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Bestyrelsen 
Formand    Jørgen Juul Rasmussen       44 95 71 61 
Næstformand    Per Duelund                     44 48 36 19 
Kasserer    Torben Lindved        44 48 46 32 
Seniorleder    Jan Hellinghus         44 95 89 71 
Ungdomsleder                 Anders Petjursson               44 48 54 28 
Driftsleder    Jørn Jensen                44 48 37 32 
Suppleant    Arne Nørby Rasmussen      44 95 34 81 
         
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                44 48 37 32 
Havnemand    Jørn jensen                       44 48 37 32 
Pladsmand    Jon Kjartansson               44 95 79 15 
Halmand    Stephan Nandrup-Bus         60 81 98 99 
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 
 

Klubbens hjemmeside: www.farumsejlklub.dk 



KALENDEREN 
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Sø  22.06 Furesø rundt  
Lø  28.06          Herslev sejlerlejr til 3. juli 
              Uge 33 Efterårsæson starter for ungd.afd. 
Fr   01.08 Yngling NM hos YF  1.- 4. aug. 
Lø  23.08 Orienteringssejlads, Furesøen 
Sø  07.09 Første søndagsmatch 
Sø  14.09 Furesømesterskab 
Sø  28.09 Præmieuddeling YF 
Lø  04.10 Optagning af kølbåde I 
  Uge 41 Slut på efterårsæson ungdomsafd. 
Lø  25.10 Optagning af kølbåde II   
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FORMANDEN BERETTER 

I modsætning til sidste år nåede bøgen i år at springe ud, inden vi den sid-
ste weekend i april søsatte kølbådene og fik klubstanderen hejst. Weeken-
den efter kastede jollefolket sig ud i den årlige oprydning på jollepladsen 
og efterlod et rigtigt flot resultat, så lad os hjælpes ad med at holde stilen 
gennem sæsonen. Nu går vi så og venter på om kommunen beslutter sig for 
at bevilge opretning af hjørnet ved optiskuret med flisebelægning og or-
dentligt afløb. 

Seniorafdelingen har som sædvanlig gang i tirsdagstræningen og deltagelse 
i torsdagsmatcherne i Yngling. Sejlerskolen er kommet rigtig godt i gang 
med 5 elever i h.h.v. Yngling og Stortriss, og nu er der faktisk opstået en 
venteliste p.g.a. mangel på instruktører. Så hvis nogen skulle have tid og 
lyst til at være instruktør bedes de kontakte sejlerskoleleder Bjørn. Det vil 
jo være ærgerligt, hvis vi mister et nyt medlem, fordi vi ikke kan tilbyde 
undervisning. 

De to planlagte introkurser for opti'er i maj måned blev overtegnet, og der-
for laves der også to forløb i juni. Igen i år har det vist sig at være en god 
måde at hverve nye medlemmer på, og vi har derfor god tilslutning til de to 
træningsaftener mandag og tirsdag for opti'er og jollesejlere. 

Sammen med de andre sejlklubber i søen og Dansk Sejlunion er der gang i 
planlægningen af stævnet d. 23. august med orienteringssejlads og -løb for 
ungdomssejlere.  Planen er at afholde stævnet ved Furesøbad, dog betinget 
af endelig godkendelse fra Naturstyrelsen ("Skoven"). Alternativt bliver 
det afholdt hos YF. Jeg håber at mange vil melde sig til dette nye arrange-
ment, hvor der udover færdigheder vil blive lagt vægt på samarbejde mel-
lem sejlerne. 

I havnen er yderbroen blevet rettet op efter vinterens belastninger, der i år 
især skyldes megen kraftig østenvind. Der arbejdes på at få tilføjet nogle 
afstivninger  af brokonstruktionen, således at den bedre kan modstå presset 
fra bølgerne.  
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Det er også besluttet at forbedre den sydlige jollerampe, som er i dårlig 
stand. Jørn Jensen er igang med at se på detaljerne i dette projekt. Det er 
ikke nogen dårlig ting, at have en ægte havneingeniør som havnemand/
driftsleder! For en ordens skyld skal nævnes, at arbejdet på yderbroen be-
tales over havneregnskabet , medens reparationen af rampen kører over 
klubregnskabet. 

Som annonceret andetsteds  her i bladet afholdes d. 22. juni en distancesej-
lads Furesøen rundt, hvor alle bådtyper kan deltage. Det er en oplagt mu-
lighed for at træffe andre medlemmer under hyggelige former og evt. få 
familiemedlemmer, der normalt ikke sejler, med en tur ud på søen. Fami-
liemedlemmer, der ikke ønsker at sejle med, er også velkomne til at delta-
ge i den efterfølgende indtagelse af den medbragte frokost. 

Efter det sædvanlige dyk i medlemstallet i forbindelse med kontingentfor-
nyelsen i april har der været god tilgang i nye indmeldinger , således at vi 
nu er tæt på de 250 medlemmer vi var sidste sæson, og jeg er sikker på, at 
vi inden sæsonen er omme, kommer over de 250. 

Vores venner i Yachtklubben Furesø har fået bygget et fint nyt havnean-
læg i løbet af vinteren. Det fine anlæg er et besøg værd og især d. 15. juni, 
hvor der er officiel indvielsesfest fra kl. 14 - 16.30 med borgmestertale og 
diverse underholdning. 

Et lille hjertesuk fra halmand Stephan: Husk at låse porten med den ind-
vendige pal i siden af porten, hvis den har været åbnet.  Det er jo ikke til 
megen nytte at låse døren i porten ellers. 

Jeg håber at I alle må få mange gode timer på vandet, hvad enten det er på 
Furesøen eller ude på det åbne hav. 

 

Jørgen Juul Rasmussen 
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Bådoptagningen i oktober 
er planlagt til lørdag d. 5. oktober og lørdag d. 25. oktober. 

Da bådoptagningen giver et betragteligt underskud vil prisen for 

bådoptagningen blive øget fra 300 kr. til 350 kr. 

Der bedes betalt med lige penge på dagen. Mere herom i næste Klubnyt. 

 

Der bliver ligeledes sørget for det sædvanlige morgenarrangement 
med frisk kaffe og rundstykker mm. fra kl. ca. 08:00. 

 

Pt. er der stadig både uden rig. Dette bør være i orden inden Sct. Hans! 

 

Til orientering er der nu en ledig bådplads til en StorTriss. 

Hov, hov - jeg kom først…! 
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Furesø rundt    
 
(afløser det årlige Triss-Træf) 
 
Søndag 22. juni kl. 10.00 afholdes Furesø rundt. 
 
Furesø rundt er en distancesejlads med fokus på det sociale. Der sejles 
efter handicap så alle kan være med. Sejladsen sejles om formiddagen, 
hvorefter vi sammen indtager den medbragte frokost (øl og vand kan kø-
bes). 
 
Alle bådtyper (joller og kølbåde) er velkomne. 
 
Der sejles 1 sejlads hvor mærker rundt på søen skal rundes. Start og mål 
ved havnen. 
 
Deltagerne startes på forskellige tidspunkter (udfra bådens lys-tal, besæt-
ningens erfaring og evt tidligere placeringer ved aftenmatcher, suverænt 
bestemt af arrangørerne).  Information om start, bane mv. gives på skip-
permøde kl.10.00 
 
Første både startes ca 10.30. 
 
Tilmelding ikke nødvendig.  
Kontakt kapsejladslederxfarumsejlklub for yderlig information. 
 

Dommere til aftenmatcher 

Der er stadig ledige dommertjanser til torsdagsmatcherne. 

Kontakt www.kapsejladslederxfarumsejlklub.dk hvis du vil hjælpe til  

med afvikling af disse. 
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Sæsonopstart 
Vi startede sæsonen med en mindre ændring i træningsplanen. Om 
mandagen er alt dog stort set som det plejer. De øvede optimister træ-
nes af Rasmus Jonasen, og de knap så øvede af Astrid Benie.  

Men træning i tomands-joller er blevet flyttet fra onsdag til tirsdag, 
hvor vi startede sæsonen med 2½ besætning i 405-jollerne. Disse træ-
nes af Jacob Pjetursson. 

Nye joller 
Vi har for midler doneret af Nordea-Fonden indkøbt to nye(re) brugte 
optimist-joller i maj måned. Den ene indtager nu pladsen som den fi-
neste og nyeste jolle vi har, og den anden er ikke langt bagefter. Vi 
håber at vores sejlere får gjort god brug af dem ved efterårets kapsej-
ladser. 

Introkursus og nye medlemmer 
Der er blevet afholdt de sædvanlige intro-kurser i maj måned med ialt 
5 deltagere om mandagen og 7 deltagere om tirsdagen. Efter endt kur-
sus valgte 4 sejlere at fortsætte om mandagen (2 i optimist- og 2 i La-
ser-jolle). 5 sejlere  valgte ligeledes at fortsætte om tirsdagen i optimi-
sten. Vi har så både et 405-hold og et fint lille opti-hold om tirsdagen. 
Sidstnævnte trænes af Christian Paaske Jørgensen. Alt i alt har vi så 
fået 9 nye ungdomsmedlemmer i maj. 

Vi er efterfølgende blevet kontaktet af en del andre forældre, som og-
så gerne vil have deres børn på intro-kursus. Vi har derfor oprettet nye 
kurser i juni, hvor der p.t. er 4 deltagere om mandagen og 3 deltagere 
om tirsdagen. Det bliver spændende at se, hvor mange af disse der så 
ønsker at fortsætte. 

UNGDOMSAFDELINGEN 
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YF stævne 
Vores gode venner i Yachtklubben Furesøen (YF) i Holte afholdt søn-
dag 1. juni stævne for de knap så øvede optimist-sejlere. Fra Farum 
Sejlklub deltog et lille hold på 4 sejlere, som for de flestes vedkommen-
de skulle deltage i et stævne for første gang. 

Vejret var fint fra morgenstunden, hvis man så bort fra at der ikke var så 
meget vind. Sejlerne tog alligevel ud og startede 1. sejlads omkring kl. 
10.00. Vinden blev der desværre ikke mere af, og begynder-holdet kom 
derfor ind omkring kl. 11.00, hvor baneleder Kasper i stedet for dekrete-
rede leg med sit-on-top kajakker og SUP-boards. Herefter blev der spist 
frokost på kajen. 

Omkring ved 12.30-tiden kom der pludseligt noget mere vind, og de 
yngste skyndte sig på vandet, hvor de fik nogle gode sejladser. Efter 
sejladserne endegyldigt blev afsluttet, bød stævneledelsen på slushice 
og boller, inden præmieoverrækkelsen kunne gå i gang. 

Resultatet på begynder-banen kunne de unge sejlere godt være bekendt, 
da det var meget tæt på at være den totale Farum-dominans. Mikkel og 
Johan tog hhv. 1. og 2. pladsen, og Alexander snuppede 4. pladsen efter 
lige akkurat at være blevet overhalet med et enkelt point.  

Herslev Sejlerlejr 
Tilmeldingen til årets sejlerlejr i uge 27 ved Herslev i Roskilde Fjord er 
nu officielt lukket, men hvis man gerne vil med alligevel, kan man kon-
takte Mikkel og forhøre sig om det er muligt at komme med alligevel. 
Flere informationer kan findes på lejrens hjemmeside på 
www.herslevsejlerlejr.dk.  

Opgave-sejlads August 
På initiativ af en engageret klubkonsulent fra Dansk Sejlunion ved navn 
Nicolas Brandt Hansen har vi aftalt med de andre Furesøklubber, at vi i 
fællesskab afholder et såkaldt ”Orienteringsløb” lørdag den 23. august 
2014. Løbet skal være et hold-baseret opgaveløb med et maritimt tema, 
hvor posterne både skal findes på land og på vand. Det ser ud til at vi 
vælger Furesøbad som udgangspunkt, hvilket burde sikre en god delta-
gelse fra vores sejlere. 
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Vi har i maj måned fået følgende nye sejlere i Ungdomsafdelingen: 

Jacob Crone 

Marcus Andersen 

Nicolai Noga 

Stig Toft Rasmussen 

Bertil Emanuel Brinck Billig 

Johan Jensen de Fontenay 

Katrine Sylvest Aastrup 

Merian Okholm 

Rebecca Elkjær Brinch 

Velkommen til: 
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Standerophaling                                                                                              Foto. Sanne P 
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SOMMERFEST 

LØRDAG DEN 23 AUGUST KL. 17.00 

 SÅ SKAL VI HYGGE OG FESTE, MED GOD GRILL-
MAD, MUSIK, SEJLER-SANGE M.M. 

INGEN BETALING 

VI TÆNDER GRILLEN OG I MEDBRINGER SELV 
HVAD I VIL GRILLE. 

SAMT MEDBRINGER TILBEHØR 
TIL FÆLLESBORDET (SALAT, BRØD, TZATZIKI, 

KARTOFFELRET ELLER LIGNENDE) TIL MIN. 3-4 PER-
SONER FRA ALLE DELTAGERE. 

VIN MEDBRINGER I OGSÅ SELV, (ØL OG VAND KAN 
KØBES). 

TILMELDING: www.hovmesterxfarumsejlklub.dk 

MOBIL 50-444-785 

Skriv gerne hvad I medbringer, så jeg 
kan koordinere, hvis der er for meget af samme 

slags. 

Sidste tilmeldings-frist er:   ONSDAG D. 20 AUGUST 

SEJL OG -SOMMER-HILSENER FRA  SANNE 
(HOVMESTER) 
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Tak for endnu et valg som HOVMESTER, jeg kommer meget i klubben så der 
er god føling med dagenes gang.. 

Men jeg har en lille bøn til jer, når I kommer i klubben; ting der ikke burde skri-
ves, men desværre er nødvendigt : 

LÅS ALTID TERRASSEDØREN ! 

Husk at vaske op efter jer. (og rydde op). 

Sæt stole op på bordene (ellers bliver der ikke gjort rent). 

Tøm skraldespanden efter brug. 

Smid de store skralde-sække ud i containeren (i baggården ved teori-lokalet), 
når I har brugt den, GAMLE PIZZABAKKER lugter ikke godt særlig længe.... 

Jeg er der ikke for at rydde op efter jer, men for at lave engagementer/miljø o.l. 

Tør venligst ikke hænder i de blå viskestykker, men brug engangs-
håndklæderne fra væg-holderen, (den er fyldt op nu). 

Husk at slukke kaffemaskinen (har mødt den MEGET varm og overophedet to 
gange)... 

Tør bordene af efter jer. 

Smid ikke affald og slet ikke cigaret-skod på terrassen, TAK ! 

Venlig hilsen  

Sanne Hovmester 
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E-mail adresser: 
 
Formand: Jørgen Juul Rasmussen: formandxfarumsejlklub.dk 
Næstformand: Per Duelund : 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: : 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: kordinationsudvalgxfarumsejlklub.dk 
KU-formand:  kuformandxfarumsejlklub.dk 

Velkommen til: 

Seniorer 

Steen Laugesen 

Stefan Lindeberg 

Anders Boe Pedersen 

Ole Jarni 

Lars Lyholm Madsen 

Ole Petersen 

Sven-Erik Halling Jacobsen 

Peter Steffensen 

Gorm Danø 
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AGTERSPEJLET 

DEADLINE 
Lørdag d. 16. august 2014 

Bladet udkommer ultimo august 

Lørdag d. 31. maj skete der en tragisk drukneulykke, da en dykker 
omkom i Furesøen.                                                            Foto: Sanne P 



Farum Sejlklub - Furesøbad -  Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse 


