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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                44 48 37 32 
Havnemand    Jørn Jensen                       44 48 37 32 
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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Ma. 25.04  Sæsonstart ungdomsafd. 

Fre. 29.04             Wayfarerstævne (side 11) 

Lø       30.04  Søsætning af kølbåde  07.00 

   Se sidste nr. af Klubnyt ! 

Sø 01.05  Standerophal kl. 14.00 

To 05.05  Første aftenmatch (se side 18) 

Lø 07.05  Oprydning på jollepladsen (side 15) 

Lø 04.06  Optistævne Birkerød 40 års Jubilæum 

Sø 19.06  Sejler-søndag for ungdoms afd. 

Lø        25.06  Sejlerlejr i Herslev til tors. D. 30. 06 

        

Forsiden:   Stemningsbilled af Sanne Parkhøi 
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BESTYRELSEN BERETTER 

På generalforsamlingen d. 8. marts blev jeg valgt til formand for Farum 
Sejlklub, en opgave som jeg glæder mig til at tage fat på. 

Den afgående formand Jørgen Juul Rasmussen har igennem de sidste 4 
år ved roret været en synlig og samlende formand i FAS, hvor han tro-
fast har berettet om klubbens aktiviteter, forhold og drift i Klubnyt.   
Jørgen havde også førertrøjen på, da klubben kunne fejre 50 års jubilæ-
um. Det blev gjort med maner ved et brag af en reception og efterføl-
gende jubilæumsfest.  På sejlklubbens vegne vil jeg udtale en stor tak til 
Jørgen Juul Rasmussen for din store flid og indsats for Farum Sejlklub. 

Siden sommeren 2015, som var særdeles blæsende, med hård vind fra 
øst i flere uger i træk, som medførte mere slid end godt er på hoved-
broen. Sejlklubben er så heldig at have en specialist på dette felt som 
driftleder, nemlig Jørn Jensen, som utrætteligt har arbejdet og projekte-
ret en løsning, som kan hjælpe så yderbroen kan holde til somre med 
blæst, som det vi så i 2015. Opgaven er nu at få færdiggjort et oplæg, 
som vi kan præsentere for Furesø Kommune, der ejer broanlægget.  

Vores 20 årige drift- og vedligeholdelses aftale omkring hovedbroen, 
som vi har indgået med Furesø Kommune, udløber i foråret 2017. Be-
styrelsen planlægger et møde med kommunen omkring videreførelse af 
aftalen, og hvor Jørn Jensens projektforslag til forstærkning af broan-
lægget også vil blive gennemgået. 

Der var i sidste sæson en episode, hvor fortøjningerne på en båd ikke 
holdt i den kraftige vind, og båden efterfølgende beskadigede en anden 
båd i havnen. Sker der en skade er det den skadevoldende bådejers an-
svar. Alle både i havnen og på jollepladsen skal have en gyldig ansvars-
forsikring. 
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Kommende aktiviteter: 

29/4 – 1/5: Der er VM for Wayfarer i Holland i sommeren 2016, og for 
at vi kan blive rigtig skarpe, har vi inviteret den regerende verdensme-
ster Mike Mc.Namara og hans gast Simon Townsend fra England, til at 
komme til FAS, og som trænere uddele af deres store viden og erfaring. 
Farum Sejlklub lægger rammer til, og der vil være omkring 15 Wayfa-
rerjoller, som deltager, heraf er de 7 fra FAS. 

30/4: Søsætning af kølbåde starter fra morgenstunden, og bestyrelsen 
beder alle om at tage hensyn til hinanden, så søsætningen og Wayfarer 
træningslejren kan forløbe til alles tilfredshed. 

1/5: Standerophaling kl. 14. Det er et af højdepunkterne på året, for det 
er startsignalet til at: ”der må sejles!” noget vi glæder os til at komme i 
gang med. Hovmesteren vil traditionen tro byde på et glas samt noget 
mundgodt, og der plejer også at være sodavand og lækkerier til juniorer-
ne, så juniorer, I må endelig møde op, ellers sidder seniorerne og fylder 
sig, og det kan de slet ikke tåle! 

5/5: Første torsdag i maj starter torsdagsmatcher med jollestart kl. 
18:30, Yngling kl. 18:35 og andre kølbåde kl. 18:40. Dejligt at vi igen 
skal i gang med at sejle.  

Efter at kølbådene er kommet i vandet, arrangerer klubben oprydning på 
jollepladsen. Jeg vil gerne opfordre alle, som har en jolle, der skal ligge 
på jollepladsen, om at møde op og være med, så klubben kan fremstå 
som en aktiv sejlklub. Det tager nogle få timer, og efterfølgende hygger 
vi os, hvor klubben er vært ved en pizza-frokost på terrassen, læs herom 
andetsteds i bladet. 

Vinteren er gået, og som nogen sikkert har bemærket, har jeg i sejlhal-
len hygget mig med en større reparation af bunden på min Wayfarerjol-
le fra 1960. Nu er den endelig klar, og så skal der sejles. 

God vind til jer alle i den kommende sejlsæson. 

 Poul Ammentorp 
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KØLBÅDENE SKAL SØSÆTTES 
Lørdag d. 30. april 2016 fra kl.     07.00  

 
Gi´ en hånd med ved søsætningen 
 
Lørdag den 30. april vil havnen summe af aktivitet lige fra morgenstun-
den. Den dag skal alle kølbåde i vandet, og forventningsfulde sejlere hil-
ser en ny sæson velkommen. 
 
Klubbens Ynglinge og Trissen Nicoline påhviler det de respektive båd-
chefer at sørge for det praktiske. Men man kan godt bruge flere hænder. 
Der skal derfor lyde en opfordring til de seniormedlemmer og sejlersko-
leelever, der sidste sæson sejlede i klubbens både, om også at hjælpe med 
at bådene kommer i vandet og bliver rigget til. 
 
Kom ved 10-tiden og spørg efter en bådchef. Der er erfaringsvis altid lidt 
sidste øjebliks puslerier, tiden kan bruges til inden vognmanden med kra-
nen henter bådene. 
 
Det bør være unødvendigt at sige, men alligevel: Kom i gammelt kluns 
og rigtigt fodtøj. 
 
Vel mødt lørdag den 30. - Og husk, at der er frisk morgenbrød og kaffe 
ad libitum til små penge i klublokalet. Og en masse skipperskrøner helt 
gratis! 
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Verdensmestrene kommer til FAS. 
 

Det er ikke hvem som helst der træner de Wayfarer sejlere der skal til VM i 
Holland i Juli. 

 

Mike MacNamara og Simon Towswend ( verdensmestre mange gange) kom-
mer og træner 15 Wayfarere fra fredag 29.4. eftermiddag til søndag 1.5. efter-
middag: 

Lidt om programmet: Fredag: 

Inspektion af jollerne og oplæg til de følgende dage 

 

Lørdag: 

0700-0800  Morgenmad i teorilokalet 

Jollerne ligger i vandet før kl 0800, så vi ikke generer kølbådsisætningen særlig 
meget. Jollerne blir i vandet hele dagen. 

For- og eftermiddagen går med tekniske øvelser, hvor en af trænerne hopper 
over i en Wayfarerjolle og erstatter rorsmanden eller gasten. Trænerne bærer et 
camera, så kloge ord også kan gemmes. Samtidig filmes fra følgebåden agten-
fra, så sejlindstillinger og justeringer kan ses. 

Samtidig er planen at en drone skal filme fra oven. Det gælder om at lære af 
verdensmestrenes forståelse for og fornemmelser af vores joller så de kan blive 
rigtig hurtige til VM. 

Om aftenen er der feedback. slut kl 22 

 

Søndag: 

Samme program som lørdag dog med mere taktik slut kl 16 

 

Stephan 
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Status på havneanlæg ! 
Som det er de fleste bekendt har vores broanlæg – især yderbroen – været 
hårdt udsat for kraftige bølgepåvirkninger i efteråret 2015, og der foregår nu 
reparation af denne del af havnen ved et nyt mindre havneentreprenørfirma 
”Sea Services”, der retablerer bølgeskærmen og samtidig spænder alle bolte 
efter samt udskifter dele af det ødelagte og delvist rådne tømmer. 

Efterårsstormene betød også at flere både blev udsat for skader, enten fordi 
egne fortøjninger eller nabobådens fortøjninger ikke var i orden. Det skal end-
nu engang pointeres, at alle både skal være ansvarsforsikrede, og eventuelle 
uoverensstemmelser om skader på bådene er noget som den enkelte selv må 
sørge for. Der er ikke bistand fra FAS. 

En enkelt fortøjningspæl ved plads 14-15 knækkede, og der vil blive rammet 
en ny pæl – og denne søges rammet inden søsætningen. Der er en arbejdsflåde 
på Furesøen med det nødvendige grej til dette arbejde, men en fast aftale her-
om kan desværre ikke træffes p.t.  aht. til entreprenørens andre arbejder på 
Furesøen. 

Det næste er søsætningen, som der blev skrevet om i sidste nr. af KlubNyt, og 
det er lørdag d. 30. april fra kl. 07:00. Husk lige penge til betaling for søsæt-
ningen, kr. 300/båd.  

Aht. til anden sejlads med Wayfarer vil Fasine blive søsat som første båd, og 
der anmodes om at alle tager videst mulige hensyn til hinanden, da aktiviteter-
ne denne dag som nævnt er øget i forhold til tidligere.  

Jørn Jensen – driftsleder 
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UNGDOMSAFDELINGEN 

Nyt fra Ungdomsafdelingen – april 2016 
Vinter-teori 
Vi har gennemført vinterteori-undervisning for tomands-jolle sejlerne på 
udvalgte tirsdage i februar, marts og april måneder. Vi takker Jonas 
Lundqvist og Christian Paaske Jørgensen for deres engagement i sagen. 

Opstart af sejlersæsonen 
Vi starter sæsonen mandag 25. april. Det er en uge før seniorerne kom-
mer i vandet, men her mener man åbenbart at Bededagsferien skal bruges 
på andet end at sætte både i vandet og at sejle. 

Vi opretter igen træningshold både mandage og tirsdage. Om mandagen 
vil øvede og let øvede sejlere træne i enmands-joller (optimist, Tera og 
Laser). Vi opretter også et optimist-introhold for helt nye sejlere. Om 
tirsdagen træner vi primært tomands-joller (29er og 405), men vil også 
køre et hold for let-øvede optimister. 

Søndag 17. april afholder vi fælles jolle-klargøring, hvor sejlerne får ud-
leveret den klubjolle, de skal sejle i resten af året. Herefter skal jollerne 
vaskes, pudses og efterses, så de er klar til sæsonstart ugen efter. 

Jubilæumssejlads i Birkerød 
Birkerød Sejlklub fejrer i år 40 års jubilæum, og i den anledning vil de 
gerne afholde et lille endags Furesø optimist-stævne lørdag 4. juni for de 
3 sejlklubber på søen. Stævnet vil blive målrettet til de helt nye sejlere, 
som ikke rigtigt har prøvet at sejle kapsejlads. Mere information vil tilgå 
senere. 
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Sejlersøndag 
Søndag 19. juni afholder vi ”sejler-søndag” hvor vores ungdomssejlere 
kan prøve andre jolletyper end dem de normalt sejler i. Programmet er 
ikke helt fastlagt endnu, så yderligere information vil tilgå senere. 

Herslevlejren 
Igen i år afholder de 3 Furesøklubber og Herslev Strand Sejlklub en årli-
ge sejlerlejr for ungdomssejlere ved Herslev i Roskilde Fjord. Flere in-
formationer kan findes på lejrens hjemmeside på 
www.herslevsejlerlejr.dk. Tilmeldingen er ved redaktionens slutning ikke 
åbnet endnu, men det varer sikkert ikke længe. Forældre må meget gerne 
melde sig som deltagere, da der er brug for hjælpere hele ugen. 
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Jolleplads i Farum Sejlklub 2016 
 
Hvis du har haft jolleplads sidste år:  
 
Du skal have betalt FAS-kontingent og jolleplads  til Farum Sejlklub 
for i år, dette gøres via ”Klubmodulet” på FAS hjemmeside. Fuldt 
aktivt senior medlemskab (klubmodul 100, 101 eller 104)  er en betin-
gelse, som ud over medlemskontingentet betales for jolleplads 
(klubmodul  201:  
50,- kr) evt. trailerplads  (klubmodul  202: 50,-kr) og evt. aluskilt 
(Sejlershoppen : 40,-kr), sidstnævnte kun hvis du mangler det på din 
båd. 
 
Hvis du for 2015 har betalt på jolleplads-giro efter tidligere anvendt 
metode, så er det i orden.  Dette vil blive registreret på vanlig vis. Vi 
kan godt være lidt fleksible.  
 
Ovenstående skal gerne være gjort inden 1. maj, hvorefter jeg forven-
ter at ekspedere mærkaterne og udsende til alle, der har betalt for det.  
Der skal ikke søges om jolleplads påny for hvert år, kun det første år.  
Jollepladsmærkater forventes sendt ud omkring 15. maj. Manglende 
betaling for jolleplads efter 1. juni opfattes som ophørt interesse i en 
jolleplads.  
 
Der er fast tradition for jollepladsoprydning lørdagen kl. 10, 1-2 uger 
efter kølbådssøsætningen (se andet sted her i bladet). Dette opfordres 
jollepladsindehaverne at møde op til. Det plejer at tage et par timer ef-
terfulgt af en hyggelig frokost for jollepladsadministrationens regning.   
NB: deltagelse i jollepladsoprydning fritager en for at skulle betale 
årets 50,-kr for jolleplads, altså gratis jolleplads ved deltagelse i jolle-
pladsoprydning.   
Hvis man har betalt for klubmodulet for jolleplads inden oprydning, så 
bliver beløbet godtgjort af kassereren efterfølgende.  
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Hvis du ikke har søgt jolleplads tidligere, eller er nyt medlem i FAS:  
 
Du skal have betalt FAS-kontingent og jolleplads  til Farum Sejlklub 
for i år, dette gøres via ”Klubmodulet” på FAS hjemmeside. Fuldt ak-
tivt senior medlemskab er en betingelse. Se foroven, som for medlem-
mer der har haft jolleplads før. 
 
Herudover  bedes du udfylde og underskrive nedenstående aftale 
”Ansøgning om jolleplads”, og sende den til undertegnede med alm. 
post (den med frimærket) .  Det er også i orden at skanne det ind og 
sende vedhæftet på en mail (blot man kan se underskriften). Vi kan 
godt være lidt fleksible.  
Ansøgningen findes også på FAS hjemmeside, hvor den kan downloa-
des og printes ud. Du skal samtidig sende en kopi af din ansvarsforsik-
ring på båden.  
Ovenstående skal gerne være gjort inden 1. maj, hvorefter jeg forventer 
at ekspedere mærkaterne og udsende til alle, der har betalt for det.  Der 
skal ikke søges om jolleplads hvert år, kun det først år.  
Jollepladsmærkater forventes sendt ud omkring 15. maj  
 
Der er fast tradition for jollepladsoprydning. (se andet sted her i bla-
det), Her opfordres jollepladsindehaverne til at møde op. Det plejer at 
tage et par timer efterfulgt af en hyggelig frokost for jollepladsadmini-
strationens regning.   
NB: deltagelse i jollepladsoprydning fritager en for at skulle betale 
årets 50,- kr for jolleplads, - altså gratis jolleplads ved deltagelse i op-
rydning.   
Hvis man har betalt via klubmodulet for jolleplads inden oprydning, så 
bliver beløbet godtgjort af kassereren efterfølgende.  
 
 
Hilsen Materialeudvalget og Jollepladsmand 
Jon E. Kjartansson 
Fuglevænget 17, 3520 Farum  
e-mail: jone.kjartansson@gmail.com 
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Ansøgning om plads på Jollepladsen i Farum Sejlklub 
I forbindelse med ansøgning om plads til privat ejet båd, trailer eller udstyr på  

Farum Sejlklubs Jolleplads er der indgået følgende aftale mellem ejeren og Farum Sejlklub. 
♦ Pladsen tildeles for en sejlsæson* ad gangen. Pladsmanden  

♦ Der skal på båden være tegnet en ansvarsforsikring, som skal forevises på forlangende. 

♦ Båden skal i sejlsæsonen være i sejlklar og sømandsmæssig stand. 

♦ Båden skal på hækken være forsynet med Aluskilt med medlemsnummer. (kan rekv. 40,- kr.) 

♦ Sejlklubben kan opkræve et årligt administrationsgebyr for en plads på Jollepladsen. (50,- kr.) 

♦ Båden skal mærkes synligt på hækken/presenningen med det årligt tildelte pladsnummer. 

♦ Båden skal have en fungerende ophaler vogn, så den let kan flyttes. 

Båd trailere:  

Hvis bådejeren også ønsker en plads til trailer gælder: 

♦ Traileren skal mærkes i koblingsenden  med skilt med medlemsnummer. (kan rekv. 40,- kr.) 

♦ Traileren skal tillige være mærket med det årligt tildelte pladsnummer. ( 50,- kr.) 

♦ Traileren skal have næsehjul. 

I forbindelse med aftale om plads til båd, trailer eller udstyr er jeg indforstået med: 

♦ at båd, trailer og grej opbevares helt på mit ansvar.  

♦ at misligeholdes ovenstående aftale kan Farum Sejlklub kræve, at båd, trailer og udstyr fjernes 
fra sejlklubbens område. Efterkommes en henstilling herom ikke, kan Farum Sejlklub fjerne 
båd, trailer eller grej på ejers regning. Evt. provenu ved salg vil, efter at restance til Farum 
Sejlklub er udlignet, blive tilsendt ejeren. 

 

 

  Dato:                                    Båd -ejerens underskrift:  

 

Navn: 

 

Båd/Jolletype der ønskes plads til: 

Adresse: 

 

ønskes plads til landevejstrailer: 

                ____ja/nej___ 

Telefon: mangler der aluskilt med medlemsnr?      

               ____ja/nej___ 

FAS medlemsnummer: 

 

 

* Sejlsæson er fra standerophaling til standernedhaling, hvor der om foråret og efteråret må udvises 
smidighed med hensyn til kølbådenes søsætning og optagning. 
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Oprydning på jollepladsen 2016 

Traditionen tro indkalder pladsmanden og jollesejlerudvalget alle, som har en 
jolleplads i FAS, til at møde op til oprydning på jollepladesen. .  

Vi mødes i år  i klubben: Lørdag d. 7. maj 2016 kl. 10:00.   

Hvis du har et praktisk redskab som dine hænder er godt formede til at kunne 
håndtere, så medbring det evt. Jeg tænker på haveredskaber, reparationsred-
skaber mv.  

Andre vil også have værktøj med, som du evt. kan låne, afhængigt af opgaver-
ne.  

Når det hyggelige arbejde er vel overstået ca. kl. 12, så er der forberedt en vel-
fortjent og gratis frokost til deltagerne i sejlklubben.  

Pladsmand Jon vil hele tiden være tilstede, og han vil gå rundt og tjekke at 
bådene ser sødygtige ude, at jollevogne fungerer, og at joller og trailere er af-
talemæssigt mærket. Det er omkring samme tidspunkt jollemærkaterne bliver 
udsendt med posten. 

Vi vil igen opfordre til, at alle jollepladsindehavere møder op. Hvis vi er man-
ge, så går det bare hurtigere med at få ordnet pladsen til fælles glæde. 

NB: Ved deltagelse i jollepladsoprydning fritages man for at skulle betale     
50 kr. for jollepladsen i år. Altså: 

             GRATIS jolleplads ved deltagelse i jollepladsoprydningen. 

Pladsmanden og jollesejlerudvalget 

Jon, Elof og Poul 
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TILMELDING TIL SEJLERSKOLEN 2016 
For sæsonen 2016 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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DUELIGHEDSPRØVE – TEORI 
Det er ikke så dumt at tage duelighedsprøve, den praktiske del tages 
med en censor i en af klubbens både i Furesøen, den teoretiske prøve 
består både i en skriftlige og en mundtlig del. Emner man skal være be-
kendt med er bla: 

 

Søvejsregler – hvem skal nu vige i denne situation? 

Navigation – kurs, misvisning, deviation, afdrift, søkort. 

Søsikkerhed – benzin? Redningsveste? Nødraketter? 

Havmiljøet – hvad må man – og hvad bør man? 

Afmærkning – hvad er det nu en sort tokost betyder – og hvad hvis den 
er rød? Må man så ikke sejle ind? 

 

Jeg vil lave en studiegruppe, mandag i klubbens lokaler, hvor vi sam-
men arbejder os gennem stoffet.  

Jeg har været igennem stoffet på en sømandsskole i 5 måneder, men det 
er unægtelig flere år siden.  

Hvis du er interesseret, så send en mail til 

sejlerskolelederxfarumsejlklub.dk,  

Så planlægger vi start og forløb. Du må regne med udgifter til bøger og 
søkort og navigationsgrej.  

Mvh 

Bjørn Pedersen 

Sejlerskolen 
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Torsdagsmatcher 2016 
 
Første aftenmatch i 2016 afholdes torsdag 5. maj, og sejladserne fort-
sætter frem til søndag 25. september. 
 
Sejladserne afholdes frem til og med august hver torsdag aften med 
første start kl. 18:30 (varsel afgives 18:24). 
 
I september måned sejles søndag 12:00 (varsel afgives 11:54). 
 
Der startes 3 løb: 
 
18:30 (12:00)  Joller, Wayfarer mv 
18:35 (12:05)   Store kølbåde, Yngling mv (lystal >= 95) 
18:40 (12:10)  Små kølbåde, Stor Triss mv (lystal < 95) 
 
Der sejles efter faste mærker beliggende ca midt på søen. Information 
om bane, startprocedure mv findes på klubbens hjemmeside under 
kapsejlads, og kontakt gerne kapsejladslederen 
(kapsejladslederxfarumsejlklub.dk) hvis du har spørgsmål. 
 
Tilmelding er ikke nødvendig, mød blot op ved 0-bøjen. 
 
Efter sidste sejlads 25. september afholdes præmieuddeling i BS. 
 
Vel mødt. 
 
 
Dommere til aftenmatcher 
 
FAS arrangerer aftenmatch følgende dage: 
 
5 maj  26 maj  9 juni  30 juni  
14 juli  4 august 18 august 11 september 
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Find en dato hvor du kan tage en dommertjans og hermed hjælpe til med 
at matcherne fortsat kan blive afviklet. 
 
Dommere uden erfaring er velkomne. Du får den fornødne undervis-
ning/instruktion. 
 
Dommerlisten vil løbende blive opdateret på klubbens hjemmeside, så 
her kan du se hvilke datoer der mangler at blive besat. 
 
Kontakt kapsejladslederXfarumsejlklub.dk hvis du vil tage en dommer-
tjans i løbet af sæsonen. 
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Kapsejladstræningen om tirsdagen fortsætter i år. 
 
I lighed med tidligere år organiserer seniorafdelingen træningsaftener for 
Ynglinge hver tirsdag aften i hele sæsonen. Tilbuddet er primært åbent for 
dem, der har bestået sejlerskolen, men efter særlig  aftale kan også elever fra 
sejlerskolen komme med, hvis der er ledige pladser i en af klubbådene. 
 
Man starter med et såkaldt skippermøde kl. 18 i klublokalet. Her gennemgås 
aftenens sejlads, idet en af de erfarne sejlere forlods har udlagt en bane mar-
keret med bøjer. Vi sejler herefter 3 – 4 små kapsejladser på en kort bane, 
således at vi kan få indøvet de væsentligste færdigheder såsom starter, mær-
kerundinger og spilersætning. Somme tider stiller nogle af de  rutinerede sej-
lere sig til rådighed som instruktører, enten i en ledsagende motorbåd eller 
som gaster hos en mindre øvet besætning. 
 
Lærerigt samvær efter sejladserne 
Efter sejladsen – som regel omkring kl. 20 – samles man atter i klublokalet. 
Her gennemgår en af de erfarne deltagere sejladserne, - hvad gik godt, og var 
der nogle ”bøffer” undervejs? Der er flittig henvisning til reglerne, og der er 
god lærdom at hente for de fleste. Det hele foregår i en kammeratlig og af-
slappet tone, hvor vi er enige om formålet: At blive bedre til kapsejlads, - og 
helst så gode, at vi kan sejle lige op med rivalerne fra Birkerød og Holte, som 
vi mødes med torsdag aften, hvor de fleste af Furesøens både er på søen til en 
rigtig kapsejlads.. 
 
Klubbens næstformand Per Duelund har atter i år indvilliget i at være tovhol-
der, - udsende en reminder på mail om søndagen og sørge for at danne de 
bedst mulige besætninger blandt de, der møder frem. Sigtet er, at flest muligt 
kommer ud af sejle, og det er kun sket få gange, at ikke alle kommer med. Så 
mød trøstigt op! 
 
Det koster 400 kr. at deltage for en sæson. Per beder om, at alle der vil være 
med melder sig snarest, enten pr. mail til per@duelund.pm eller tlf. 4028 
1092.Vi glæder os til at såvel de gamle som nye tirsdagssejlere i 2016. 
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Mindeord om Sten Madsen  

Vi har mistet en god sejlerkammerat. Sten er desværre sejlet bort i en alt for 
tidlig alder. Vi har mistet en af wayfarerklassens rigtig gode drenge, en dygtig 
sejler, en god ven og et rigtig godt menneske! 

Sten har i mange år været aktiv i Farum Sejlklub og på kapsejladsbanerne, 
dog ikke de sidste par år, hvor Sten desværre ikke havde så mange kræfter. 
Sidst vi har haft glæde af hans deltagelse var ved DM. i Svendborg i 2010 og 
et par sæsoner herefter hvor han deltog i vores ugentlige torsdags-matcher. 
Selvom han allerede på dette tidspunkt var mærket af sin sygdom, gennemfør-
te han med stor energi, engagement og kunnen de mange sejladser og glædede 
sig over at være tilbage blandt de aktive sejlere. 
Sten blev for nylig taget fra sin familie af den grimme sygdom ALS.  

Sten var den første i Danmark, der havde en supersmart wayfarer med mange 
avancerede trimmuligheder jollen Mammut, der med sine sorte og pink farver 
ser mere vovet ud end de fleste. Han har haft meget glæde af at sejle med hans 
to dejlige børn Karina og Kenneth, og den seneste topplacering blev en bron-
cemedalje ved DM i Svendborg for nogle år siden. Sten hyggede sig også med 
sejlads fra familiens fristed sommerhuset i Havnsø. 

Sejlads er bedst, når man sejler med og mod én som Sten. Altid fair! Vi min-
des med et stort smil de mange kapsejladser og mange sømil vi har sejlet mod 
og med hinanden.  

Når Sten ikke sejlede var han en meget dygtig tømrer og en god far og god 
mand for sin Inge, der i øvrigt med sine smart designede sejlerbukser har sik-
ret, at mange sejlere ikke er gået rundt med rumpen bar.  

Mange varme tanker til Inge, Kenneth,  

Ro, Karina, Jens og Bastian. 

 

Æret være Sten’s minde. 

Joel Bøgh og Søren Jensen 
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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: 

Tom Stokbæk 

Anne Rømer 

Juniorer: 

Alma Spang Lynge 

Albert Fogt 

Bro Hempel 

Oskar Johan Kofoed 

Sebastian Gregersen 

Daniel Vroomen 
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AGTERSPEJLET 

DEADLINE 
Lørdag d. 4. Juni 2016 

Bladet udkommer medio Juni 

Sten Madsens super gode wayfarer, ”Mammut”, er til salg. 

Kontakt Joel Bøgh eller Søren Jensen 

Jeg er meget dårlig til at passe blomster  

selv de kunstige visner …... 

 

1857   Kis Jensen                

1868  Jørn Jensen              

1875  Jens Chr. Fogh 

1891  Knud Børge Lionett 

1902  Jesper Friis 

25 års 
Jubilæum 



Farum Sejlklub - Furesøbad -  Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse 


