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FFFFARUMARUMARUMARUM    SSSSEJLKLUEJLKLUEJLKLUEJLKLUBBBB    
Medlemsblad for Farum Sejlklub 

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

Bestyrelsen 
Formand    Poul Ammentorp                 40 54 69 05 
Næstformand    Per Duelund                     44 48 36 19 
Kasserer    Arne Nørby Rasmussen      44 95 34 81 
Seniorleder    Jan Hellinghus         44 95 89 71 
Ungdomsleder                 Anders Petjursson               44 48 54 28 
Driftsleder    Jørn Jensen                44 48 37 32 
Suppleant    Stefan Lindeberg         61 28 07 20 
         
Seniorafdelingen 
Seniorleder    Jan Hellinghus         44 95 89 71 
Sejlerskoleleder    Bjørn Pedersen        22 76 23 02 
Kapsejladsleder    Claus Bidstrup                     44 47 77 73  
 
Driftsafdelingen 
Driftsleder    Jørn Jensen                30 33 72 34 
Havnemand    Jørn Jensen                       30 33 72 34 
Pladsmand    Jon Kjartansson               44 95 79 15 
Halmand    Stephan Nandrup-Bus         51 20 79 90 
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    Mikkel Elmholdt        50 73 72 55 
Medlemsservice   Jørgen Nielsen         45 81 19 99 
 

Klubbens hjemmeside: www.farumsejlklub.dk 



KALENDEREN 
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Tors. 09.03 Generalforsamling 19.00 

Tirs. 14.03 KU-møde 19.30 

Tirs. 21.03 Tovværksaften 

Lør.  22.04 Søsætning af kølbåde 

Søn. 30.04 Standerophaling kl. 14.00 

Lør. 13.05 FAS Udstilling Værløse Bymidte 

Lør. 20.05 FAS Udstilling Farum Bytorv ”Irmatorvet” 

Lør. 10.06 FAS åbent hus ved Furesøbad 

Søn  11.06 FAS åbent hus ved Furesøbad 

 

Forsiden:   Det er så koldt derude. 
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BESTYRELSEN BERETTER 

Sejlads: Vinteren er over os med temperaturer ikke langt fra frysepunktet. 
Der har været lidt ny is ind imellem. Dem der gerne vil sejle vintersejlads, 
kan gøre det i øjeblikket, hvor vi er inde i en lun periode uden is. Husk van-
det er koldt, og at følge søsportens 10 bud og sejlklubbens sikkerheds be-
stemmelser for vintersejlads. Hvis du ikke lige har dem present, så er hoved-
budskabet, at besætningen skal have tør eller våddragt på, der sejles mini-
mum to både sammen, som følges indenfor prajehold. Man skal også afstem-
me sin kunnen og formåen i forhold til vejret, på dansk følge sund fornuft. 
Check op på at der er en motorbåd i hallen, som I kan bruge i tilfælde af, en 
situation som kræver yderligere assistance end den følgende jolle kan give. 

Søsætning og havn: Her i bladet finder du information fra driftsafdelingen 
omkring søsætning af kølbåde og et projekt til forstærkning af havnen, som 
vi er i en positiv dialog med Furesø Kommune om. 

Fortøjninger: I forbindelse med længere tids frisk til hård vind fra øst ople-
vede vi i efteråret at blive kaldt til Furesøbad af bestyreren Michael Olsen, 
som havde konstateret at en kølbåd havde sprængt den ene fortøjning, og nu 
lå faretruende nær på en anden båd. Nogle raske sejlere fra klubben blev pur-
ret, og sagen blev klaret. Vi gik igennem samtlige kølbådes fortøjninger i 
havnen, og flere var faretruende nær ved at sprænges fordi de var slidte, eller 
der ikke var ordentligt fjedret af med ”gummi-kødben” på tovværket til agter-
pælen. Der blev udlagt midlertidige ekstra fortøjninger og ejerne blev kontak-
tet af vores Driftsleder.  

Tovværksaften: Aktualiseret at ovenstående bliver der arrangeret en tov-
værksaften i FAS d. 21. marts, hvor du kan komme ned i klubben hvor der 
vil være kyndige instruktører, som kan hjælpe dig med at lave nye fortøjnin-
ger til din båd. Klubben vil sørge for, at der er materialer tilstede, som af pri-
vate bådejere kan købes til kostpris. Hvis du planlægger at deltage, så giv en 
tilbagemelding til Seniorlederen Jan Hellinghus 44 95 89 71 eller mail      
seniorlederXfarumsejlklub.dk 
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Generalforsamling: d. 9/3 kl. 19:00. Det er klubbens øverste myndig-
hed. Her kan du komme til orde og få indflydelse, og give din opbakning 
til klubbens afdelinger og dens ledelse. 

Herreløse både: Det er dejligt at komme ned i en sejlklub der oser af 
liv, hvor der er orden og styr på tingene, og hvor bådene, som ligger i 
havn og på land ser pæne og velholdte ud samt at de er sødygtige. Som 
nævnt i sidste Klub-nyt, så har vi nogle ”herreløse” kølbåde og joller på 
vores jolleplads. Det er et forhold som klubbens driftsafdeling arbejder 
med at få løst. Det er noget af en udfordring, specielt hvis båden ikke er 
forsynet med skilt som identificerer bådejeren. Alle joller skal have et 
sådan skilt, for at få en plads, og det kommer i fremtiden også til at gæl-
de kølbådene. Der er imidlertid nogle enkelte joller, som mangler dette 
skilt, og de ser heller ikke ud til at have sejlet i flere år. Alle jolleejere 
opfordres til at tilse deres jolle, og bringe forholdet med jolle skiltet i 
orden hvis det mangler. Nyt skilt kan rekvireres hos Jon Kjartansson: 
pladsmand@farumsejlklub .dk. Det er driftsafdelingens mål, at proble-
met med de herreløse både skal være løst, når kølbådene er søsat, og der 
har været oprydning på pladsen.  

Nye medlemmer til Farum Sejlklub: Vi vil gerne have flere medlemmer 
i Farum Sejlklub. Vi har mange gode tilbud om et aktivt fritidsliv på Fure-
søen, og det vil vi gerne signalere ud til lokalsamfundet. Derfor har vi 
planer om at lave udstille nogle både på bytorvet i Farum og i Værløse, 
samt at lave et åbent hus arrangement i forbindelse med Furesø Picnic 
Festival i juni. 

De bedste til at skaffe nye medlemmer til klubben er imidlertid klubbens 
egne medlemmer, som kender det hele indefra og dermed er super ambas-
sadører for FAS.  

Kig dig omkring og se om der er nogen: Familie, nabo, venner, kollegaer 
etc. du kan inspirere til at blive sejler. Vi har plads, kapacitet og mange 
gode tilbud i Farum Sejlklub. 

 

Med sejlerhilsen    

Poul Ammentorp 
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Status og tilbageblik ved afslutning på sejlsæsonen: 
Træningslejr for Wayfarerjoller 2016 

Ved standerophalingen i april var der også arrangeret træningslejr 
for Wayfarejoller, hvor de regerende Verdensmestre Mike McNama-
ra og Simon Townsend var tilrejsende instruktører. 

Mange sejlere fik pudset formen af inden VM for Wayfarer i Holland. 

Stor tak til Farum Sejlklub fra Skandinavisk Wayfarer Sammenslut-
ning og sejlerne for lån af lokaler, grej og motorbåde. 

Og så til resultater fra Verdensmesterskabet 2016 for Wayfarer-
joller i Holland. 

Danmark klarede sig rigtigt godt ved VM i Holland, som blev sejlet i 
Friesland på søen Heegermeer ved byen Heeg, idet vi kunne drage 
hjem med både guld og bronzemedaljer. 

Guld blev vundet af tidligere OL kandidat i Starbåd Mogens Just og 
Danmarks Mesteren i Wayfarer Anders Friis. 

Vores trænere fra Wayfarertræningslejren Mike McNamara og Si-
monTownsend måtte se sig henvist til sølv. 

Verdensmesteren fra VM 2007 i Wayfarer i Hellerup Peter Bøje tog 
Bronze sammen med sønnen Samuel. 

Det skal lige siges, at Anders Friis siden træningslejren har sejlet tors-
dagsmatch i FAS sammen med Henrik Frengler fra FAS, så vi kan 
godt tillade os at sole os lidt i hans flotte guldmedalje. 
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FAS medlemmer klarer sig i øvrigt flot ved VM med 3 joller i top 10, 
hvor bedste placering er Christian og Jørgen Iversen (søn og far) med 6. 
pladsen, forfulgt af Christian Milert Hansen og Henrik Hamann på 7. 
pladsen. Den store overraskelse var vore halmand Stephan Nandrup-
Bus med gasten Kim Jensen, der i den klassiske MK2 +S Wayfarerjolle 
med navnet Garnøglen lavede en flot 10. plads. 

Det ”ultralette” vejr var ikke sagen for sidste års Danmarksmester Niels 
Alslev og Anders Pjetursson fra FAS. De må nøjes med 16. plads. De 
har vægten til hårdt vejr, og havde der været lidt mere vind, havde de 
helt sikkert fået en bedre placering. 

Birkerød Sejlklubs 40 års jubilæum d. 4. juni 2016. 

Her blev sejlet publikumsvenlig kapsejlads i ganske let luft lige udenfor 
havnen, med deltagelse af flere af Farum Sejlklubs juniorer. Jubilæums-
sejladsen for optimister blev vundet af Bertil fra FAS, og det var helt 
suverænt, idet Bertil præsterede lutter 1. pladser. Sådan skal det gøres! 

Under festlighederne underholdt Farum Sejlklubs husorkester med fol-
kemusik og søens sange, og der blev serveret pølser og udskænket her-
ligt fadøl på broen. Alt i alt en rigtig festlig dag med et stort tillykke til 
Birkerød Sejlklub med de 40 år, som blev yderligere begunstiget af det 
herligste sommervejr. 

FAS Sommerfesten  

i august havde en flot fremgang idet vi var 21 deltagere!!! 

Det er et hyggeligt arrangement, hvor vil griller i fællesskab, og i øvrigt 
sætter tilbehør til grillmaden frem på en fælles buffet, så vi kan smage 
hinandens lækkerier. 

Musik ved FAS’ husorkester. Hamonika-bjørnens sangbog blev flittigt 
brugt, og der var stor sanglyst blandt sejlerne. 

Stor tak til Sanne for hendes initiativ til sommerfesten, og i øvrigt også 
for hendes dejlige forplejning ved stander op- og nedhaling. 
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Ungdomsafdelingen: 

Har succes med intro-sejladser, hvor de unge kan prøve at sejle 
over 3 – 4 gange. Klubben stiller joller, våddragter og sejlerveste til 
rådighed. Herudover er der følgebåd med en instruktør, så sikkerhe-
den er i top. Tryghed og at det skal være leg og en sjov oplevelse pri-
oriteres helt i top. Det er sejlads i ”børnehøjde” og det giver pote. Af 
samlede introhold med i alt 12 deltager har 10 meldt sig ind i klubben. 
Da vi også kunne tænke os at rekruttere nye seniorer til klubben, er 
ungdomsafdelingens koncept med intro-sejladser helt klart noget, vi 
har med i vores rekrutterings-overvejelser for seniorer. 

Udover træningssejladser mandag og tirsdag i ungdomsafdelingen, 
så var der igen sejlerlejr i Herslev Strand Sejlklub, hvor FAS i år 
havde 7 sejlere med. Sejlerlejren arrangeres af sejlklubberne ved Fu-
resøen i samarbejde med Herslev Strand Sejlklub. Det er et initiativ, 
der efterhånden har mere end 25 år på bagen. Jeg tænker med stor 
glæde tilbage på de år, hvor jeg var med som arrangør og leder af 
Herslev Sejlerlejren for mere end 20 år siden. Når jeg en gang imel-
lem møder nogle af de nu voksne sejlere, som dengang var med som 
optimister og ungdomssejlere , så er det også noget de husker som 
gode sejleroplevelser. De har heller ikke glemt min trompet, som jeg 
brugte til morgenvækningen med Reveillen. 

Det er herligt, at dette årlige arrangement stadig kan tiltrække mange 
af unge sejlere. Jeg garanterer, at de kommer hjem med gode oplevel-
ser omkring sejlads og kammeratskab, som vil være med til at fasthol-
de deres interesse for sejlsport mange år fremover. 

Furesø Mini Stævne: 

Ungdomsafdelingen afholdt lørdag 27. august et mini-stævne, 
hvor alle Furesøens optimist- og Tera-sejlere var inviteret. Formålet 
var at gennemføre en uformel kapsejlads med stort fokus på nybegyn-
dere og andre der ikke har prøvet kapsejlads før. 
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Vi havde i alt 22 deltagere (20 opti- og 2 Tera-sejlere), fordelt på 9 fra 
FAS, 10 fra YF og 3 fra BISK. Vejret var fantastisk for nybegyndere 
med høj sol, 2-4 m/sek og ingen bølger. 

FAS klarede sig rigtigt flot med Nicolaj Robinson på 1. pladsen og 
August Løgager på 2. pladsen. Tillykke med det! 

Denne type arrangementer, hvor alle sejlere har nogle gode timer sam-
men, er med til at øge de unges interesse for kapsejlads. Det er et rig-
tigt godt initiativ! 

Ungdomsafdelingen har stoppet træningsaktiviteterne på vandet, og 
sejler uddannelsen forsætter inden døre i klubben. 

Der bliver ikke vintersejlads i FAS i år, men nogle af vores unge sejler 
med ved vintersejlads og træning i YF, som også har lånt vores gum-
mibåde. 

 

Seniorafdelingen, sejlerskolen og kapsejlads: 

Seniorafdelingen har igennem sejlsæsonen arrangeret kapsejladstræ-
ning i Yngling om tirsdagen, og torsdagsmatcher har haft pæn delta-
gelse sæsonen igennem. 

YF afholdt DM for Ynglinge i år, og flere Ynglinge fra FAS deltog.  
Jørgen Ring fra Tårbæk Sejlklub vandt igen Guldet. 

Bedste resultat fra FAS var Y137 med Niels Duelund og Niels Henrik 
Olsen, som kom ind på en flot 5. plads, ud af 20 deltagende både. 

 

Sejlerskolen har ikke haft den store deltagelse i år, derfor er det også 
et af fokusområderne, som vi har i FAS i forbindelse med at rekruttere 
nye seniorer til sejlklubben. Det vil kræve solid opbakning fra jer 
klubmedlemmer, mht. at stille op som hjælpere og instruktører. 
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Det er vigtigt at bruge vores klub.  

 Der er en flok seniorer, som uformelt mødes lørdag formiddag om-
kring kl. 11.30 i vinterhalvåret. Det er rigtigt hyggeligt, og man be-
høver ikke at være ”søulk eller gammel i gårde” for at være med. Al-
le klubmedlemmer er velkomne og tag gerne gæster med. Vi har øl i 
miljøudvalgets skab, og der kan også laves kaffe og the. Måske er 
der nogen som trænger til en ”Gl. Dansk”, og så klarer vi også det!  
Det er lørdag kl. 11.30 i klublokalet. 

Farum Sejlklub skal til enhver tid være et sted, vi søger ned til i vores 
fritid, enten for at sejle, klargøre både, til undervisning eller også for 
at hygge i klubben eller på pladsen sammen andre sejlerkammerater. 

Nyt låsesystem 

Hvis du ikke allerede har læst det på hjemmesiden, eller du har følt 
dig låst ude af FAS, så er det fordi alle søsportsklubberne ved Fure-
søbad har fået nyt låsesystem. 

Har du allerede en nøgle til sejlklubben, kan du henvende dig til 
næstformanden Per eller mig efter vi har halet stander ned. Du kan 
også kontakte vores nøglemand Per Christoffersen, telefonnummer 
finder du i  KLUBNYT eller Hjemmesiden. 

Havneprojektet: 

Den stride østenvind, som vi har oplevet de sidste somre, slider gan-
ske alvorligt på broanlægget, og det har været nødvendigt at bruge 
alle penge i havnefonden. I 2015 måtte klubben, uden forhåndsgod-
kendelse fra Furesø Kommune, akut træde økonomisk til, for at und-
gå havari på Hovedbroen. 

Bestyrelsen har haft møde med Furesø Kommune, og vi er i en god 
dialog omkring tilbagebetaling, og om et større projekt til forstærk-
ning af yderbroen, så den kan holde mange år fremover. 
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Trods presset økonomi i kommunen er vores projektforslag blevet 
mødt med stor velvilje og forståelse, og vi har en forventning om at 
projektet samt en ny vedligeholdelsesaftalevil være på plads i 2017, 
så vedligeholdelsesomkostningerne igen kommer ned på et niveau, 
hvor de kan dækkes af havnefonden. 

 

Sponsorat fra Nordea Bank: 

Det er dejligt at Farum Sejlklub har medvind hos Furesø Kommune. 

Det er også dejligt når Farum Sejlklub får opbakning fra det lokale 
erhvervsliv. 

Det er mig en glæde at byde velkommen til Filialdirektør for Nordea i 
Farum: Gitte Svenningsen, som jeg hermed vil give ordet til: 

(Gitte Svenningsen holdt en rigtig god tale og overbragte en check på 
20.000 kr. til vore kasserer Arne Nørby Rasmussen. Checken er et 
tilskud til den nyanskaffede motor til Brovagtsbåden.) 

Brovagtsbåden er et vitalt element i sikkerheden omkring udøvelse af 
sejlsport i Farum Sejlklub, og den gamle motor var efterhånden ved at 
være udtjent, og når det kommer til sikkerhed, så går vi ikke på kom-
promis i Farum Sejlklub, så nu har den fået en helt ny motor som vi 
vil få glæde af i mange år. 

 Stor tak til Nordea Bank for jeres støtte til at sikkerheden er i top i 
Farum Sejlklub. 
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Generalforsamling 2017 

I henhold til Farum Sejlklubs vedtægter § 8 indkaldes hermed til ordinær  
generalforsamling i Farum Sejlklubs undervisningslokale. 

 

Torsdag den 9. marts 2017 kl. 19:00  med følgende dagsorden: 

1 . Valg af dirigent 
2. Beretning fra bestyrelsen 
3. Årsregnskabet forelægges til godkendelse 
4. Forslag  
5.     Fastsættelse af indskud og kontingent for indeværende  
               regnskabsår 

        samt forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til godkendelse. 
6. Valg af bestyrelse udvalg og revision i henhold til vedtægternes 
 § 11, § 15 og § 18: 
6.1 Næstformand (Per Duelund er villig til genvalg) 
6.2 Kasserer (Arne Nørby Rasmussen er villig til genvalg) 
6.3 Seniorleder (Jan Hellinghus er villig til genvalg) 
6.4 Sejlerskoleleder (Bjørn Pedersen er villig til genvalg) 
6.5 Ungdomsleder (Anders Petjursson er villig til genvalg) 
6.6 Kapsejladsleder (Claus Bidstrup er villig til genvalg) 
6.7 Driftleder (Jørn Jensen er villig til genvalg) 
6.8 Hovmester (Sanne Parkhøi er villig til genvalg) 
6.9 Redaktør (Henry Andersen er villig til genvalg) 
6.10 Revisorer   
6.11 Suppleant til bestyrelsen 
7. Eventuelt 

    

 

 

Stemmeret på klubbens generalforsamling har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år. 

Ægtefæller m/k, der deler blad med seniormedlemmer, får ikke yderligere indkaldelse end her 
gennem Klubnyt. 
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Anden gældAnden gældAnden gældAnden gæld    
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UNGDOMSAFDELINGEN 
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KØLBÅDENE SKAL SØSÆTTES 
Søsætningen er planlagt til lørdag d. 22. april 2017 fra kl. 07:30 
(senest) 

Det er en uge tidligere end normalt! 

Der bliver udleveret bådpladsskilte til at sætte på bådene med dobbeltsidig 
tape i henhold til den underskrevne aftale om ”plads til privat båd i Fa-
rum Sejlklub”.  

Havne- eller Bropladsafgiften vil i år igen blive opkrævet sammen med 
kontingentet, og de samme regler er som altid gældende: 

Ingen betaling af havneafgift/medlemskab – ingen søsætning!  

Vi begynder senest klokken 07.30 fra hvilket tidspunkt, der bliver solgt 
numre til søsætningen. 

Numrene sælges indtil kl. 09.00 og helst ikke meget senere aht. til under-
tegnede, der har lidt travlt med at organisere søsætningen. 

Bådene vil, ganske som altid, ikke blive søsat i nummerrækkefølge, men på 
den mest hensigtsmæssige måde med de yderste både (ved jollevejen) først, 
begyndende fra klubhuset. 

Numrene vil derfor mest være at betragte som en kvittering for, at sø-
sætningen er betalt og afleveres som kvittering til vognmanden til senere 
kontrol af betalingen. 

Der vil ikke blive løftet både op over andre både. 

Jo bedre bådene kan tages i rækkefølge, jo hurtigere vil det gå. 

Opstår der tvivl, er det vognmandens afgørelse, der er gældende. 

Vognmandsfirmaet P.O. Nielsen (Ballerup), kommer samme dag 
kl.07:00 med køreplader for at beskytte flisebelægningen ved jolle-
huset. 

Vi kommer alle i vandet denne dag, så sæt om muligt hele dagen af, 
nyd foråret og giv en hånd med hvor dette er tiltrængt. 
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På vanlig vis skal jollevejen ryddes, inden vi går i gang, så lastbilen 
kan komme til. Gerne med hjælp fra jollefolket. 

Der bliver ligeledes sørget for det sædvanlige morgenarrange-
ment med frisk kaffe og rundstykker mm. Fra kl. 08:00. 

Prisen pr. båd for søsætningen bliver ligesom sidste år kr. 300,- og 
husk lige penge. Prisen er baseret på en timepris, og denne pris kan 
kun holdes, hvis vi kan klare mindst fire både i timen. Derfor bør den 
sociale snak med vognmanden minimeres mest muligt, så vi får af-
viklet søsætningen inden kl. 16.00. 

Havnepladser 

Der er et opslag på tavlen med havnepladserne for 2016, og denne 
liste vil efterfølgende blive opdateret med interne rokeringer og plads 
til nye på ventelisten, hvor der p.t. er 1. 

I lighed med tidligere år er der enkelte, som ikke ønsker at have en 
bådplads i havnen, og derfor bedes de, som ikke ønsker at fortsætte, 
give besked til undertegnede eller kassereren inden søsætningen, så-
ledes at listen med havnepladserne kan blive opdateret umiddelbart 
efter søsætningen. 

I ønskes alle en rigtig god sejlsæson og som sædvanen tro en god sø-
sætningsdag. 

Med _/)_/)_/) hilsen 

Jørn Jensen 

 

Obs !!! Hvis vejret - mod forventning - skulle drille så meget, at der kræ-
ver en udsættelse, vil der være opslag i klubben samt på vores hjemme-
side. 
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Notits vedr. broanlægget                     24. januar 2016/JJN 

 

Efter et møde i oktober måned 2016 med Furesø Kommune, der jo er ejer af hav-
neanlægget, har bestyrelsen forelagt et forslag til forstærkning af yderbroen med 
bølgeskærmen. 

 

Broanlægget er fra 1996 og er i de senere år blevet stærkt beskadiget efter de man-
ge og langvarige efterårsstorme, der har betydet alt for mange udgifter til diverse 
reparationer og mindre forstærkninger, som ikke har kunnet afholdes af den årlige 
broafgift. 

 

I denne anledning foreligger der et tilsagn om, at Kommunen vil skaffe de nødven-
dige økonomiske midler til det foreliggende forstærkningsforslag, og som vil blive 
omtalt på den kommende generalforsamling (?). 

 

I skrivende stund er bevillingen ikke gået igennem i det kommunale system, og 
med viden om diverse tilladelse og vilkår for forstærkningsprojektet vil der kunne 
indhentes tilbud i foråret 2017 med henblik på udførelse til efteråret 2017 og efter 
den første bådoptagning d. 5. oktober. 

Den næste bådoptagning er planlagt til d. 28. oktober. 

Af gode grunde skal store dele af yderbroen være fri for både efter d. 5. oktober, 
og nærmere oplysninger om dette vil blive oplyst, når annonceringen om bådop-
tagningen foreligger i  september måned. 

 

Endvidere skal oplyses, at aftalen om hele broanlægget/havneanlægget udløber i 
år, og der er positive forhandlinger i gang med kommunen om en forlængelse/
fornyelse af den gældende aftale. 

 

Nærmere herom forventes at kunne gives på generalforsamlingen d. 9. marts i år. 

 

Poul Ammentorp & Jørn Jensen 
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TILMELDING TIL SEJLERSKOLEN 2017 
For sæsonen 2017 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 

___  Jeg vil overveje at uddanne 2 ny elever næste år 

___  Jeg har sejlet før 

___  Jeg er nybegynder 

Underskrift:_______________________________ dato:__________ 

Elever fra sæsonen 2015 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.: 30781207   -    

Sommerbuen 67, 2750 Ballerup 

Mail:  Sejlerskoleleder x farumsejlklub.dk  
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SKABENE i hallen 
Hver maj  måned skal ”skabsejerne” vise, at skabene benyttes. 
Dette gøres ved at signere en ophængt liste i hallen. 
Er den ikke signeret d. 1. juli, videregives skabet automatisk 
og uden varsel til den næste i køen! 
Ventelisten kommer man på ved at maile en anmodning til: 
                      www. halmandenXfarumsejlklub.dk 
For at indholdet ikke skal falde ud af skabene, bør låsen være 

lukket med minimum et bøjet søm. Lukkede skabe er pænest. 
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Sommerfesten 2016 

Foto: Sanne P 
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Opsang fra Jollepladsmanden 
På jollepladsen er der nogle både, som ikke har tilladelse til at ligge på pladsen. 
Det er joller, der bærer præg af ikke at have sejlet i 2016 eller i flere år. De er 
misligholdte og ikke sødygtige, og i øvrigt mangler nogle aluminiumsskilt med 
medlemsnummer. 

 Jeg vil gøre bådejerne opmærksom på, at jollepladsen ikke er en langtidsopbe-
varingsplads for både, der ikke bliver brugt, jævnfør: ”Aftale om jolleplads i 
Farum Sejlklub”. 

 Herunder følger optegnelser over både, jeg har konstateret uden gyldig tilladel-
se til at stå på pladsen. Ejerne opfordres til at reagere hurtigt, idet bådene vil 
blive bortskaffet inden jollepladsoprydning til foråret, hvilket er i overensstem-
melse med den aftale, bådejeren har skrevet under på  i forbindelse med ansøg-
ning og tildeling af jolleplads. 

Denne ”opsang” skal forstås som sidste varsel, i håb om, at der er medlemmer 
eller bådejere, som læser Klub-Nyt, og de muligvis kender til bådenes ejere, og  
kan give dem et praj om, at det er nu, de skal reagere, idet bådene bliver fjernet , 
uden yderligere varsel. 

Plads 21: Wayfarer "Venus IV", 
    

    
 Hvid med orange dæk, blå presenning, på jollevogn med knækket støtte, uden 
aluminiumsskilt med medlemsnummer. Det forekommer mig, at den har ligget  
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FAS i perioder før. Den er ikke registreret, og har ikke tilladelse til at ligge 
på jollepladsen. 
 
Plads 40: trapez "Velikan" , hvid med hvidmalet dæk, lysegrøn-gul presen-
ning, uden aluminiumsskilt med medlemsnummer. Ukendt båd. Den er ikke 
registreret, og har ikke tilladelse til at ligge på jollepladsen. 
 
Plads 55:  Finn jolle,  

 
Hvid med hvidt dæk. Mos tilgroet filt-presenning, nr. 11/2011, mdl. 486 An-
ders Juul, Solhøj Park 19, 3520 Farum, tlf. 26 28 68 34, mail : ajuul@rh.dk. 
Sidste gang betalt 2012. Båden har ikke tilladelse til at ligge på jollepladsen. 
  
Plads 78 Fjordjolle 15 fod på trailer, uden presenning,  

 

 
 
 
 
 
 

Medlemsnummer 2352, Tildelt plads 69/2010, Thure Dyrbye, Bregnerødvej 
160, 2460 Birkerød tlf. 40 11 30 96  e-mail ll@dyrbye.com. Ikke medlem si-
den 2011. Ansøgning om jolleplads eller forsikringspapirer samt aluminiums-
skilt med medlemsnummer mangler. Båden har ikke tilladelse til at ligge på 
jollepladsen. 
 

Med bedste hilsner fra Pladsmand Jon Kjartansson  
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Direkte oversat betyder det biksemad med spejlæg ... 

-Hvad så med EuroCard, Shell bensinkort eller …. 
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Wayfarer-jolletur til den svenske sø Bolmen. 
af Vibeke og Arne Stahlfest, Farum Sejlklub. 

 

Henad foråret, når vinterens sjap er overstået og trangen indfinder sig til at få 
vand, i flydende form, under kølen,  opstår hos wayfarer-sejlerne i Farum Sejl-
klub en udlængsel mod de store have - samme udlængsel, som også greb de 

gamle vikinger på deres togter. 

Wayfarer jollen, som vejer 180 kg, udmærker sig i denne henseende ved at 
kunne trailes rundt i Danmark (og Sverige m.fl.) direkte til natur- og sejlads-
mæssige interessante områder, hvilket Farum Sejlklubs wayfarere har gjort 

hvert år gennem 40 års tid. 

Om foråret indbydes på skift til et såkaldt planlægningsmøde med ægtefæller 
til en deliciøs middag, hvorunder de forskellige turforslag behandles - og sidst 
blev der vedtaget en tur til søen Bolmen i Sverige. Søen er godt 30 km lang 

og ligger tæt ved Ljungby. 

Ved søen ligger campingpladsen "Löckna Camping og stugby" som besidder en 
mindre havn, hvor jollerne kan ligge i læ ved broer. Campingpladsen udlejer 
hytter med flot sø-udsigt. Hytteløsningen blev valgt i år, idet vi et tidligere år 

havde erfaring i at ligge i telt ved søbredden - sammen med et utal sultne myg. 

Da tiden for tursejladsen nærmede sig, viste de meterologiske forudsigelser, 
at vejret i den aftalte turperiode i juni ikke var helt så super, som dagene in-
den turperioden - så da vi ikke havde planer for dagene med det gode vejr, 
ringede vi til campingmutter og var heldige at få et par ekstra dage i hytten 

inden træffet. 

Det er egentligt lidt hårdt at pakke båd, trailer og bil for en ferie på 4-5 dage, 

men forventningens glæde og det gode vejr medvirkede til at besværligheder-

ne løb fra hånden, og snart var vi på vej over Øresundsbroen.  Vi havde hu-

sket at medbringe pas, for svenskerne havde meget pludseligt ændret ad-

gangsbetingelserne for ophold i Sverige, så passet blev nærstuderet af de 

svenske kontrollører - og det samme blev bilen og båden - og vi blev spurgt 

om, hvad vi skulle i Sverige.  Men vi slap ind i det forjættede land, og solen 

skinnede påny. 
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Da vi nåede campingpladsen, satte vi båden i vandet og tog en eftermiddags-
sejltur i den svage vind og slappede af nogle timer i båden, inden vi skulle pak-
ke bagagen ud af bilen. Det er ganske herligt at komme lidt før et træf, så man 
i ro og mag kan få bagagen på plads, ro omkring grillen, tid til at åbne en af de 
medbragte flasker, og stuve de øvrige under sengene -  medens fuglene kvid-

rer og solen rødmer. 

Den næste dag var det flot solskin, og vi nød stilheden og udsigten over søen 
medens vi guffede morgenmad.  Der var rimelig god vind, så vi tog madpakke 
og et par dåser med og forlod snart efter  havnen.  Vi sejlede forbi et rev og 
videre nordpå ud mellem nogle øer.  Blandt øerne fandt vi læ i en bugt med 
noget så sjældent - på de kanter - som en lille sandstrand.  Skønt med sol på 
kroppen, lidt mad, en øl og siden en vandretur langs bugten. I mellemtiden 
slappede jollen af efter turen, medens krusningerne i vandet reflekterede so-
lens stråler op på siden af jollen som et vandrende bølgemønster.  Sent om 
eftermiddagen gik turen tilbage til campingpladsen, hvor de øvrige turdeltage-
re nu var ankommet og så småt var i gang med at pakke ud og få gang i grille-
ne.  Bordene blev sat sammen, og da det var længe siden at alle havde set hin-
anden, gik snakken let,  og man hyggede sig ved fællesbordet i læ af en af hyt-

terne. 

Den næste dag blev de sidste både sat i vandet, og deltagere, der ingen båd 
havde med, blev fordelt som gaster i de øvrige både.  Turen gik til den østlige 
kyst af Bolmen, hvor det efter flere forsøg lykkedes at finde en stille bugt til 
jollerne ved siden af en mini havn med bænke, hvor frokosten blev indtaget. 
Vejret var ikke helt varmt, og inden længe gik turen tilbage til campingpladsen 
og de varme hytter. Efter aftensmaden  samlede sejlerne sig i vor hytte, hvor 
der var bedst plads til alle, og vi fik hjemmebag, en lille én til halsen samt en 

musikalsk oplevelse praktiseret  af wayfarer stompers. 

Den efterfølgende dag blev gruppen delt, og vi valgte at tage sammen med 

Poul's mandskab (Jesper og Vekslund) på en længere tur til den sydøstlige del 

af  Bolmen. Vi havde Hasholt med ombord.  Det var en skøn sejltur sydover, 

og det lykkes at finde en sandbugt med sol og omkranset af lysegrønne træer. 

Efter en herlig frokost og ankomst af nærgående myg,  gik turen nordover 

mellem talrige små øer.  Da vi kom tilbage til havnen ved campingpladsen 

skulle en del af bådene op af vandet og på trailer. Efter aftensmaden samledes 

vi atter i vor hytte til snak, sang, musik og en dram. 
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Dagen efter havde vi egentlig planlagt en formiddagstur i jollen, men sorte skyer 

med torden  varslede regn og dårligt vejr.  Vi tog båden op af vandet og på trai-

ler og pakkede bilen. Vi var næppe færdige med pakningen før regnen satte ind.  

Et kulturelt besøg i nærheden blev skrottet p.g.a. kraftig regn, og af samme 

grund måtte vi spise i bilen,  og kørte herefter direkte til Helsingborg/Helsingør 

færgeruten.  Vi sparede en del kilometre at køre ved at benytte færgen, men 

færgeprisen var temmelig meget højere end broprisen. 

Foto: Arne Stahlfest 
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E-mail adresser: 
 
Formand: Poul Ammentorp: 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: Mikkel Elmholdt: webmasterXfarumsejlklub.dk 
Medlemsservice: Jørgen Nielsen: medlemsserviceXfarumsejlklub.dk 
Kordinationsudvalget:  KU: kuXfarumsejlklub.dk 
 

Velkommen til: 

Seniorer: 

Kim Christiansen 

Jens Bille 

Tomas Christensen 

Paul Rene´ Faurskov 
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AGTERSPEJLET 

DEADLINE 
Lørdag d. 1. April 2017 

Bladet udkommer medio April 

USA har fået ny præsident 

Jolleplads i Spanien 

Annonce 

Stortriss sælges. Blåt skrog og sort mast. 

Det ene storsejl kun lidt brugt. 

Trænger til en rengøring. Pris 5.000 kr. 

Henvendelse tlf. 42484632 



Farum Sejlklub - Furesøbad -  Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse 


