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Fre.  21.04 Wayfarer træningsstævne 

Man 24.04 Opstarsejlersæsonen ungdom 

Lør.  05.05 Søsætning af kølbåde 

Søn. 06.05 Standerophaling kl. 14.00 

 

Forsiden:   Furesøen - Foto: Sanne 

Søsætningen er udskudt til d. 5. maj 
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BESTYRELSEN BERETTER 

Standernedhaling i Farum Sejlklub 5. november 2017 
 

Efterårets farver er efterhånden ved at blæse af træerne, og skoven bli-
ver åben for sejlernes vind, som der står i Joels Bøghs dejlige 
”Efterårssang”, og hvori ”Både kan nås fra en stige”. 

 

Vinter i klubben: 

Det kan de mange kølbåde, som nu er på land, men jollerne kan stadig 
sejle, og det gælder for dem der har sejlerudstyret i orden til at sejle 
vintersejlads. 

Det er specielt Wayfarerjollerne, der fortsætter med at sejle i weeken-
derne for at holde den gode kapsejladsform i top. 

Resten af klubben går i vinterhi, hvilket ikke er det samme som, at der 
ingenting sker i klubben. 

Der er tradition for, at ungdomsafdelingen har undervisning i kapsej-
lads og sømandskab.  En del optimistjoller er allerede taget ind i hallen, 
og forældrene vil under vejledning lave mindre reparationsarbejde, så 
jollerne kan blive klar til den nye sejlsæson, og der er ikke længe til, 
når vi først har overstået julen. 

Sejlerskolen og Seniorafdelingen har også planer om undervisning 
igennem vinteren. De kalder det sejlads på land, og en del af det base-
res på computeranimeret undervisning i kapsejladsregler. Det er meget 
underholdende og kan varmt anbefales. 
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Ved Seniorafdelingens kapsejladstræningssejladser om tirsdagen bliver 
der gået til den med stor iver. Nogen gange går det galt, enten pga. ud-
kig svigtede et øjeblik, manglende rutine hos rorsmanden, eller der blev 
måske sejlet for tæt ved mærkerundingen. Derfor har Seniorafdelingen 
nogle Ynglinge, som skal i hallen og have repareret skader. Det er hyg-
geligt at gå og pusle omkring bådene indendøre, når sneen falder tæt, og 
det er frost og koldt udenfor. Det er også en del af de tilbud som Farum 
Sejlklub har til deres medlemmer, at man kan få undervisning i at repa-
rere mindre glasfiberskader. 

En del af klubbens især ældre medlemmer mødes hver lørdag omkring 
kl. 11 i klublokalet, hvor man drikker en øl og måske en Gammel Dansk 
og hygger sig et par timer. Der er åbent for alle medlemmer. 

FAS’ pensionister mødes også jævnligt til en god film i FAS Bio 
(Værløse Bio). Det er om formiddagen kl. 10:30, hvor vi ser en god film 
og efterfølgende spiser en god frokost med øl og snaps. Har du lyst til at 
være med, kan du kontakte formanden. 

Bro anlægget: 

Den hårde østenvind, som vi oplever over længere perioder om somme-
ren, slider hårdt på yderbroen, og vedligeholdelsesomkostningerne har 
de sidste år oversteget den indtægt, som havnefonden får fra betaling af 
bådpladser til private både. 

For at få balance i tingene igen har Furesø Kommune bevilget penge til 
at forstærke yderbroen . Det er et projekt, som går i gang i december, 
og det forventes at være afsluttet i februar. 

Samtidig vil der blive lavet om i havnen på den side der ligger til højre, 
når man går ud mod hovedbroen. Den lette bro vil blive flyttet over på 
modsatte side, hvor den erstatter jollebroen. Denne bro kan blive lig-
gende i vandet hele året. Pælene vil blive flyttet, så bådene i stedet 
kommer til at ligge med stævn eller hæk ind mod den lange betonflyde-
bro, som går ud til hovedbroen. 
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Det er en ændring, som vores Driftsleder Jørn Jensen har udtænkt, og 
jeg tror, at det bliver en rigtig god løsning for os alle. Jeg vil gerne be-
nytte lejligheden til at sige Jørn tak for den store ekspertise og arbejde 
han lægger i vores havn.  Vi er virkeligt privilegerede i Farum Sejlklub, 
at vi har en sådan kapacitet som Jørn. 

 

Tilbageblik på sæson 2017: 

Inden vi haler standeren ned, skal vi have et kort tilbageblik på sæsonen 
der gik. 

På kapsejladsbanerne er Farum Sejlklubs Wayfarer stadig med helt 
fremme: 

Farum Sejlklub tog Sølvet og Bronze ved årets Danmarksmesterskab 
for Wayfarer, som blev afholdt i Herslev Strand Sejlklub, og båden fra 
FAS med Christian og Jørgen Iversen (søn & far) var kun 1 point fra at 
vinde guldet, idet de ved pointlighed ville tage guldet pga. flest første-
pladser.  Det skal lige nævnes, at Christian Iversen er medlem i Hellerup 
sejlklub, hvor han sejler 49’, men han er trods alt vokset op i Farum 
Sejlklub. 

Det var i øvrigt Christian Milert (Fuglehal) med gasten Kim Larsen fra 
FAS, som tog Bronze. 

 

Ved Jysk Mesterskab for Wayfarer i Ho Bugt Sejlklub kunne vi drage 
hjem med 1., 2. og 3. pladsen.  

Det var Niels Alslev og Anders Pjetursson, som tog guldet! 
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Jubilæum: 

Ved standerophalingen blev det annonceret at Erik Nilsson i 2017 kun-
ne fejre 25 års jubilæum i Farum Sejlklub. 

Erik er her i dag, og det vil vi gerne markere. 

Men inden vi haler standeren ned, skal vi have et trefoldigt leve for 
Sejlsporten og Farum sejlklub. 

Der blæses ”Flyv fugl, flyv over Furesøens vove” på Cornet, og Stan-
deren hales ned. 

Salut med 3 skud med mini-kanoner af vores kanoner Tage Wulff med 
hjælp fra Jonathan. 

Herefter er der mundgodt i klubben ved Hovmester Sanne, som  disker 
op med ”Hot Dogs” og alverdens lækkerier. 

 

Poul Ammentorp 
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Balladen om de ”Løsslupne” både i FAS 
Jeg har været medlem af Farum Sejlklub siden 1979, og i den perio-
de har vi oplevet tyveri af påhængsmotorer, og der har været en på-
sat brand udført af en kugleskør person, men ellers har vi været lyk-
kelig fri for hærværksmænd eller drengestreger i havnen. 

Efter bådoptagning og standernedhalingen var der stadig nogle pri-
vate kølbåde, som lå i havnen, og lørdag den 2. december konstate-
rede vi at antallet af kølbåde nu var nede på 3. 

Lørdag den 9. december konstaterer vor driftsleder med stor tilfreds-
hed, at nu havde bådejerne efterlevet hans henstilling om at få både-
ne taget på land, idet havnen var tom! 

Mandag d. 11. december meddeler Holte Kano og Kajakklub, at de 
har bjærget en Stor Triss. Den var strandet ved deres broanlæg i 
Holte. Ud fra navnet på båden kan vi fastslå, at den er hjemmehø-
rende i FAS og bådejeren underrettes.Stor Trissen ligger trygt og sik-
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Fredag d. 15. konstaterer ejeren, at hans lille kølbåd af typen Capri er 
forsvundet fra havnen i FAS. Vi får i bestyrelsen besked herom den 
18. december i en mail fra vores hovmester om, at båden nok er ble-
vet stjålet. Der tegner sig nu et billede af, at der er nogen som har mo-
ret sig med at slippe bådene løs. Samtidig meddeler ejeren af den 3. 
båd Sjægten ”Mormor af Jegindø”, at han i weekenden havde været 
nede i havnen, og hans båd var væk. 

Ejerne starter eftersøgning langs kysten, og den 21. december bliver 
Caprien fundet. Den er drevet i land i sivene på Vest siden af Næsset. 
Den bliver også spottet samme dag af Finn Beldring fra YF 
(Yachtklubben Furesøen), som var ude at sejle. 

 

 

Den strandede Capri i sivene ved Næsset. 

 

Den 22. ser Finn fra YF i vejrudsigten, at der den 23. december for-
ventes vestenvind med vindstød op til 20 m/s (stormstyrke), så han 
beslutter sig for at tage ud og bjærge Caprien sammen med vennen 
Thorbjørn. Med megen møje og besvær lykkedes det for dem, at få 
Caprien bragt flot og bugseret over til FAS. 
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På hjemvejen til YF konstaterer de, at der ligger en jolle imellem 
spidsen af Næsset og Vandskiklubben. 

Den 21. december får ejeren af Sjægten besked om, at en båd er 
strandet ovre ved Bistrup, og den 22. tager han derover og konstaterer 
at det er hans båd og at den ligger godt og sikkert.  

 

 

Sjægten er strandet på nordkysten og ligger sikker og beskyttet for vestenden. 

 

Da det er lige op til jul, og alle har travlt, aftales det at bjærge bådene 
mandag d. 27. Vores hovedbro i FAS er ved at blive forstærket og 
entreprenøren har en kraftig motorbåd liggende. Vores driftsleder 
Jørn får en aftale med entreprenøren om assistance med den store mo-
torbåd og med deres kompetente bådfører Thomas ved bjærgnings-
manøvren . 
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       Thomas ved roret, i forgrunden Hans, Martin og Jørn 

Mandag den 27. møder vi op i FAS og sejler til  Holte Kano og Ka-
jakklub, hvor formanden tager imod os.  

De har gjort et kæmpearbejde at bjærge og sikre Trissen og dens 
mast som lå i vandet, kun forbundet til Trissen med et vant og stag. 

Masten bliver hurtigt surret på ruffet af Trissen, og vi kan helt ube-
sværet trække Stor Trissen ud af havnen, og vi begiver os af sted 
mod Bistrup, eneste handicap er at rorpinden nok ligger i den aflåste 
kahyt, og ejeren ikke havde nøglen med. Så det var hårdt arbejde at 
styre ved at holde i toppen af roret. 

Vi sejler ud af Storekalv og langs kysten ved Bistup, og efter no-
gen tid kan vi også se Sjægten inde mellem sivene. Det er spæn-
dende om vi kan komme ind til den, men ret hurtigt tager vi bun-
den med motorbåden, som stikker ca. 0,5 m.  

Poul har taget tørdragt på og hopper i vandet med et tov, så vi kan 
trække Sjægten ud. 
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Poul binder tovet til Sjægten 

Med fuld kraft på motorbåden og med god krængning af Sjægten 
lykkedes det at få den flot og trukket ud gennem sivene. Herefter 
bliver Sjægten surret til siden af motorbåden og bugsering til FAS 
fortsætter. 

 

Bugsering af Stor Triss. Thomas ved roret, Jørn, Poul og Hans. 
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Vel i havn igen i FAS blev bådene fortøjet og bjærgningsaktionen 
var overstået. 

Nu er det op til ejerne at sikre bådene og få dem på land hurtigst 
muligt, så de ikke bliver ”løsslupne” igen. 

 

Stor tak til Holte Kano og Kajakklub samt til Finn og Thorbjørn fra 
YF for deres indsats. 

Også tak til Thomas fra Kystsikring for at stille op til bjærgnings-
manøvre her i juleferien. 

 

Sejlerhilsen 

Poul Ammentorp 
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KKKKØLBÅDENE SKAL SØSÆTTES 

Søsætningen er planlagt til lørdag d. 05. maj 2018 fra kl. 
07:30 (senest) 
Ved senere søsætning ville det kollidere med St. Bededagen fredag efter d. 27. 
april. 

Der bliver udleveret manglende bådpladsskilte til at sætte på bådene i henhold 
til den underskrevne aftale om ”plads til privat båd i Farum Sejlklub”.  

Havne- eller Bropladsafgiften vil i år igen blive opkrævet sammen med kon-
tingentet, 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 num-
re til søsætningen. 

Numrene sælges indtil kl. 09.00 og helst ikke meget senere aht. til undertegne-
de, der har lidt travlt med at organisere søsætningen og egen båd m.v. 

Der kommer assistance fra et medlem af FAS til hjælp ved 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 kon-
trol 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 jollehuset. 
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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 
afviklet 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 fortsæt-
te, give besked til undertegnede eller kassereren inden søsætningen, 
således at listen med havnepladserne kan blive opdateret umiddel-
bart efter søsætningen. 

I ønskes alle en rigtig god sejlsæson og som sædvanen tro en god 
søsætningsdag. 

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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 1.. maj 2018 kl 1930: Sejlerskoleintroaften 
Sejlerskolen starter op 1. maj, og denne aften er der rundtur i klubben  

og gennemgang af næsten al den teori der indgår på sejlerskolen.  

  

Det gælder f. eks: 

Navne og benævnelser 

Knob og stik 

Vigeregler 

Manøvrer  

Førstehjælp 

Farvandsafmærkning 

Navigation 

  

OK vi kan ikke nå at komme i dybden med det hele, men det er en god  

all-round intro til sejlsporten i almindelighed og FARUM SEJLKLUB i  

særdeleshed.  

Der er fri og uforpligtende adgang for alle, også kommende  

instruktører! Allerede nu kan det forudses at vi kommer til at mangle  

nye instruktører.  

  

MVH 

FARUM SEJLKLUB 

KLUBBEN HVOR MAN  

KAN LÅNE KLUBBÅDE u/b 

 

v/ BJØRN PEDERSEN 
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TILMELDING TIL SEJLERSKOLEN 2018 
For sæsonen 2018 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 BRU-
GE 1 DAG PÅ AT KLARGØRE BÅDE SAMMEN MED DE ØVRI-
GE 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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UNGDOMSAFDELINGEN 

Nyt fra Ungdomsafdelingen 
Ny ledelse i Ungdomsafdelingen 
Efter at have ledet det praktiske arbejde i Ungdomsafdelingen siden 2012 har 
Mikkel Elmholdt besluttet at stoppe som primær aktør ved udgangen af 2017. 
Stafetten er givet videre til en kreds af frivillige forældre, som har dannet et 
Ungdomsudvalg. 

Udvalget står så fremover for planlægning af aktiviteterne i Ungdomsafdelin-
gen. På det praktiske område ønsker udvalget i højere grad at involvere de øv-
rige forældre i den praktiske gennemførelse af opgaverne i løbet af sæsonen, 
og håber på stor opbakning til dette. 

På det planlagte forældremøde mandag 26. marts vil ungdomsudvalget løfte 
sløret for øvrige planer og tiltag for 2018. 

Ungdomsudvalget kan nås på email ungdomsudvalg@farumsejlklub.dk. 

Jollevedligeholdelse 
I sidste kvartal af 2017 gennemførte vi den sædvanlige vedligeholdelse af vo-
res joller. Heldigvis var der igen ikke sket så mange skader på optimistjollerne 
som nogen af de tidligere år. Så vi er klar til en nye sæson på den front. 

Vinteraktiviteter 
Ungdomsudvalget forsøger at stable nogle vinter-aktiviteter på benene, herun-
der en studiekreds for ældre sejlere og trænere med henblik på at tage duelig-
hedsbevis, samt nogle hygge-aktiviteter med jollekendskab og knob og stik for 
de yngre. Er man interesseret kan man skrive til ovennævnte email-liste. 

Årsplan for Ungdomsafdelingen 
Årsplanen er p.t. ikke fastlagt i detaljer, men de vigtigste begivenheder i årets 
løb ser ud som følger: 
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Hej Ynglinge sejler og for den sags skyld alle andre. 

Nu er der alle tiders chance for at få genopfrisket kapsejladstræning før alle 

andre. 

Dansk Ynglinge klub vil gerne foretage et par trænings søndage sammen med 

os før sæsonen rigtig tager fat her på Furesøen. Derfor har vi arrangeret 

træning søndag d. 18. og 25. marts. 

Vi tænker at tage de gule bøjer med ud i en motorbåd omkring kl. 10 og så 

sætte en bane før start. Derefter træner vi så meget vi har lyst til, for derefter 

at sejle ind og tale om hvilke oplevelser vi havde på vandet. 

Nærmere information se på vores hjemmeside og yngling.dk i starten af marts 

måned. 

Jan Hellinghus 
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””””Sejlads på land”Sejlads på land”Sejlads på land”Sejlads på land” 2017/20182017/20182017/20182017/2018 

Vi er nu et godt stykke gennem den kolde og mørke tid, der gør sejlsport til vands 
lidt mere træls på vore breddegrader. Ikke desto mindre mødes vi fortsat ca. hver 
anden tirsdag fra kl 19:00 til 21:00 i klubbens teorilokale. 
Vi har afholdt jule-afslutnings-tovværks-og-guf aften, snakket kapsejladsregler og 
diskuteret hvad der er den bedste måde at håndtere opgaverne i båden på - for 
DIN besætning. 

De kommende aftener byder på: 

6/2-18 Vikingeskib ved Grønlands kyster. 
Torben Okkels mener at der nok er så meget at fortælle, at vi ikke helt 
kan være færdige kl 21. Jeg tror, at eventyret i togtet vil "gøre bod på 
det" ::::-) 

20/2-18   Sømandsskab og Sikkerhed: 
Mand over bord 
Rednings- og sikkerhedsudstyr 
Tøj til årstiden 
Lægge til og gå ud af havnen 
Ligge for svaj hhv. ligge underdrejet 

6/3-18     Kapsejlads: Taktik og metoder 
Kompasbrug (rummer/skraller) 
Starter 
Placering - op/ned ad banen 
Vende eller holde på, når man møder en anden båd 
Målgang 
Overplat 
Evt: udgangspunkt i Bådmagasinet’s serie: https://goo.gl/qZqm7y 

20/3-18  Kapsejlads: Taktik og metoder som ovenfor 

3/4 -18   Vi får se … måske meteorologi 

17/4-18  Trim af mast og rig  —  sejltrim 

Alle der har lyst til at deltage er mere end velkomne. Eneste forudsætning er at du 
vil have en hyggelig aften i et sejlerinspireret miljø. 

                                                                                Mvh Niels Duelund 
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Generalforsamling 2018Generalforsamling 2018Generalforsamling 2018Generalforsamling 2018    

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

    

Torsdag den 8. marts 2018 kl. 19:00Torsdag den 8. marts 2018 kl. 19:00Torsdag den 8. marts 2018 kl. 19:00Torsdag den 8. marts 2018 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 Formand (Poul Ammentoft 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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Jolleplads i Farum Sejlklub 2018 
 

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 betingelse, 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 forventer 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 jollepladsin-
dehaverne at møde op til. Det plejer at tage et par timer efterfulgt af en hyg-
gelig 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 jollepladsop-
rydning.   

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 aktivt senior 
medlemskab er en betingelse. Se foroven, som for medlemmer 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 fri-
mærket) .  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 downloades og 
printes ud. Du skal samtidig sende en kopi af din ansvarsforsikring på bå-
den.  

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 bladet), Her 
opfordres jollepladsindehaverne til at møde op. Det plejer at tage et par timer 
efterfulgt 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 oprydning.   

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  
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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 2017 

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. 12. maj 2017 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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2017 
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Julefrokost 
16.december 2017 holdt sejlklubben for første gang en helt åben julefro-
kost, som alle sejlklubbens medlemmer havde mulighed for at deltage i. 

På trods af at vi først fik ideen efter at sidste blad udkom i august, lykke-
des det alligevel med mails, opslag i klubben samt på hjemmesiden at få 
16 tilmeldinger, og det var en gevaldig hyggelig eftermiddag med højt 
humør, lækker mad og glad musik. 

Denne tradition vil vi helt sikkert fortsætte med, så hold øje med næste 
års julefrokost i bladet. 
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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 
Kordinationsudvalget:  KU: kuXfarumsejlklub.dk 
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AGTERSPEJLET 

DEADLINE 
Lørdag d. 31. Marts 2018 

Bladet udkommer medio April 

Redaktionen beklager den sene udgivelse, 

der skyldes sygdom. 



Farum Sejlklub - Furesøbad -  Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse 


