                     Sejlersøndag, ungdomssejlere 

27.06 - 02.07               Herslev sejlerlejr 

Lø 15– 08                    Sommerfest 17.00 se side 15 

Sø   06.09             Klubmesterskab ungdomssejlere 

Sø  13.09  Furesømesterskab 

Fr   18.09 - 20.09 DM i Yngling på Furesøen 

Sø  27.09  Sidste torsdagsmatch og 

   Præmieuddeling 

Lø  03.10  Bådoptagning I 

Lø  24.10  Bådoptagning II 

Sø  25.10  Standernedhaling 14.00 
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FORMANDEN BERETTER 

Efter en stort set problemfri søsætning af kølbådene og efterfølgende oprydning 
på jollepladsen er sejladsaktiviteterne kommet i gang på trods af det noget køli-
ge og blæsende vejr. Til standerhejsningen var der iøvrigt rekordfremmøde, så 
hovmesteren måtte arbejde hårdt med at smøre sandwich til alle. Men dejligt at 
se så mange medlemmer på én gang. 

Som nævnt ved et par tidligere lejligheder, så har vi i år haft ekstraordinært store 
reparationsomkostninger på  vores havneanlæg. I 1996/1997 blev havnen af 
kommunen udbygget med den faste yderbro, der også fungerer som bølgebryder. 
I den forbindelse blev der indgået en 20-årig driftsaftale mellem Farum og Vær-
løse kommuner og FAS, der forpligter klubben til at vedligeholde anlægget og i 
den forbindelse opkræve en afgift fra de private både, som ligger i havnen til at 
dække omkostningerne. Størrelsen af afgiften og et separat regnskab for havnen 
bliver årligt opgivet til kommunerne. Aftalen omfatter alle anlægsdele fra tur-
bådsbroen og ud til og med yderbroen. FAS er iflg. inspektør Michael Olsen 
forpligtet til at holde det sydlige slæbested i en stand, så det kan anvendes af 
eksterne brugere med tungere grej, som f.eks. Falck, entreprenører o.l. Udgifter-
ne til vedligeholdelse af slæbestederne har iøvrigt traditionelt været afholdt af 
klubkassen, da den jo anvendes af primært jollesejlerne. 

Hvad angår det sydlige slæbested, så har vi i de senere år foretaget en del repara-
tioner på dette, dels p.g.a. almindelig slitage af vores egne brugere og dels p.g.a. 
store belastninger når de eksterne brugere sætter deres grej i vandet. Den oprin-
delige rampe, som ligger under den nuværende trærampe, er en betonrampe med 
skinner og iflg. det oplyste, har FAS på et tidspunkt ønsket og fået lov til at lave 
en trærampe under betingelse af, at vi ville vedligeholde den og sikre at den kun-
ne modstå belastningerne fra de eksterne brugere. I december 2014 beskadigede 
en entreprenør slæbestedet, og hans forsikring dækkede selvfølgelig de skader, 
han havde lavet. For at modvirke at vi igen og igen skal have disse reparationer, 
besluttede bestyrelsen, at når vi nu  var i gang, at lave en gennemgribende op-
gradering af rampen, så den fremover bedre vil kunne modstå større belastninger 
(op til 2 tons akseltryk). 
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Med hensyn til yderbroen, så var det planlagt at lave den sædvanlige opret-
ning og færdiggøre etableringen af skråstivere under vandet for de pælefag , 
som ikke var omfattet af dette sidste år.  Desuden måtte vi konstatere at bro-
dækket (de brædder man går på) var angrebet af råd og en udskiftning derfor 
påkrævet af sikkerhedsmæssige grunde.  Det blev overvejet at lade udførel-
sen af dette arbejde foregå over en to - tre år. Men da det samlet set ville for-
dyre udskiftningen, blev det besluttet at udføre arbejdet i ét hug. Efter fjernel-
sen af det gamle brodæk, blev det konstateret, at yderligere reparationer af de 
underliggende dele var påkrævet, og at dette kun kunne gøres ovenfra, altså 
med brodækket fjernet. Endelig skete der så det, at brædderne til det nye bro-
dæk blev forsinket, så brodækket ikke kunne færdiggøres inden søsætningen 
af kølbådene og det blev derfor nødvendigt at lave et midlertidigt dæk af træ-
plader. 

Alt i alt har ovennævnte aktiviteter betydet, at omkostningerne til slæbestedet 
har overskredet klubkassens budget med ca. 42.000 kr, og at der efter indbe-
taling af havneafgift fra kølbådsejerne er en manko på ca. 150.000 kr i havne-
kassen, når regningerne er betalt. Disse overskridelser er indtil videre dækket 
af klubkassen. 

Det forventes ikke, at de ekstra omkostninger umiddelbart vil få nogen effekt 
på de budgetterede aktiviteter i de forskellige afdelinger, da vi har kunnet 
betale regningerne med henlagte midler.  

Selvom vi har klaret skærene i første omgang, har bestyrelsen besluttet at 
kontakte kommunen og bede om hjælp til disse uforudsete og ekstraordinære 
udgifter. Vi kan dokumentere, at vi gennem årene har brugt de opkrævede 
havneafgifter til vedligeholdelse af anlægget, og håber at vi dermed kan over-
bevise kommunen om, at de bør bidrage til at dække udgifterne til de udførte 
arbejder. 

I det omfang vi ikke kan opnå støtte fra kommunen, er det bestyrelsens hensigt, 
at betragte størstedelen udlægget fra klubkassen til havnekassen som et lån, der 
skal afdrages de følgende år. Det formodes, at med de nu udførte arbejder, vil 
det være muligt i de kommende år at holde udgifterne til vedligeholdelse nede, 
så der vil være et overskud til at afdrage på lånet. Afhængig af, hvor meget 
kommunen vil bidrage, er målet at have lånet afdraget i løbet af 3 - 5 år. 
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På trods af fortrædelighederne er det glædeligt, at vi med vores henlæggelses-
politik er i stand til at klare en situation som denne uden at skulle skære ned på 
vores aktiviteter. Under alle omstændigheder har det for bestyrelsen været af-
gørende at sikre, at havnen for vores medlemmer og alle andre som færdes på 
broen, er i sikker stand nu og forhåbentligt mange år fremover 

Så derfor god vind til alle.  

Jørgen Juul Rasmussen 
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Triathlon stævne ved Furesøbad d. 28. juni 2015 
 

Søndag d. 28. juni 2015 afholdes der et triathlonstævne omkring Furesø-
bad. Første start er kl. 9.00 med løbende starter indtil kl. 15. Der vil væ-
re skiftezone på parkeringspladsen mod skoven (mod vest), medens den 
anden halvdel holdes fri til områdets øvrige brugere. Frederiksborgvej 
vil være spærret fra Fiskebækvej til Skovbrynet, dog således at der vil 
være mulighed for kørsel til Furesøbad fra Farumsiden. Svømningen vil 
foregå i bugten nord for havnen. Afspærringerne må forventes at være i 
funktion fra ca. 7.30 til 16.30. Stævnet har officials i området til trafik-
regulering m.m.  
 
Vis hensyn til atleterne, følg anvisningerne fra officials og brug dem til 
at løse evt. problemer på stedet. 

Hvis man er så uheldig at man mister en vindviser eller et fald, der 
måtte have sat sig fast i toppen af masten, kan anbefales at man sejler 
båden (Stor-Triss) hen til kajen ved havnekranen. 

Her er man nødt til at forhale klubbens gummibåd, inden man fortøjer 
båden til krængning. 

Man henter den høje 2-trinsstige i bådhallen og er nu klar til at krænge 
båden via et forlænget fald/tovværk. På stigen får man fat i mastetoppen 
og klarer det videre fornødne. 

Det kræver dog, at der er et par hænder på land til at holde båden så læn-
ge den krænger, da der er ret stor opdrift og ingen fortøjningsmulighed 
på land. 

Det kan oplyses at andre her gjort det tilsvarende med en yngling langs 
betonbroen, hvor der er fortøjningsbøjler til at fastholde tovværket (fald) 
fra mastetoppen ”  

Med sejler hilsen ”havnemanden 
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Kapsejladstræning om tirsdagen 
 

Der er ledige gastepladser – kom og vær med! 
 
Hver tirsdag mødes en gruppe af klubbens seniorer og nyder sejlads i 
klubbens Ynglinge på den smukke Furesø. 
 
Arrangementet foregår normalt således: 
 
• Hver søndag udsendes en email, som gør opmærksom på den kom-
mende tirsdags sejlads. Mailen indeholder samtidig en opfordring til at 
melde til eller fra til holdlederen. 
• Holdlederen laver holdene, som enten kan være faste fra gang til 
gang eller sammensat af de deltagere, som kan komme den pågældende 
aften. 

• Kl. 18.00 er der ”skippermøde”, hvor alle sejlere møder omklædt og 
med tilriggede både. Aftenens træner fortæller om banen og om hvilke 
ting, der vil blive trænet i aftenens sejlads. Et par eksempler herpå kan 
være spilerbomning, mærkerunding, trim af sejl, arbejdsfordeling i bå-
dene etc. 

• På den udlagte bane sejles der 3-4 starter med f.eks. 2 gange ”op/
ned”, så man træner starterne og sejlads både på kryds og med spiler. 

• Efter sejladserne - omkring kl. 20.00 - er der i en hyggelig atmosfæ-
re opsamling på aftenens begivenheder og drøftelse af nogle af de situa-
tioner, der opstod under sejladsen. 

SENIORAFDELINGEN 
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 •  Meningen med sejladserne er, at indøve og træne det, man har lært på 
sejlerskolen eller andet steds. Det er ikke vigtigt at vinde, men det er me-
get tilfredsstillende, når sejlerfærdighederne betyder, at tingene fungerer i 
båden. Har man her ud over lyst til kapsejlads, ligger det lige for at finde 
makkere til torsdagsmatcherne, hvor der konkurreres med de 2 andre 
klubber på søen. 

 

For at være med skal man bare være frigivet til Yngling fra Sejlerskolen 
eller have tilsvarende sejlerfaring fra anden sejlads. Deltagergebyr for en 
hel sæson er DKK 400,- (DKK 200.-, for en halv sæson). 

Er det noget for dig, eller vil du bare høre nærmere, så kontakt holdleder 
Per Duelund på perxduelund.pm eller 40 28 10 92. 

 

Kom bare! Det er både lærerigt og hyggeligt. 
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DM 2015 for Yngling på Furesøen 
 

Vi har sagt ja tak til at arrangere DM for Yngling i år, det løber af stab-
len d. 18. til 20. september. 

Vi forventer at der kommer 15 - 20 både til start og gerne flere, vi kan 
jo selv stille med halvdelen! 

Der er registrering og isætning af både fra fredag kl. 16 til lørdag kl. 10, 
så vi skal sørge for der er pladser i havnen til alle deltagerne. Vi skal 
bruge nogle folk til at være behjælpelig med at få det til at glide let bå-
de med isætningen og henvisning til bådpladser.  

For medhjælpere vil der være gratis selvhjulpen morgenmad og fro-
kostpakke smøring lørdag og søndag morgen,  og formodentligt også til 
deltagerne, dog mod et mindre gebyr. 

Der er start kl. 11 lørdag, vi skal bruge folk til dommerbåd, liniebåd 
samt topmærkebåd. Vi forventer at være færdige senest kl. 17. 

Lørdag aften vil vi prøve at arrangerer fælles spisning enten i restauran-
ten eller måske i klublokalerne/ terrassen. 

Søndag er der morgenmad/frokostpakke smøring igen og første start kl. 
10.  Sidste sejlads startes senest kl. 16, hvor der derefter er båd optag-
ning og præmie overrækkelse.   

 Så derfor kære sejler venner og andre godtfolk sæt kryds i kalenderen 
og meld jer under fanerne, når vi senere på året beder om deltagelse på 
vandet og på land. 

 

Mange tak på forhånd. 

DM udvalget. 
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TILMELDING TIL SEJLERSKOLEN 2015 

For sæsonen 2015 er der gebyr på 780 kr. Og det er forudsat, 
at man er medlem af FAS! 

(blokbogstaver) 

Navn:    _________________________________________________ 

Adresse:_________________________________________________ 

By og postnummer:_________________________________________ 

E-mail: _______________________________  Tlf.:______________ 

Sæt kryds:  

___  JEG ØNSKER UNDERVISNING I YNGLING OG KAN BRUGE 1 
DAG PÅ AT KLARGØRE BÅDE SAMMEN MED DE ØVRIGE ELEVER 
OG INSTRUKTØRER. 

___  Helst mandag 18-20 

___  Helst onsdag 18-20 

___  Helst tirsdag 16-18 

___  Jeg vil overveje at uddanne 2 ny elever næste år 

___  Jeg har sejlet før 

___  Jeg er nybegynder 

Underskrift:_______________________________ dato:__________ 

Elever fra sæsonen 2014 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.  

Tilmeldingskuponen sendes til (helst på email!): 

Sejlerskoleleder Bjørn Pedersen  Tlf.: 22762302   -    

Sommerbuen 67, 2750 Ballerup 

Mail:  Sejlerskoleleder x farumsejlklub.dk  
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UNGDOMSAFDELINGEN 

Sæsonopstart 
Vi startede sæsonen en uge senere end planlagt, da vejret ikke var helt 
så varmt som først antaget.  

Mandagsholdet er en del mindre end tidligere, da vi dels har haft en del 
medlemsafgang, og da en del af de eksisterende sejlere har flyttet deres 
træning til om tirsdagen. Desuden har vi haft svært ved at få fyldt intro-
holdet op om mandagen. Om tirsdagen har intro-kurset derimod været 
overtegnet, og dette hold er således det suverænt største. 

Mandagsholdet består primært af et øvet hold, som sejler optimist, Te-
ra, Laser og (nogen gange) 29er. De trænes af Christian Paaske Jørgen-
sen, med støtte fra Poul Ammentorp. Desuden har vi et lille optimist 
intro-hold på 3 deltagere som bestyres af Astrid Benie. 

Tirsdagsholdet består af 3 hold: Et to-mands hold (29er og 405) som 
igen trænes af Christian Paaske Jørgensen, et opti/Tera-hold for store 
og/eller øvede sejlere under ledelse af Jonas Lundquist, og et begynder/
let øvet optimist-hold, som trænes af Mikkel Elmholdt. 

Tera-jolle projekt 
I sidste nummer af Klubnyt beskrev vi, hvordan vi via støtte fra både 
Tuborgfondet og Nordea Fonden fik mulighed for at bestille to stk. 
nye Tera-joller. Disse joller er så i mellemtiden blevet leveret og er ta-
get i anvendelse. Den første gang de var på vandet var tirsdag d. 12. 
maj. Her havde vi p.gr.a. lidt for meget hastværk et mindre uheld med 
materiellet, som vi skal gå let henover her. Men nu har vi lært, hvordan 
man rigger jollerne til uden at miste hele riggen, hvis jollen kæntrer. 
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Mandag d. 1. juni havde vi besøg af Frank Nilsson fra Tuborgfondet,  

som efter en mindre demonstration af de nye joller overrakte donationen  

fra fonden. 

Efterfølgende har vi fået endnu en donation fra Tømmerhandler Johan-

nes Fogs Fond, som også har valgt at støtte med midler til en Tera-jolle. 
Denne har vi efterfølgende bestilt, men kan i skrivende stund ikke sige 
hvornår den så bliver leveret. 
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Besøg fra OCD, KDY og Skovshoved 
Vi har haft en del udenbys gæster fra andre sejlklubber, da Yachtklubben 
Furesøen holder ranglistestævne i weekenden 6-7 juni, og mange ivrige 
og ambitiøse sejlere gerne ville træne i ”sø-vand” inden stævnet. Så vi 
har haft sejlende gæster fra nær og fjern, både som en del af en officiel 
OCD træningslejr, samt lidt mere uformel træningsaktivitet fra nærtlig-
gende sejlklubber. 

Navngivning af joller 
En del af vores yngre sejlere har påpeget, at mange af vores nyere joller 
ikke har noget navn. Dette uvæsen har vi så valgt at gøre noget ved, og 
har bedt sejlerne om at foreslå passende navne til ”deres” joller. De nye 
navneskilte er nu bestilt og kan forventes at blive levet om 1-2 ugers tid. 

Sejlersøndag 
Søndag 21. juni afholder vi som tidligere annonceret ”sejler-søndag”, 
hvor vores ungdomssejlere kan prøve andre jolletyper end dem de nor-
malt sejler i. Programmet er ikke helt fastlagt endnu, så yderligere in-
formation vil tilgå senere. 

Herslevlejren 
Igen i år afholder de 3 Furesøklubber og Herslev Strand Sejlklub en 
årlige sejlerlejr for ungdomssejlere ved Herslev i Roskilde Fjord. Lej-
ren har i år 20 års jubilæum i den nuværende form. Flere informationer 
kan findes på lejrens hjemmeside på www.herslevsejlerlejr.dk, hvor 
man også kan tilmelde sig. Forældre må meget gerne melde sig som 
deltagere, da der er brug for hjælpere hele ugen. 

Sø   21.06 Sejler-søndag, ungdomssejlere 

Uge 26  (22 - 26. juni) Sidste træning før sommerferien for ungdomssejlere 

27.06  -  02.07      Herslev sejlerlejr for ungdomssejlere 

Uge 33  (10.  -  14. aug.)  Opstart efterårssæson for ungdomssejlere 

Sø  06.09  Klubmesterskab, ungdomssejlere 

Uge 41   (5. - 9. oktober)  Sidste træning for ungdomssejlere 
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Igen i år afholder vi en skøn sommerfest i sejlklubben. 

Og vi håber på mange deltagere. 

 

Lørdag d. 15. August kl. 17 

 
Konceptet går ud på, at alle medbringer en ret/tilbehør til 

fællesbordet (til ca. 4 personer) 

Vi tænder grillen, og du medbringer hvad du vil grille. 

Egne drikkevarer medbringes også! 

Alle retter der medbringes, skal lige koordineres med mig, 
så ikke alle medbringer det samme. 

Venlige Sejlerhilsener 

Sanne 

 

TILMELDING: hovmesterxfarumsejlklub.dk 

Eller mobil: 60652244 inden d. 10. august 

Navne på deltagere og hvad I medbringer 
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Sommerfest i Sejlklubben. 

 

Ved standerophalingen i april var der et utroligt fremmøde. Vi fik fyldt 
vores klublokale, og Hovmester Sanne blev sat på overarbejde med at 
smøre flere lækre snitter. 

Det kom virkelig bag på alle! Hvad var nu det der gjorde at der pludse-
lig var et fremmøde, som ligner klubbens storhedstid i firserne? 

Fadene blev tømt lige så hurtigt, som Sanne kunne fylde dem med læk-
re sandwich, og flere ekstra vinankre måtte stikkes an. 

Det hele endte lykkeligt, og alle gik fra FAS med en god oplevelse 
samt en livrem som strammede en del mere end da vi kom. 

 

Efter standerophalingen havde jeg en snak med vores Hovmester San-
ne, hvor jeg undrede mig over det store fremmøde. 

Hvad var der sket? 

Var dette resultatet af særlig annoncering, eller var det FAS klubmed-
lemmer der ville tilkendegive at 2015 skulle være noget helt særligt, 
med høj aktivitet i klubben. 

 

Sanne har efterfølgende bedt mig om at lave dette lille skriv omkring 
en sommerfest i 2015 i FAS, og vi kan jo håbe på, at der vil være lige 
så stor tilslutning som ved standerophalingen. 

Bliver der det, så er vores forventninger mere end indfriet! 

 

Når det kan lade sig gøre at få så flot et fremmøde til en standeropha-
ling i det kolde april, så må det vel også kunne lade sig gøre at lokke 
jer ned i klubben til en hyggelig sommerfest i august! 

 

Og hvorfor nu det? 
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•  I august er det dejligt med sol og lune aftener, og skoven er 
smuk og grøn.  (Sådan er det ikke i april!) 

 

• Vi kan hygge os med at lave grillmad på klubbens store gas 
grill. 

 

• Konceptet går ud på, at alle medbringer en ret/tilbehør til fæl-
lesbordet (til ca. 4 personer) 

 

• Vi tænder grillen, og du medbringer hvad du vil grille af  kød 
eller grønt. 

 

• Egne drikkevarer medbringes også! 

 

• Alle retter der medbringes, skal koordineres hos Sanne, så ik-
ke alle medbringer det samme. 

 

• Musik ved Wayfarer Stompers, og sejlerskolens leder Bjørn 
har sikkert harmonikaen med, så det hele får et maritimt islæt. 

 

• Der er garanti for at få nogle hyggelige timer sammen i vores 
dejlige sejlklub, med den bedste udsigt i Furesø Kommune. 

 

• Det er lørdag, så vi kan blive ved så længe vi lyster.  
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Program: 

 

Vi mødes lørdag d. 15. august 2015 kl. 17:00  i Farum Sejlklub. (Det giver 
alle rigelig tid til diverse indkøb i løbet af dagen, så madkurven kan være 
godt fyldt!) 

 

Lidt efter ankomst vil FAS være vært ved en velkomstdrink med lidt mund-
godt, så appetitten til den medbragte madkurv skærpes.  

 

• Herefter går snakken livligt og den store gas-
grill køres i stilling. 

 

• Ved 17:30 tiden er vi klar med forberedelserne 
og der grilles på livet løs, så vi kan sidde til 
bords kl.18 

 

• Hyggelig spisning i klublokalet eller hvis vejret 
tillader på terrassen eller i solen på forpladsen. 

 

• Under og efter middagen vil der blive sunget 
nogle sange med ledsage musik fra Wayfarer 
Stompers som måske også  vil Jazze lidt i bag-
grunden. 

 

• FAS brygget kaffe med lidt chokolade eller 
småkager til at afslutte et herligt måltid.  

 

• Herefter vil der være sang / musik / hyggelig 
snak så længe vi lyster. Hvis bølgerne går højt 
vil der måske også være en dans / fællesdans for 
dem der orker! 
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Fest i FAS 1984  

- Hvad var grunden til, at De 

mistede Deres forrige job … ? 

- Jeg begynder at forstå, hvorfor det  

hedder det modsatte køn ... 
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Årets jubilarer 

40 år: Jørgen Vekslund og Claus Jerram Christensen 
formanden ønsker tillykke. 

25 år:  Fra venstre: Formanden der uddeler god rødvin,  Kurt Jensen,  
Per Smidt og Arne Nørby Rasmussen 
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HALLENS reglement i FAS 

Hallen er beregnet til opbevaring af klubbens følgebåde og vedligeholdelse af klubmed-
lemmernes både. Endvidere opbevares master, Opti-sejl, andre sejl, redningsveste og 
nummerplader etc. på dertil indrettede steder.  

1.  Klubmedlemmernes både kan stå inde i hallen i begrænsede tidsrum (2-4 uger) - 
specielt om vinteren. Der søges om "opholdstilladelse" på halmandxfarumsejlklub.dk. 
Man kan ikke forvente, at ens båd kan blive stående uden tilladelse. Både, som er i hal-
len, skal være letflyttelige  dvs  på hjul. Der kan være 2-4 ugers ventetid. 

2.  Skabene udlånes til klubbens medlemmer, der betaler aktivt seniorkontingent. Et 
skab per besætning, der har egen båd og selv sørger for hængelås. Hver maj måned skal 
" skabsejerne" vise, at skabet benyttes. Dette gøres ved at signere en ophængt liste i 
hallen. Er den ikke signeret den 1 juli, videregives skabet automatisk og uden varsel til 
den næste i køen. Ventelisten kommer man på ved at maile en anmodning til halmandx-
farumsejlklub.dk.  Halmanden kan til enhver tid få åbnet skabet, hvis der er mistanke 
om f eks lækkende kemikalier. Der kræves klubnøgle for at have skab (ellers kan man 
jo ikke låse hallen efter sig!). For at indholdet ikke skal falde ud, bør lågen være lukket 
med minimum et bøjet søm - lukkede skabe er pænest. 

3.  Ved Vedligeholdelse af både skal der vises hensyn så der ikke støves. Vådslib hvis 
muligt. Brug af vinkelsliber, rundsave, stiksave og lignende hurtigkørende maskiner er 
ikke tilladt inde i hallen, da de spreder støv over hele lokalet. Excentersliber og ryste-
pudser må kun benyttes når de er forbundet med en støvsuger med HEPA filter. Efter 
endt arbejde, hvor der er fremkommet støv, skal der støvsuges umiddelbart derefter og 
inden hallen forlades. Slibestøv indeholder meget små partikler, som kan indåndes og 
ende i lungerne, med varige skader til følge. Kør derfor båden udenfor. Ved brug af 
organiske kemikalier skal porten åbnes, hvis ikke båden tages ud (krav hvis andre per-
soner i hallen). Det tilrådes at bære maske og andet relevant beskyttelsesværn. Støvsu-
gerens poseudskiftning skal foregå udenfor hallen. Klubbens støvsuger har HEPA filter 
og står i skab 84. 

4.  Sejlene, som ligger på hylderne, skal bære tydeligt medlemsnummer i de 3 barme 
eller på posen. Gør de ikke dette, kan halmanden inddrage dem uden varsel.  

5.  Master og bomme, som er i hallens område, skal vise tydeligt: bådtype og bådnavn 
og ejer. 

6.  Rygning er ikke tilladt. 

7.  Ophold i hallen er helt på eget ansvar. 

8.  Oprydning-efter-dig er et fy-ord. Da din mor (forhåbentligt J) ikke kommer her, så 
efterlad sted og sager, som du og alle dine "legekammerater" kunne ønske sig at genfin-
de stedet og sagerne. 

9.  Som medlem af  FAS er man forpligtet til at overholde og acceptere ovenstående. 

Godkendt af  KU  og  Halmanden           Juni 2015          ”HUSK DIT EFTERNAVN” 
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E-mail adresser: 
 
Formand: Jørgen Juul Rasmussen: formandXfarumsejlklub.dk 
Næstformand: Per Duelund : 2.formandXfarumsejlklub.dk 
Kasserer: Arne Nørby Rasmussen: 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: driftslederXfarumsejlklub.dk 
Havnemand: Jørn Jensen: havnemandXfarumsejlklub.dk 
Halmand: : Stephan Nandrup-Bus: 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 
Kordinationsudvalget:  KU: kuXfarumsejlklub.dk 
 

Velkom-

men til: 

Seniorer: 

Claus Hansen 

Find Lynggaard 

Pádraig Kelleher 

Erik Henning Hansen 

Thomas Vinther 

Juniorer 

Alberte Riege Olsen 

Mille Petersen 

Selma Trym 

Malou Mørch 

August Zoega Løgager 

Ralph Lucas Müller 

Asbjørn Runge Rasmussen 

Andrea Louise Boa 
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AGTERSPEJLET 

DEADLINE 
Lørdag d. 1. august 2015 

Bladet udkommer medio august 

SKABENE I HALLEN 
HALVDELEN af skabsejerne har signeret på den ophængte seddel i 

hallen. Dermed får disse lov til at beholde deres skab et år til. 
Den anden halvdel ønsker altså ikke at låne et skab i fremtiden! 

Eller hva? 
Listen vil hænge juni måned ud! 



Farum Sejlklub - Furesøbad -  Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse 


