
2020 Sæsonopstart for klubynglinge fase 2

Hej sejlere - som bruger klubbens Ynglinge.

Vi går nu i gang med fase 2 for Ynglingene. 

Fra lørdag den 13.06,2020, bliver det muligt for flere medlemmer at bruge klubbens 
både. 

Klubben følger vejledningerne fra Sundhedsstyrelsen https://www.sst.dk/da/corona 
og Dansk Sejlunion.https://dansksejlunion.dk/corona/spoergsmaal-og-svar-om-sejlsport-og-

corona 

Så der sejles med faste besætninger, i faste både. 

Besætninger er på 2 personer, eller på op til 3 for samboen familiemedlemmer. I faste
besætninger på tre mand, kan I frit vælge hvilke to der sejler.

Du kan se hvilken båd du skal sejle I på skemaet længere nede. Skemaet er 
udfærdiget på baggrund af de tilbagemeldinger jeg fik i forbindelse med fase 1.

Er du ikke på listen, men gerne vil sejle, så giv mig besked, også om hvem du sejler 
sammen med.  seniorleder@farumsejlklub.dk så kommer du på.

Reservering foregår i logbogen som sædvanlig. 

HUSK at skrive i logbogen hver gang du sejler.

Bådene skal rengøres efter endt sejlads.

Pas godt på dig selv, håndhygiejne er vigtigt.

Der er håndsprit i hallen og håndsprit og rengøringsmiddel i alle både.

Sprit hænderne af ofte – fx.inden du tager sejl, før og efter  tilrigningen .

Sprit hænderne af efter endt sejlads, inden afrigning og når I er helt færdige med 
rengøringen

Efter sejlads og afrignig 

I skal afvaske  med sæbevand og en svamp – en liter vand med en lidt sæbe skulle 
række.. Et par ml sæbe hvis I bruger en litter søvand. 

Vask skøder (kan evt dyppes i sæbevand), steder på båden som i har rørt ved i løbet af
sejladsen. Dvs, cokpitkanter, ruf ,sidedæk, rorpind og rorpindsforlænger samt 
spilebom hvis den har været i brug. 

Efterfølgende afskyldes med søvand.

Ha en god sejlads, selv om det bliver lidt besværligere.



Y 17 

Y36

Y52 Stefan Lindeberg/Jørgen Petersen TM

Y114 Leif og Ellen Thyme

Y137 TM + TI

Y166 TM + TI

Y180 TM + TI

Y183 TM + TI

TM -torsdagsmatch

TI -  tirsdagstræning

Er du ikke på listen og gerne vil sejle Yngling, så send 

Stefan Lindeberg – seniorleder

Brugere af klubbens Ynglinge

Båd Besætning på 2 af evt 3 Fast sejllads

Henrik Hamre /Lars Balk/ John Pingel

Vagn Kløve/ Bjørn Pedersen

Jesper Kastrup/familie

Morten Holm Jensen

Tommy Gravesen/familie

Niels-Henrik Olsen/Jan Hellinghus /Niels Duelund

Henrik willumsen/Jim Laugesen

Marcel Buholzer/Michael Felthaus

Pradraig Kelleher/ ???

Kim Ulrik/Per Duelund/Claus Bidstrup

Mads Pragh Rosen/???

René Bøgelund/ Jacob Meyland

Alex Stenige Jacobsen/Kim ?

mig en mail til seniorleder@farumsejlklub.dk


