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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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Ma 08.08  Efterårsæsonstart ungdomsafd. 

Lø 13.08  Sommerfest 17.00 

Ons 17.08  KU møde 19.30 

Lø 27.08  Furesø mini-stævne FAS 

Lø 03.09  YF afholder DM for Ynglinge 

   Se indbydelsen på hjemmesiden 

Sø 04.09  Klubmesterskab Ungdomsafd. 

   Første søndagsmatch 

Sø 11.09  Furesømesterskab for joller og kølbåde 

Sø 25.09  Sidste søndagsmatch 

   Præmieuddeling i BS 

Uge 40  Sæsonafslutning ungdomsafd. 

Lø 08.10  Kølbåde på land  I 

Lø 22.10  Kølbåde på land  II 

Sø    06.11  Standernedhaling kl. 14.00 

Forsiden:   Farum Sejlklubs orkester på vej til BS 40 års jubilæum 
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BESTYRELSEN BERETTER 

Jeg er lige hjemkommet fra sejlerferie i Holland, hvor der var Verdensmester-
skab for Wayfarer med i alt 56 joller, med efterfølgende Internationalt Rally i 
Wayfarer, hvor Irene og jeg deltog. 

I denne forbindelse vil jeg nævne, at guld gik til Mogens Just og Anders Friis 
fra Danmark. Anders Friis har en vis tilknytning til FAS, idet han har trænet i 
Wayfarer ved torsdagsmatcher i FAS op til VM. Sølv gik til den tidligere ver-
densmester Mike McNamara og Simon Townsend fra England. På 3. pladsen 
med Bronze finder vi også en dansker med Peter Bøje, som sejlede med søn-
nen Samuel.  Christian Iversen og far Jørgen fra FAS ender på en flot 6. plads, 
og i sejlads nr. 3 kommer de i mål som første båd, så humøret var højt i W 
10908. På 7. pladsen er også en jolle fra FAS med Christian Milert og Henrik 
Hamann. På 10. pladsen har vi Stephan Nandrup-Bus og Kim Jensen fra FAS, 
hvilket er særdeles flot sejlet i deres MK2+S Wayfarer i det meget hurtige felt 
af MK4 i toppen. 

Vejret var med svag til let vind alle dage, så Niels Alslev og Anders Pjetursson 
fra FAS ender på en 16. plads. De havde håbet på noget mere vind, men sådan 
er det jo med den sport vi har valgt, at vejret er den store joker.  Du kan læse 
mere om VM på www.wayfarer.dk . 

 

Kommende aktiviteter: 

        

      Hvis vi kigger fremad, så er der om et øjeblik nemlig lørdag d. 13 som-
merfest i FAS, hvor vi håber at mange vil møde op og få nogle hygge-
lige timer sammen i vores dejlige sejlklub. Læs herom i KLUBNYT. 
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      Ungdomsafdelingen har deres egen hjemmeside og kalender. Kig her 
for hvornår træningsejladser starter igen efter sommerferien. 

       

      Påkapsejladssiden vil der udover de fastsatte torsdagsmatcher også 
blive klubmesterskab samt Furesømesterskab.  Det kan du også finde 
i Klub-Nyt. 

       

      Yachtklubben Furesøen afholder d. 3.-4. september Danmarksmester-
skab for Ynglinge. Invitation hertil kan du finde på vores hjemme-
side. 

       

      Da dette er KLUBNYT nr. 4 er det også tid for at sætte kryds i kalen-
deren for optagning af kølbåde., samt for standernedhaling. (Se kalen-
deren). 

 

Aftale med ejere til både med havneplads: 

Efter søsætning i år, har der været efterladt nogle kølbåde på jollepladsen. Ud 
over at dette signalerer det modsatte af sejleraktivitet, så har det også været til 
gene for jollesejlere, som ikke kunne tage deres tildelte jolleplads i brug. Det 
er ikke rimeligt, og derfor vil klubben ved bådoptagningen lave en lignende 
aftale med kølbådsejerne, som klubben har med jolleejerne. Kravet for både 
med havneplads vil være: For at få båden opbevaret på jollepladsen om vinte-
ren, så skal den enten søsættes eller fjernes fra jollepladsen ved sæsonstart. 
Følges en henstilling fra klubben herom ikke, kan klubben, i henhold til den 
indgåede aftale, disponere på ejerens vegne.  Klubben er selv en af ”synderne” 
i år, og vi må derfor se nærmere på, om vi har for mange Ynglinge i FAS. 

 

Med sejlerhilsen 

Poul Ammentorp 
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Ny spændende bådtype i FAS. Den har fået tilladelse til at sejle på søen, men da det er 
en motorbåd, må ikke ligge fast i havnen. Den skal tages på land efter sejlads. 

Nu overspiller du, Emma - jeg skal jo bare 

på arbejde ….! Og her er min mands hobby - rum …. 
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Efter en god sæson skal kølbådene igen på land,  

og dette sker som vanligt over 2 følgende lørdage. 

1.  lørdag d. 8. oktober. 

 2.   lørdag d. 22. oktober. 

Begge dage med start klokken 08.00 og fra hvilket tidspunkt numre, kaf-
fe og rundstykker også vil kunne købes. 

Ca. 14 dage før, medio september, vil der blive hængt tilmeldingsli-ster 
op i klub-ben 

I skal være opmærksomme på at der max. kan optages 30 både pr. lørdag, 
så sørg for en jævn fordeling. 

Sker dette ikke vil jeg give besked om, hvilke både via bronumrene, der 
skal op. 

Klubbådene optages samlet d. 22. okt. ved 11-tiden og før middag. 

Der er truffet aftale med vores nye vognmand P.O.Nielsen, der også sø-
satte bådene i foråret og fortsat er parat til at være vognmand for os. Pri-
sen er som sidste år: 

kr. 350,-.  (Husk lige penge.) 

Vognmandens pris er på timebasis og denne pris kan kun holdes, hvis vi 
kan klare mindst fire både i timen. 

Der er altså ikke tid til ikke at være parat, og det hele skal være godt for-
beredt, så man er klar med stativerne, når ens båd skal op og det hele skal 
lykkes første gang. I har alle efterhånden stor erfaring. 

 

Og lad nu være med at placere bådene, hvor I selv synes I har lyst til at 
stå, og afstanden fra bådenes stativmidte skal være 2,5m for at der bliver 
plads til alle bådene. Der vil være en afstandslægte så der ikke ”snydes”. 
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Vi skal begynde fra den fjerneste ende af jollepladsen og fylde op derfra, 
med ganske få undtagelser, som ikke gælder Trisserne. 

 

Med _/)_/) _/) hilsen 

Jørn Jensen 

 

 

NB!!! 

Der henstår fortsat 2 både på land - selv om der er truffet aftale med båd-
ejerne om, at de skal fjernes/søsættes. 

Den ene båd vil være i vejen for bådoptagningen, og den vil blive fjernet/
flyttet af FAS på ejers regning omkring d. 1. oktober, hvis båden ikke er 
væk fra pladsen forinden. 

 

Der er alt for mange både, der ikke er rigget til med mast, bom og rig, og 
dette vil blive indskærpet i kommende regler for anvendelse af bådplad-
sen. 

 

Det skal beklages, at der mangler fortøjningspæl ud for plads nr. 14/15. 
Rammeflåden, der henligger ved yderbroen, skal på land, og i den forbin-
delse er der truffet aftale om ramning af den manglende fortøjningspæl. 
Det er kun et spørgsmål om hvornår (?). 
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Til: JOLLESEJLERNE 

    

Den sædvanlige henstilling !!! 

Det kunne være rart hvis den også virkede! 

Det gjorde den ret godt sidste år, men det kan blive bedre hvis f.eks. trai-
lere er funktionsdygtige og ikke har flade hjul etc. 

 

Hvis I har mulighed for det, så tag jeres joller hjem eller sørg for at få 
ryddet jollepladsen, så der bliver plads til kølbådene. 

 

Vi har jo desværre kun den plads til rådighed, som jollerne ligger på, og 
som I sikkert har set de øvrige år bliver kølbådene pakket meget tæt, for 
at vi alle kan være der. 

 

Så giv en hånd og hjælp til, enten ved at tage jeres jolle hjem eller samle 
dem så meget sammen som muligt, inden lørdag d. 8. oktober og/eller 
inden d. 22. oktober. 

 

Endelig var der jo også den mulighed, at I kunne møde op om mor-
genen, de dage kølbådene skal tages på land og hjælpe med at flytte jeres 
joller. 

 

I kan også købe en kop kaffe/rundstykke, og deltage i det sociale og hyg-
gelige liv der er ved søsætning og optagning af bådene. 

 

Med _/)_/) _/) hilsen 

Jørn Jensen 
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UNGDOMSAFDELINGEN 

Furesø Mini-Stævne 
Farum Sejlklub inviterer hermed alle Furesøens optimist- og Tera-
sejlere til en uformel kapsejlads med stort fokus på nybegyndere og 
andre der ikke har prøvet kapsejlads før. 

 

 

Stævnet finder sted lørdag 27. august og er åbent for optimist- og Tera-
sejlere i Birkerød Sejlklub, Yachtklubben Furesøen og Farum Sejlklub. 
Deltagelse er gratis. 

Sejladsen afholdes i samarbejde med en træner fra jeres egen klub, som 
er med til at sørge for en sjov dag på søen.  
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Jubilæumssejlads i Birkerød 
Birkerød Sejlklub fejrede 40 års jubilæum lørdag 4. juni og afholdt et 
lille optimist-stævne for de 3 sejlklubber på søen. Fra Farum Sejlklub 
deltog Katrine, Bertil og Mikkel Karbo. 

Vejret var sådan set fint nok, med masser af sommersol men desværre 
ikke så meget vind. Det generede dog ikke de unge sejlere særligt meget, 
og det lykkedes de fleste at komme rundt på banen i god ro og orden. 
Bertil sikrede sig desuden suverænt første-pladsen med ene 1. pladser. 

Efter stævnet bød Birkerød Sejlklub på forskellige former for underhold-
ning, hvor bla. TORM-trailerens kajakker og Farum Sejlklubs husor-
kester ”Wayfarer Stompers” var nogle af højdepunkterne. 

Sejlersøndag 
Søndag 19. juni afholdt vi ”sejler-søndag” for sejlere, forældre og sø-
skende. Vi havde som tidligere et fint lille ”mini-intro-hold” bestående 
af mindre søskende som lige skulle prøve hvordan det var at sidde i en 
optimist. 

Dagens højdepunkt var dog uden tvivl da Hector Robinson (far til Nico-
lai) lige viste familien Ringgaard hvordan deres Hobie Tiger lige skulle 
sejles i frisk vind. 

Intro-hold 
Vores intro-hold har i år været en stor succes. Af de i alt 8 deltagere på 
maj måneds hold har de 7 nu valgt at fortsætte med at sejle og har meldt 
sig ind i klubben. 

Vi har desuden kørt et lille intro-hold i juni på 4 deltagere. I skrivende 
stund har de 3 valgt at fortsætte med sejlads, så vi fortsætter den gode 
linje.  
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Herslevlejren 
Den årlige sejlerlejr ved Herslev Strand Sejlklub blev gennemført med 
godt vejr og fin tilslutning. Lejren var fuldt besat og fra Farum deltog 7 
sejlere (Christoffer, Oliver, Lærke, Cecilie, Alexander, Mikkel Karbo og 
Nicolai). Fotos og dagbog fra årets lejr kan ses på lejrens hjemmeside 
www.herslevsejlerlejr.dk.  

Efterårets arrangementer 
Vi har følgende arrangementer på programmet: 

• Lørdag 27. august: Mini-Furesø-stævne for nye og let øvede  
          optimistsejlere. Afholdes af FAS.  
• Søndag 4. september: Klubmesterskab for FAS’ ungdoms-

afdeling. 

Nye ungdomsmedlemmer 
Vi siger velkommen til følgende nye medlemmer siden sidst: 

• Else Friis Brødsgaard (introhold maj 2016) 
• Oskar Johan Koefoed (introhold maj 2016) 
• Bertil Hjerrild Holm (introhold juni 2016) 
• Kasper Heydenreich (introhold juni 2016) 
• Philip Brorsen (introhold juni 2016) 
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Rantzausminde træf 2016 
Grundet det knap så gode vejr i 2015 udgaven af træffet, havde fruen 
allerede ved afrejsen sidste år reserveret Birgittes campingvogn. Det 
blev jeg klar over i april i år ved et tilfælde, men syntes at det var godt at 
prøve. Og det var det – især når regnen piskede ned og vinden ruskede i 
forteltet. Der var heller ikke langt til toiletterne og opvaskehallen. Alt i 
alt en succes, MEN man er ikke rigtig med i flokken, når man bor afsi-
des. Man skal vide, at det er en selv, der skal opsøge alle vennerne – de 
kommer ikke lige forbi hele tiden. 

2016 bød også på et barnebarn – Julie på 13 – som aldrig havde været på 
sejlerlejr før og heller ikke havde siddet i en jolle før. Spændingen hos 
os blev dog hurtigt til positiv forbavselse, da hun sammen med Poul 
Ammentorp og hans datter PI var ude at sejle få timer efter vores an-
komst. Det var en kæmpe succes. Julie var således rustet ude at sejle fle-
re gange i løbet af ugen og nød det. 
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Nu var hun klar til den næste udfordring – bakskuld. Hun spiser ikke 
fisk!!! Men jeg havde forklaret, at det var længe siden, at den havde 
været fisk, og at det var noget man skulle smage bare én gang.  

Og så kunne hun sgu’ lide det !!! Det med snapsen sprang vi dog over. 

 

Traditionen tro skulle der også afholdes kapsejlads. For nogen år siden 
indstiftede K.H.Jensen en vandrepokal – et drikkehorn. Kravene til at 
kunne vinde det er, at man er flere end to i båden og helst flere genera-
tioner. Dette afstedkom, at vores allesammens Stephan Nandrup-Bus 
udfærdigede et sæt regler, som vanskeligt kan beskrives, men det lyk-
kedes trods alt at få K.H.Jensens regler indeholdt i alle de andre handi-
kapregler som var gældende. 

Som vanligt gav en førsteplads 1 point, en anden plads 2 point osv. 

Hvis man kun var to i båden fik man et extrapoint. (det gælder jo om at 
ende med færrest point) 

Havde man børn med fik man 2 minuspoint pr. barn 

Båden med den ældste deltager fik 1 minuspoint. 

Havde man fiskesnøre efter båden fik man 1 minus point, og fangst 
gav ekstra 1 minuspoint. 

Brug af spiler gav 1 ekstra point, og gik man til undsætning, hvilket 
viste sig nødvendigt, fik man 6 minuspoint. 

Denne matrix tog lidt tid at regne ud efter sejladsen, men vinder blev 
W-5484 – Claus Kirk med minus 11 point.  

Det bør lige nævnes at W-5436 sejlede banen igennem 2 gange, men 
brugte spiler. 
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Til lykke med det. 

Mod slutningen af ugen tyndede det lidt hurtigere ud end 
vanligt formodentlig på grund af vejrudsigten. 

Hvad så med næste år? Bliver det i Birgittes campingvogn eller i telt?  

Tja !!! 

Jesper Achton Friis 
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Sejlads på land!  
 

Hvad er nu det ? ? ? 

 

Måske har du en eller flere gange 
overværet opfølgningssnak på situ-
ationer, som er opstået under tirsdagstræningen? så ved du nøjagtig, 
hvad overskriften dækker. 

 

Måske har du ikke deltaget i tirsdagstræningen, men er interesseret i at 
deltage i undervisning af reglerne for sejlads – ikke udelukkende i for-
bindelse med kapsejlads – så er dette noget for dig. 

 

Vi vil gennemgå de vigtigste regler, der er udgivet af Dansk Sejlunion 
og som danner grundlag for vores adfærd i forhold til andre på vandet. 

 
Der vil desuden være god mulighed for behandling af andre emner og 
aktiviteter som reparation af både, film, ”boat handling” o.lign. Her er 
den enkelte deltagers forslag velkomne. 
 
Hvornår: Tirsdag aften fra 19:00 til 21:00 i teorilokalet. 

 

Datoer:1., 15. og 29.november 2016 

6. december 
10. og 24. januar 2017, 
7. og 21. februar 2017, 
7. og 21. marts 2017 
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Hvordan: Besætningsmedlemmerne fra Y 137, som har mange års 
erfaring i disse områder, vil med hjælp af bl.a. av-udstyr 
forestå præsentation, gennemgang og drøftelse af reglerne 
på det hvide lærred. Der vil blive masser af lejlighed for 
den enkelte deltager – altså dig - til at få uddybet begre-
berne og til at stille spørgsmål. 

 

Med udgangspunkt i din interesse for sejlsport kan vi love, at du får 
nogle interessante og lærerige aftener. Ud over det faglige indhold, som 
for alle sejlere er særdeles relevant, kan vi oplyse, at det erfaringsmæs-
sigt er ret hyggeligt at drikke sin aftenkaffe i den forsamling. 

 

Aftenerne er åbne for alle medlemmer af FAS. 

 

Der er ingen tilmelding – bare mød op. 

 

Dog kunne det være en god ide at give  

en tilbagemelding med din e-mailadresse til 

 

perXduelund.pm 

 

Dette vil både vise arrangørerne din interesse, men kan også komme 
ind i praktiske sammenhænge f.eks. til fremsendelse af skriftligt materi-
ale til hver enkelt deltager. 

 

På gensyn! 

Seniorafdelingen 
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Torsdagsmatcher 2016 
 
 
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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Yngling DIF DM 

YF afholder åbent DM for Yngling 3.- 4. sept. 

Indbydelse ligger på hjemmesiden. 

Furesømesterskab for joller og kølbåde 

Afholdes 11. sept. I forbindelse med søndagsmatchen. Der 

Sejles et par ekstra sejladser efter søndagsmatchen. 

Nærmere information følger på hjemmesiden. 

Aftenmatcher: Umidelbart efter sidste søndagsmatch 25. sept.  

Afholdes præmieoverrækkelse i BS for aften / søndags - matcher. 
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Husk årets sommerfest i sejlklubben. 

Lørdag d. 13.  August kl. 17 
Formand Poul har sin guitar med og  Sejlerskoleleder 

Bjørn har sikkert harmonikaen med, så det hele får  

et maritimt musikalsk islæt. 

Der er garanti for at få nogle hyggelige timer sammen 

i vores dejlige sejlklub, med den bedste udsigt til Furesøen 

 

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

det (til ca. 3 - 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 senest onsdag d. 10. august 

Navne på deltagere og hvad I medbringer 
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Forårstur til Bolmen, Sverige 

Foto: Arne Stahlfest 



25 



26  

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: 

Anders Grum - Schwensen 
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AGTERSPEJLET 

DEADLINE 
Lørdag d. 28. Januar 2017 

Bladet udkommer medio februar 

Hej Poul 
  
Tusind tak for at du og jeres orkester dukkede op til vores jubilæum  
d. 4. juni og var med til at gøre dagen super-hyggelig! 
   
Også mange tak til FAS for den fine gave som vi har tænkt os at bruge 
til et whiteboard med udstyr til instruktion udendørs og evt. en trans-
portabel vindmåler 
  
Med venlig hilsen 
  
Torben Lapp 
Birkerød Sejlklub 
  



Farum Sejlklub - Furesøbad -  Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse 


