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FARUM SEJLKLUB 
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                 Mikkel Elmholdt                 50 73 72 55 
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 
 

Klubbens hjemmeside: www.farumsejlklub.dk 



KALENDEREN 
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Søn  15.04 og 22.04 - træningssøndage med DY 

Man 16.04 Svømmeprøve Værløse Svømmehal 

Tir.   17.04 Seniormedlemsmøde 

Fre.  21.04 Wayfarer træningsstævne 

Man 30.04 Opstarten sejlersæsonen ungdom 

Ons  02.05 Sejlerskoleintroinfo 

Lør  05.05 Søsætning af kølbåde 

Søn  06.05 Standerophaling kl. 14.00 

Tir.   08.05 Tirsdagstræning for Yngling 17.30 

Søn  17.06 Sejlersøndag ungdom 

Lør  30.06 til  tors. 05.07 Herslevlejren 

Søn  02.09 Ministævne i Farum Sejlklub 

 

Forsiden: Ænderne kommer. Foto: Arne Nørby 
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BESTYRELSEN BERETTER 

Nyhedsbrev!  
 
For at styrke nyhedsformidlingen til medlemmer i sejlklubben, 
har vi i bestyrelsen besluttet, at vi med passende mellemrum vil 
sende en mail til alle medlemmer med information om, hvad der 
foregår i klubben her og nu. 
Den første nyhedsmail blev udsendt en uge før generalforsam-
lingen. Referat herfra finder du her i bladet. 

  
FAS-Hjemmesiden: 
 
Vores hjemmeside er igen oppe at køre, og ungdomsafdelingen 
er nu en integreret del af hjemmesiden. Stor tak til vores web-
master Mikkel Elmholdt for den flotte indsats. 
Husk at du skal lave et nyt log in for at få det fulde udbytte af 
hjemmesiden, og du kan under menupunktet “Notifikationer”, 
sætte din profil op, så du modtager en mail, hver gang der læg-
ges nyt stof på hjemmesiden. 
OBS! Det er ikke altid, at vi lige har fået kalenderen på plads 
inden deadline for KLUB-NYT, så hold øje med aktivitetskalen-
deren på hjemmesiden. 

 
Havneprojektet:  
 
Læs vor driftsleders indlæg om nyt fra havnefronten, hvor han 
også skriver om søsætningen d. 5. maj. 
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Halmanden fortæller: 
 
Vores nye støvsuger (ca. 2 år gammel) er allerede brændt sam-
men. Det er godt nok ærgerligt, så husk når du bruger støvsu-
geren, at den også har en pose, som skal skiftes  når den er 
ved at være fuld.  

 
Standerhejsning: 
 
Kom ned i klubben og vær med til vores standerhejsning søn-
dag d. 6. maj kl. 14. Det er rigtigt hyggeligt og vor hovmester 
Sanne disker altid op med alverdens lækkerier, som i høj grad 
tager udgangspunkt i, at vi også har en ungdomsafdeling med 
lækkersultne sejlere, og så skal det lige siges at seniorerne ikke 
har så godt af alle de pølser, sodavand, flødeboller, slik, knas, 
mm…, så sejlere i ungdomsafdelingen, kom ned i klubben og 
hjælp os. I må godt tage mor og far med, der er også noget til 
dem. 

 
Aktiviteter for Wayfarersejlere: 
 
Farum Sejlklub er rammen omkring praktisk sejlads week-end 
for Wayfarer, som foregår d. 26-27 maj. Her kommer der en del 
gæster til vores klub, hvor de deltager i praktiske øvelser i sej-
lads af Wayfarerjollen. 
Farum Sejlklub er i år arrangør af Sjællands Mesterskab for 
Wayfarer i weekenden d. 09. – 10. juni.  Til dette stævne har 
klubben brug for hjælpere til afvikling af kapsejladserne på van-
det, og til forskellige opgaver på land. Hvis du har lyst til at give 
en hånd med, så tag venligst kontakt til stævnelederen Anders 
Pjetursson 93 99 54 28 eller vores kapsejladsleder Claus Bids-
trup 30 23 71 22. Vi har brug for din opbakning til stævnet, og 
så er det i øvrigt også sjovt at være med til det praktiske arbej-
de omkring et kapsejladsstævne. Det er den slags arrangemen-
ter, som er med til at gøre vores klub til en ”levende” sejlklub! 
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Nye medlemmer til sejlklubben: 
 
Farum Sejlklub har plads til mange flere medlemmer. Hvis du 
kender nogen f.eks. din nabo, venner, familie eller bekendte, 
som godt kunne tænke sig at sejle, så har vi sejlklubben, og vi 
har også den bedste ambassadør i dig til at fortælle dem om 
alle de tilbud vi har i Farum Sejlklub. I øjeblikket har vi ledige 
pladser i havnen og på jollepladsen, og der er medlemmer, som 
har besluttet at sætte deres båd til salg. Så vi kan tilbyde at 
hjælpe med anskaffelse af båd og plads til båden i havnen.  Vi 
har sejlerskole i FAS, og vi har kapsejlads undervisning, og 
igennem hele sommerhalvåret er der ugentlige kapsejladser på 
søen, hvor der er plads til mange flere.  
Så nu er det op til dig at være med til at sprede det gode bud-
skab om Farum Sejlklub. 
Foråret er godt i gang, og solen har fået magt. Det betyder at 
vandet bliver varmere, og så skal der sejles. 
 
Sejlerhilsen og vi ses ved standerhejsningen d. 6. maj. 
 
Poul Ammentorp 
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Referat 
af 

Generalforsamling d. 8. marts 2018 
kl. 19.00 i Farum Sejlklub 

       Antal fremmødte; ca 20 inclusive fremmødte bestyrelses  
medlemmer 

 
Dagsorden udsendt med Klubnyt nr.1 2018 
 
Valg af dirigent 
Beretning fra bestyrelsen 
Årsregnskabet fremlægges til godkendelse 
Forslag 
Fastsættelse af indskud og kontingent for indeværende regn-

skabsår, samt forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag 
til godkendelse. 

Valg af bestyrelse, udvalg og revision i henhold til vedtæg-
ternes §11,§ 15,§ 18: 

6.1 Næstformand (Per Duelund 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 Sejlerskole (Bjørn Petersen er villig til genvalg) 
6.5 Ungdomsleder (Anders Petjursson er villig til genvalg) 
6.6 Kapsejladsleder ( Claus Bidstrup er villig til genvalg) 
6.7 Driftsleder (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 
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1.  Der var afbud fra formanden, Poul Ammentorp, p.g.a. 
sygdom og fra næstformand Per Duelund, derfor bød  FAS 
kasser Arne Nørby Rasmussen velkommen og foreslog fra 
bestyrelsens side Torben Lindved som dirigent. 

Torben blev valgt med akklamation. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt, og at alle tilstedeværende var stem-
meberettigede. 
Der var fejl i den udsendte dagsorden på følgende 
punkter: 
6.1 Formanden Poul Ammentorp var på valg, ikke 
næstformanden. 
6.5 Ungdomsleder - Anders Petjursson var ikke vil-
lig til genvalg. 
 

2.  Kassereren fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt med  
akklamation. Beretningen kan i sin fulde ordlyd findes   

andetsteds i dette nummer af Klubnyt. 
Kasserer, Arne Nørby Rasmussen gennemgik regnskabet, 
som blev offentliggjort i februar nummeret af Klubnyt (nr 1. 
2018). I Klubnyt er der byttet om på de to sider 28 og 29. 
Kassereren betegnede regnskabet som generelt tilfredsstil-
lende. 
 
Til regnskabet var der bl.a. følgende kommentarer: 
 
Under indtægter nævnede kasseren, at den budgetterede 
merindtægt på seniorkontingentet  ikke var opnået, muligvis 
p.g.a. manglende gennemførelse af  alle fremstødene for at 
tiltrække flere seniormedlemmer. 

Tilskud fra kommunen er generelt faldende, det gæl-
der også tilskuddet til ungdomsafdelingen. Beløbets 
størrelse tildeles efter hvor mange børn under 18 år 
som er bosat i kommunen, og FAS har mange ung-
domssejlere som bor uden for kommunen. 
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På udgiftsiden var der brugt mindre på administration end budgetteret, 
især på forsikringsudgifterne, der er 20.000 kr mindre. Det skyldes at 
de fleste af klubbens både nu kun er ansvarsforsikrede. Besparelsen er 
hensat på en selvforsikringskonto. 
Seniorafdelingen havde en mindre budgetoverskridelse mens ung-
domsafdelingen havde brugt lidt mindre end budgetteret. 
 
Driftsafdelingen havde en mindre overskridelse, da regningen for ud-
gifterne til det sidste Klubnyt i 2016 (ca. 5000kr.) var udsendt så sent, 
at den først kunne betales i 2017. 
Driften balancerede med +1500kr 
 
Under Aktiver bliver materiellet opgivet til 0.00 kr., efter en gammel 
tradition i klubben. 
Klubben har stadig et tilgodehavende hos Havnen på ca. 38.000 kr.. 
 
Klubbens likvide midler var på ca.650.000 kr. 
Egenkapital 315000kr. - henlæggelser 336.000 kr. - bl.a. 115.000 kr 
til ungdomsafdelingen. De tænkes brugt i forbindelse med en fornyel-
se af jolletyperne. Som noget nyt 20.000 til selvforsikring. 
Klubben har arvet 50.000 kr fra ejeren af Hellerup Bådservice, de står 
indtil videre urørte. 
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Omkring havnen og den næsten færdige renovering af havnen har Furesø 
kommune ydet et tilskyd på 625.0000 kr. 
Havnen havde i 2017 afdraget 70.000 kr på sin gæld til FAS, således, at  
FAS har et udlæg til havnen på DKK 38.000. Det forventes afdraget det 
kommende år. 
 
Begge regnskaber blev godkendt med akklamation. 
Der var ingen indkomne forslag. 
5.  Bestyrelsen foreslår at der fortsættes med uændret  kontingent og    
satser i 2018. 
Bl.a. Indskud for nye medlemmer fortsat er reduceret til 1,- kr. og sejler-
skolen for seniorer  er gratis. 
 
I budgettet for 2018 er indregnet en lille medlemsfremgang og der  
forventedes et lille underskud på 5000 kr. 
 
Budgettet blev godkendt med akklamation. 
6.     Følgende medlemmer af bestyrelse og KU var på valg: 
 
Formand Poul Ammentorp 
Seniorleder, Jan Hellinghus 
Sejlerskoleleder, Bjørn Pedersen 
Ungdomsskoleleder, Ander Petjursson ønsker ikke genvalg. 
Ny kandidat Mikkel Elmholdt. 
Kapsejladsleder, Claus Bidstrup 
Driftleder, Jørn Jensen 
Hovmester, Sanne Parkhøi 
Redaktør, Henry Andersen 
 
På nær Ungdomsskoleleder, Anders Petjursson var alle villige til genvalg. 
Mikkel Elmholdt opstillede til posten som ungdomsskoleleder. 
Alle kandidater blev valgt med akklamation. 
 
Jesper Jensen vil i den kommende sæson bistå driftslederen ved bådop-
tagning og isætning. 
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Som revisorer blev genvalgt: Torben Lindved og Søren Storm og 
som suppleant til bestyrelsen blev genvalgt: Stefan Lindeberg – alle 
med akklamation. 
 
7.    Eventuelt. 
På formandens vegne spurgte Arne til reaktioner på det netop ud-
sendte nyhedsbrev. 
Der var primært positive tilbagemeldinger. 
Et medlem mente, at nyhedsbrevet ville udhule stoffet til Klubnyt. 
Det blev fulgt op med spørgsmål om nyhedsbrevet var tænkt som 
Klubnyts afløser. 
Arne sagde at fra bestyrelsens side er der ikke tanker om, at nedlæg-
ge de fire årlige udgivelser af Klubnyt, men mente, at på sigt blev 
Klubnyt nok digitalt. B.l.a. Fordi det var dyrt at udsende. 
Nyhedbrevet var bl.a. tænkt som en mulighed for at give en besked/
reminder om aktuelle aktiviteter i klubben. 
 
Værløse 8. marts 2018 
Stefan Lindeberg 
referent  



12  

UNGDOMSAFDELINGEN 

Vinter-teori 

Vi har gennemført vinter-undervisning i knob og stik for de yngste sej-

lere i marts. 

Flere klubber i vores nærområde har taget initiativ til en kursusrække 

for ungdomstrænere, som har fokus på sikkerhed i træningen. Kurset 

kørte over 5 tirsdage mellem 20. februar og 20. marts 2018. 

Kurset gav deltagerne større viden om hvordan de indarbejder sikker-

hed i træningsplanen samt værktøjer der kan hjælpe træneren og klub-

ben med at indarbejde sikkerhed i dagligdagen. 

Hovedemner på kurset var: 

• Sømandskab for trænere og sejlere 

• Samarbejde mellem trænerkollegaer og brovagt 

• Viden om sikkerhedsudstyr, VHF og lovkrav 

• Trænerens ansvar, klubbens ansvar 

• Sikkerhed ved stævner (som coach) 

Forældremøde og svømmeprøve 

Der afholdes forældremøde mandag 9. april, 18.00 – 19.30 i klubbens 

lokaler. 

Mandag 16. april afholdes svømmeprøve i Værløse Svømmehal mellem 

kl. 17.00 – 18.00. Deltagelse er obligatorisk for nye sejlere, der ikke 

har aflagt prøve før. De mere erfarne sejlere er dog velkomne til at 

møde op. 
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Opstart af sejlersæsonen 
Vi starter sæsonen med sejlads-træning mandag 30. april og tirsdag 1. 
maj. 

Vi opretter sandsynligvis 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 øvede/let-øvede optimister 

samt endnu et optimist-introhold. 

Søndag 22. april afholder vi fælles jolle-klargøring mellem kl. 10.00 – 
12.00 hvor sejlerne får udleveret den klubjolle de skal sejle i resten af 

Nye jolle-typer 
Det nye ungdomsudvalg har startet en proces med at få identificeret og 

finansieret 1-2 nye jolletyper til de ungdomssejlere som er for store til 

både optimist- og Tera-jollen. De nye jolletyper skal også på sigt erstat-

te vores efterhånden noget bedagede 405-joller. P.t. har man valgt at 

fokusere på både Zoom8 og Feva-jollen, og arbejdet med at få finansie-

ret disse nyanskaffelser er startet. 

Om vi kan nå at have de nye joller klar til sæsonstart er måske lidt 

tvivlsomt, men der arbejdes på sagen. 
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Mini-stævner på Furesøen 

Vi fortsætter med det gode samarbejde mellem Furesø-

klubberne omkring afholdelse af mini-stævner. Stævnerne er 

primært rettet mod de nye sejlere, som ikke rigtigt har prøvet 

at sejle kapsejlads før. 

Følgende stævner er aftalt: 

•     2. september i Farum Sejlklub 

Datoerne for stævnerne i hhv, Birkerød og YF er ikke endeligt 

fastlagt endnu. 

Sejlersøndag 

I år gennemføres den traditionsrige sejlersøndag d. 17. juni. 

Her kan vores ungdomssejlere prøve andre jolletyper end dem 

de normalt sejler i, og deres forældre og søskende kan også får 

en sejltur efter ønske. 

Herslevlejren 

Igen i år afholder de 3 Furesøklubber og Herslev Strand Sejlklub en 

årlige sejlerlejr for vores ungdomssejlere ved Herslev i Roskilde Fjord 

Lejren finder sted i perioden lørdag 30. juni - torsdag 5. juli.  

Flere informationer kan findes på lejrens hjemmeside på 

www.herslevsejlerlejr.dk.  

Tilmeldingen forventes at åbne omkring 1. april. 

Forældre må meget gerne melde sig som deltagere, da der er brug  

for hjælpere hele ugen. 

http://www.herslevsejlerlejr.dk
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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 ar-

rangeret 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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Tirsdagstræning (Yngling) 
Seniorafdelingens tirsdagstræning i Yngling bliver også i år et 

tilløbsstykke. 

Vi mødes hver tirsdag gennem sæsonen. 

Første tirsdagstræning er 8/5-2018    Mød op ca. kl. 17.30 

Fokus i træningen er at vi alle bliver bedre sejlere, og med 

den fokus som kapsejlads giver dig, er det nærmest umuligt at 

undgå :-) 

Der kræves ikke de store forudsætninger, og vi sammensætter 

besætninger, hvis ikke du allerede er med i én, sådan at du får 

så meget ud af det som muligt. 

Selvom du måske ikke regner med at kapsejlads lige er dig, så 

mød gerne op og få det prøvet af. Vi er mange som kommer 

tilbage år efter år. 

Såvel private både, som klubbens Ynglinge deltager i trænin-

gen, og ambitionen er at det oftere skal lykkes os at tiltrække 

deltagere fra søens andre klubber. 

Vi starter "fra bunden", forstået på den måde at vi første 

gang ser på om bådens stand og trim. De efterfølgende tirs-

dage vil vi tage fat i  i starter, taktik, brug af kompas, kapsej-

ladsregler, -fif og meget andet. For de af jer der har deltaget i 

vinterens undevisning vil mange af emnerne vinde genklang, 

men det er jo ikke tilfældigt da det netop er sejlads vi har 

talt om. 

http://www.farumsejlklub.dk/aktiviteter/226-tirsdagstraening-yngling.html
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En typisk tirsdag forløber nogenlunde sådan her: 

• Vi mødes senest kl. 17.30, sådan at der kan sæt-

tes hold til de både der er uden faste besætnin-

ger. 

• Bådene skal være tilriggede kl. 18.00. 

• Kl. 18.00 holder vi et kort skippermøde, hvor vi 

orienterer om dagens program og fokuspunkter. 

• Sejladserne (ofte 3-6 starter) afsluttes sådan at vi 

går i havn ca. kl. 20:00. 

• Efter afrigning af bådene runder vi af med en de-

briefing (vi stræber efter at afslutte inden kl. 

21:00), hvor kommentarer og spørgsmål fyger 

rundt i lokalet. 

Hvis du har spørgsmål så kontakt gerne en af os. 

Tilmelding sker til Per. Med Sejlerhilsener 

• Per e-mail: 2.formandXXfarumsejlklub.dk 

• Niels Henrik, e-mail: lene.nhoXXpc.dk 

• Jan, e-mail: seniorlederXXfarumsejlklub.dk 

• Niels, e-mail: fasXXduelund.dk 

PS: XX skal erstattes med @, men vi skriver det sådan for ikke vores  

E-mail adresser skal blive brugt til spam. 
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Nyt fra Havnefronten ! 

 

Det ser ud til at flere bådejere fornylig har solgt deres både, hvilket be-

tyder, at 2-3 af de kølbåde, der er opstillet langs skoven på vinterstand-

pladsen nu kommer i vandet ved søsætningen d. 5. maj, og det ser vi på i 

FAS med stor glæde. Nye bådejere kommer også til i år. 

 

Det skal fortsat præciseres at FAS er en medlemsklub, der er organise-

ret på diverse udvalg, og hele klubbens virke er baseret på frivillighed, og 

derfor må den enkelte være med til at tage ansvar for egne beslutninger/

handlinger, og herunder selv sikre sig at båden er forsvarligt fortøjet og i 

sejlklar stand med mast og rig etc. 

 

Krav til bådpladslejerne er blevet skærpet inden for de sidste år, og der 

er underskrevet en aftale om privat båd i Farum Sejlklub. Endvidere er 

der udleveret skilte med medlemsnr., der monteres/klæbes på agterspej-

let i styrbord side. Skiltet er primært til brug for opstilling på vinter-

standpladsen, så der er styr på alle både, der har vinterplads på land. 

De få bådejere, der endnu ikke har fået et skilt bedes henvende sig til 

mig pr. mail ”jjn@privat.tele.dk”.  Ved søsætningen i år skal nye bådeje-

re underskrive aftalen om privat bådplads i havnen, og manglende skilte 

vil blive udleveret, og det vil ske ved 7.30 - 8 tiden d. 5. maj 2018.,  

 

Endelig skal nævnes, at forstærkningsprojektet for yderbroen bliver fær-

dig gjort efter påske, idet vores entreprenør har haft andre påtrængende 

arbejder fra januar måned. Disse eksterne arbejder er næsten færdige, 

og hele havneanlægget med ændrede bådpladser nr. 25-34 vil være klar 

til brug i løbet af april måned og med nye nummerskilte for alle bådplad-

serne. 
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Mht. søsætningen af kølbådene d. 5. maj henvises til sidste nr. af 

KlubNyt fra februar måned, hvor det bliver en ny vognmand AG 

Transport, der tidligere har erstattet PO Nielsen. Prisen for søsætnin-

gen bliver som sidste år kr. 300, der betales kontant til mig på søsæt-

ningsdagen senest fra kl. 08:00, og nummererede kvitteringer udleve-

res. 

 

Bådene vil som tidligere år ikke blive søsat i nummerrækkefølgen men 

på den mest hensigtsmæssige måde med de yderste både ved jolleve-

jen først, begyndende fra klubhuset. 

De købte numre er alene en kvittering for betalingen, og numrene 

afleveres til vognmanden til efterfølgende kontrol af betalingen.  

 

Ud over den sædvanlige morgenfortæring fra kl. 08:00 vil Jesper Kjær 

Jensen være behjælpelig på pladsen ved søsætningen, især for nye køl-

bådsejere.  

  

Det er noget tidligt at planlægge bådoptagningen til efteråret, men der 

stiles efter lørdagene d. 6. okt. og d. 2o. oktober. 

 

I ønskes alle en rigtig god sejlsæson og som sædvanlig en god søsæt-

ningsdag og hvor alle hjælper hinanden når dette er påkrævet. 

 

Med _/) _/) _/) hilsen 

Havnemand/Jørn 

Jensen  
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Seniormedlemsmøde tirsdag d. 17/4-18 

Alle seniorer kan deltage og være med til at påvirke priorite-

ringen af, hvad der skal ske i sæsonen. 

På dette årlige møde planlægger vi sæsonen, snakker bådche-

fer osv. 

En del af mødet vil selvsagt handle om Ynglinge, og hvis vi al-

lerede her kan sammensætte nye/og gamle Ynglinge besætnin-

ger vil det være dejligt. Det er meget lettere at få bådene klar, 

når vi hjælpes ad. 

Kom glad og giv din mening til kende. 

Mvh Niels Duelund 

”Sejlads på land” 2017/2018 

Vi er nu næsten gennem den kolde og mørke tid, der gør sejl-

sport til vands lidt mere træls, på vore breddegrader. Hen over 

vinteren har vi mødtes ca. hver anden tirsdag fra kl 19:00 til 

21:00 i klubbens teorilokale. 

Der har været rigtigt godt besøg til aftenerne, og vi har været 

gennem mange gode snakke omkring sejlsport. Bl.a. har vi talt 

om hvem-gør-hvad i båden, kapsejladsregler, sikkerhed til søs, 

taktik (af to omgange og trim af mast, rig og sejl. 

Vi håber det har rustet jer godt til sejlsæsonen der er lige om 

hjørnet. 
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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: Mikkel Elmholdt: 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 
 

Velkommen til: 

Seniorer: 

Gert Bo Helt 

Søren Flyger 

Sus Foldager 

Karsten Heide 

John Ekblom 

John Mynderup 

Mads Prag Roesen 

Niels Fisker-Andersen 

Juniorer: 

Pelle Linusen 
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AGTERSPEJLET 

DEADLINE 
Lørdag d. 2. jun. 2018 

Bladet udkommer medio juni 

Det var den påske 

Årsberetning for Farum Sejlklub 2017 

ligger på klubbens hjemmeside 



Farum Sejlklub - Furesøbad -  Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse 


