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Af POUL AMMENTORP, formand 

Nu er det det snart forår. Vinteren har 

været ekstremt mild, og en del Wayfarer-

joller har benyttet sig af det milde vejr til 

en vintertræningstur på Furesøen søndag 

formiddag. 

Seniorafdelingens klubaftener har været 

rigtigt flittigt besøgt, og det tegner godt for 

de kommende torsdagssejladser, idet 

mange af de fremmødte ved foredragsaft-

nerne er nye sejlere og kølbådsejere, som 

gerne vil være med og derfor nu har viden 

om, hvordan banen ligger på søen, hvilke 

bøjer man sejler efter samt startprocedu-

ren med tilhørende signaler fra dommer-

båden. 

Om ganske kort tid skal kølbådene klargø-

res og søsættes 25. april, og vi glæder os 

alle til, at sejlklubben snart atter summer 

af aktivitet. 

Driftsafdelingen og havnen 

Efter tabet af vores driftsleder, Jørn Jen-

sen, har bestyrelsen over vinteren arbejdet 

med at kortlægge administrationen om-

kring havnen og havnepladser. Vi har også 

kigget os om efter en ny driftsleder samt 

en person til at tage sig af det tekniske og 

administrative arbejde vedr. vedligeholdel-

se af havnen. 

Det er glædeligt, at vi nu har fået sammen-

sat et rigtigt godt team til at tage sig af det 

vigtige arbejde, der er med havn og båd-

pladser. 

Vores nye driftsleder er Trisssejler Peter 

Mønnike. Peter har med stor entusiasme 

påtaget sig rollen som driftsleder og an-

svarlig for alle forhold, som har med drift 

og vedligeholdelse at gøre, herunder havn, 

jolleplads, hal og lokaler. Arbejdet med de 

mange områder er delegeret ud på hov-

mester, halmand, pladsmand, nøglemand, 

redaktør og webmaster, som alle refererer 

til driftslederen, der også har sæde i klub-

bens bestyrelse. 

Vores nye havnemand er Trisssejler Ras-

mus Cassøe. Han er professionel dykker og 

har derfor faglig kompetence og et godt 

netværk fra sit professionelle liv, han kan 

trække på, når det kommer til vedligehol-

delsesopgaver i havnen, og dem er der en 

del af, og her løber taxameteret stærkt, 

hvis der ikke er god styring. 

Havnefoged er Ynglingesejler Jesper Kjær 

Jensen, og han har haft denne post i nogle 

år. Jesper tager sig af det praktiske om-

kring søsætning og optagning af både, og 

han styrer, ligeledes i samarbejde med 

driftslederen, tildeling af pladser i havnen 

samt placering af både på land ved bådop-

tagning. Jesper fører også tilsyn … (side 4) 

Nyt fra bestyrelsen 
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...med både i havnen, og vil bl.a. påtale, 

hvis en båd ikke er forsvarligt fortøjet, 

fendret af eller vedligeholdt. 

Driftsafdelingen fører en interesseliste til 

havnepladser, hvor man som FAS-medlem 

kan blive skrevet op. Specielle ønsker mht. 

pladserne i havnen skal rettes til havnefo-

geden eller driftslederen. 

Overvejer du at sælge din kølbåd, så kan 

bådpladsen ikke umiddelbart overdrages 

til en ny ejer. Den nye ejer må kontakte 

Driftsafdelingen og blive registreret på 

interesselisten. Læs i øvrigt om tildelings-

procedure på klubbens hjemmeside, under 

menupunktet Havnen. 

Har du brug for at komme i kontakt med 

ovenstående personer, så finder du infor-

mation herom på klubbens hjemmeside 

samt her i Klubnyt på side 2. 

Arbejdet vedr. havnen er allerede i fuld 

gang. Der orienteres om søsætning på e-

mail til de involverede bådejere, men læs 

også om det her i bladet. Brug i øvrigt 

klubbens hjemmeside til at holde dig ori-

enteret om de seneste programændringer 

og begivenheder. 

Husk at der er generalforsamling i under-

visningslokalet torsdag 12. marts kl. 19.00. 

Indkaldelse med dagsorden blev annonce-

ret i Klubnyt nr.  4, 2019. Dagsordenen 

gentages nedenfor. Sejlklubben er det, 

som medlemmerne gør den til. Mød derfor 

op og vær med til at få indflydelse på din 

sejlklub! 

Generalforsamlingen er tidligere blevet 

indkaldt gennem Klubnyt nr. 4, december 

2019. 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning fra bestyrelsen.  

3. Årsregnskabet forelægges til godken-

delse.  

4. Forslag.  

5. Forelæggelse af bestyrelsens bud-

getforslag til godkendelse samt fast-

sættelse af kontingent og indskud for 

indeværende regnskabsår.  

6. Valg til bestyrelse, revision og udvalg i 

henhold til § 11, § 15 og § 18.  

7. Eventuelt. 

Forslag, som ønskes behandlet på general-

forsamlingen, skal være formanden i hæn-

de inden 1. februar. Ordlyden af indkomne 

forslag offentliggøres på hjemmesiden 

senest otte dage før generalforsamlingen. 

Ovenstående er et uddrag af FAS’ vedtæg-

ter, som du finder på 

www.farumsejlklub.dk/om-klubben/

vedtaegter-for-farum-sejlklub. 

Generalforsamling 
12. marts kl. 19.00 

https://www.farumsejlklub.dk/havnen/havnepladser/tildelings-procedure
http://www.farumsejlklub.dk/om-klubben/vedtaegter-for-farum-sejlklub
http://www.farumsejlklub.dk/om-klubben/vedtaegter-for-farum-sejlklub
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Foto: SANNE CECILIE PARKHØI 

Foto: KIM FREMLEV LARSEN 

Foto: Pia Lebeck Frederiksen  
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Anlægsformue Farum Sejlklub
Pr. 31-12-2019

(INDGÅR IKKE I BALANCEN)

dkr dkr

Bådtype Antal 2019 2018

Optimistjoller (aktive) 24 60.000 60.000

B 29 4 80.000 87.000

405 Joller 3 13.000 13.000

Tera Joller 3 53.000 58.000

Laserjolle 2 4.000 4.000

FEVA jolle 1 45.000 50.000

ZOOM 8 jolle 2 24.000 24.000

Yngling 9 150.000 145.000

Motorbåde inkl. Motorer 4 90.000 95.000

Dommerbåd inkl. Motor 1 40.000 45.000

Trailere 8 20.000 20.000

VHF-radioer 5 7.000 7.000

I alt 586.000 608.000

Noter:

Værdiansættelser er estimeret
Foto: KIM Foto: Scilla Latini 



 

 13 

Nyt fra Ungdomsafdelingen 

Tekst og foto: MIKKEL ELMHOLT 
 
I oktober til december 2019 blev alle opti-
mistjoller efterset, og de nødvendige repa-
rationer blev udført. Vi kan derfor trygt gå 
sæsonstarten i møde med tætte og sikre 
joller. 

Vinteraktiviteter 
Ungdomsafdelingen sluttede 2019 af med 

et hyggeligt julearrangement. Oliver, Mik-

kel og Alexander havde arrangeret pak-

keleg med et maritimt twist. Så for at vin-

de en pakke skulle man ud over at slå en 

sekser også svare på et sejladsrelateret 

spørgsmål. Sejlerne opfandt derudover en 

ny leg: Hvem kan have flest æbleskiver i 

munden på en gang? Den vandt August 

med fem stk. 

Januar bød på hygge med brætspil. Sofie 

og Toby havde desuden planlagt at fortæl-

le lidt om alle deres oplevelser som kapsej-

lere, men også om alle de fantastiske ople-

velser de har på de ture, de deltager i. Det 

har givet flere nye venskaber på tværs af 

klubber – også selvom de er konkurrenter 

på vandet. 

I marts er der to gange undervisning i knob 

og stik og sejlteori. Det er den 2. og 16. 

marts. Vi mødes som de øvrige gange kl. 

18.30 til 20.00. 

Årsplan 
Årsplanen er p.t. ikke fastlagt i detaljer, 

men nedenstående aktiviteter ligger allere-

de fast. 

Som skrevet i forrige udgave af Klubnyt, 

skal vi 20. og 22. april gøre jollerne klar til 

sejlads.  Det er med deltagelse af både 

børn og forældre. Forårssæsonen starter i 

uge 18 , dvs. 27. og 29. april.  

Som vanligt ligger årets helt fantastiske 

sejlersommerlejr i uge 26-27. Vi håber, at 

rigtig mange sejlere fra FAS deltager. Det 

er en super uge, og det kan varmt anbefa-

les at deltage. Pia, Martin og Tomas har 

selv været med de forgange to år og kan 

varmt anbefale at være en del af forældre-

gruppen også. Det er hyggeligt og en dejlig 

måde at være en del af ungernes fritidsin-

teresse.  Se www.herslevsejlerlejr.dk for 

flere informationer – eller spørg. 

Flere af sejlerne gav sidste sæson udtryk 

for at have lyst til at prøve at komme med 

til en kapsejlads. Optimist Class Denmark  

(www.ocd.dk) har lavet en kalender på 

deres hjemmeside, hvor de forskellige 

stævner fremgår.  Spørg endelig, hvis det 

fortsat har interesse. 

http://www.herslevsejlerlejr.dk/
http://www.ocd.dk
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Af CLAUS BIDSTRUP, kapsejladsleder 
 
Første aftenmatch i 2020 afholdes torsdag 
30. april. Om torsdagen er der matcher 
frem til og med 27. august. Sejladserne 
afholdes hver torsdag aften med første 
start kl. 18.30 (opmærksomhedssignal afgi-
ves kl. 18.24). 

I september måned er der søndagsmat-

cher fra 6. september til og med 27. sep-

tember. Sejladserne afholdes hver søndag 

med første start kl. 11.00 (opmærksom-

hedssignal afgives kl. 10.54). 

Bemærk at starttidspunkt for søndagsmat-

cher i år er rykket frem til kl. 11.00. 

13. september afholdes Furesømesterskab 

samtidig med søndagsmatchen, med mu-

lighed for at sejle flere sejladser. 

27. september afholdes præmieuddeling 

umiddelbart efter matchen, hvor de bedst 

placerede besætninger over sæsonen kå-

res. 

Alle er velkomne til at deltage. Tilmelding 

er ikke nødvendig, mød blot op ved 0-

bøjen, inden starten går. Se 

www.farumsejlklub.dk for yderligere infor-

mation, eller kontakt 

kapsejladsleder@farumsejlklub.dk. 

Vel mødt! 

 

 

 

13.-14. juni afholder FAS Sjællandsmester-

skab for Wayfarer. 

22.-23. august afholder FAS Danmarksme-

sterskab for Yngling. 

Der er brug for mange hjælpere til at få 

gennemført stævnerne, så reserver allere-

de nu begge weekender. Ynglinge-sejlerne 

må meget gerne hjælpe til med afvikling af 

Wayfarer-stævnet og omvendt. 

Har du lyst til at hjælpe med til at aften-

matcherne kan gennemføres, opfordres du 

til at kontakte kapsejladslederen. FAS skal 

stille dommer følgende datoer: 

Torsdag 30. april  

Torsdag 21. maj 

Torsdag 4. juni 

Torsdag 25. juni 

Torsdag 9. juli 

Det forventes, at besætninger fra de mest 

deltagende både gennem sæsonen også 

tager en dommertjans (der kompenseres i 

det samlede pointregnskab for den dag 

man er dommer). Send en mail til 

kapsejladsleder@farumsejlklub.dk med 

angivelse af, hvilken dato du kan være 

dommer, eller hvis du bare vil med som 

hjælper en dag for at se, hvordan det hele 

foregår. 

Torsdagsmatcher Stævner 2020 

Dommere til 

aftenmatcher 

Torsdag 30. juli 

Torsdag 13. august 

Torsdag 27. august 

Søndag 20. september 

http://www.farumsejlklub.dk/
mailto:kapsejladsleder@farumsejlklub.dk
mailto:kapsejladsleder@farumsejlklub.dk
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Af STEFAN LINDEBERG, seniorleder 

Sejl sammen aften 

Hver onsdag kl. 18.00, første gang onsdag 

6. maj, kan du deltage i sejl sammen aften. 

Disse aftner er for dig, der gerne vil lære 

nogle andre sejlere at kende, dig der får 

sejlet for lidt, fordi du mangler en at sejle 

med, eller dig der gerne vil have mere sejl-

rutine. Alle der har lyst til at sejle en aften-

tur, er velkomne. Der er ingen forhåndstil-

melding. Så har du lyst til at deltage,  mø-

der du op foran klubben onsdag kl. 18.00. 

Derefter finder vi ud af, hvilke både vi har 

til rådighed, og hvem der sejler i hvilke 

både.  Efter sejladsen mødes vi i klubloka-

let og får en snak over en kop kaffe, en 

vand eller en øl . Jeg vil så vidt muligt selv 

deltage hver onsdag. 

Søndagstur med madkurv 

Sidste søndag i hver måned, første gang 

søndag 31. maj, kan du deltage i  søndags-

tur med madkurv. Disse sejlture er for dig, 

der gerne vil lære nogle andre sejlere at 

kende, dig der får sejlet for lidt, fordi du 

mangler en at sejle med, eller dig der ger-

ne vil have mere sejlrutine. Alle der har 

lyst til at sejle tursejlads, er velkomne. Der 

er ingen forhåndstilmelding. Så har du lyst 

til at deltage,  møder du op foran klubben 

søndag kl. 10.30.  Derefter finder vi ud af, 

hvilke både vi har til rådighed, og hvem 

der sejler i hvilke både. Jeg forestiller mig, 

at vi afhængigt af vejret sejler over til en af 

de andre sejlklubber eller til Lille Kalv. Der 

spiser vi vores mad og sejler hjem igen. 

Eller vi sejler en samlet tur og efterfølgen-

de mødes vi i klubhuset, hvor vi spiser. 

Eller hvad vi nu aftaler. Mads Roesen med 

båden Ulven er organisator ved de to før-

ste sejladser. 

Ynglingesejlere 

I ugen lige efter bladudgivelsen udsender 

jeg en e-mail med information til Ynglinge-

sejlere. Hvis du ikke modtager mailen og 

gerne vil høre om aktiviteterne for Ynglin-

gene, skal du sende mig din mailadresse til 

senioleder@farumsejlklub.dk, så sørger 

jeg for, at du kommer på. Hvis du er på 

listen og gerne vil slettes, skal du også give 

besked til senioleder@farumsejlklub.dk. 

Tirsdag 24. marts 2020 kl. 19 til 21 holder 

vi møde for Yngelingesejlere. Det handler 

om tirsdagssejlads, torsdagsmatch og 

stævner i løbet af sæsonen. Første tirs-

dagssejlads er 28. april. Husk også, at FAS 

arrangerer DM for Ynglinge 22.-23. august. 

Fælles forårsklargøring af klubbådene sker 

lørdag 4. april og søndag 19. april kl. 9.30 

til ca. 15. Er du bruger af klubbens Ynglin-

ge, så afsæt en af dagene til forårsklargø-

ring af klubbens både. Det drejer sig om 

Ynglinge og tilhørende materiel, brovagts-

båd og evt. hjælp til klargøring af Fasine. Vi 

begynder dagen med fælles morgenbord. 

For at brød og antal personer kan passe, er 

det en god idé lige at give mig et praj om, 

hvilken dag du deltager. 

Nyt fra Seniorafdelingen 

mailto:senioleder@farumsejlklub.dk
mailto:senioleder@farumsejlklub.dk


 

 16 

Tekst: PETER RIISGAARD MØNNIKE,  
driftsleder 

Hermed orienteres om, at årets søsætning 
vil foregå lørdag 25. april 2020. 

Der er som vanligt kun en enkelt dag til  

søsætning, og alle medlemmer med egen 

kølbåd henstilles om at notere dagen i 

kalenderen allerede nu. 

Der arbejdes fra klubledelsen på flere initi-

ativer, der har til formål at effektivisere 

afviklingen af søsætningen. Bådejere og 

bådformænd vil modtage særskilt informa-

tion om dette forud for søsætningen. 

Rækkefølge 

Overordnet set er praksis, at bådene sø-

sættes i den rækkefølge, de står i forhold 

til havnen. Der løftes ikke både indover 

andre både, og det er alene bådens place-

ring, der afgør, hvornår den søsættes, og 

ikke hvornår bådejeren møder op på da-

gen, eller hvilken rækkefølge man betaler 

for søsætningen i. Det er et spørgsmål om 

effektivitet og sikkerhed. Driftslederen og 

havnefogeden vil forsøge at gøre det mere 

forudsigeligt for den enkelte bådejer, i 

hvilket tidsrum en given båd forventes 

søsat på dagen. 

Klargøring 

Søsætningen markerer begyndelsen på en 

ny og forhåbentlig fantastisk sejlsæson på 

Furesøen, men selve sæsonen begynder jo 

som bekendt før. Inden bådene kan dyp-

pes i det våde, skal de ses efter og deres 

udstyr kontrolleres. Det er for de fleste 

udbedringer lettest at gøre, mens bådene 

er på land. Sæt derfor tid af til at gå din 

båd efter, kontroller riggen og vurdér om 

fald og liner er klar til en sæson mere.  

Kun havnepladser til sejlklare både 

Ved standernedhalingen i 2019 mindede 

klubbens formand, Poul Ammentorp, os 

alle om, at Farum Sejlklub er en klub for 

medlemmer, der har interesse i sejlsport. 

Budskabet var, om end pakket ind i en 

henstilling om godt klubkammeratskab, 

ikke til at misforstå. Havnen og havnens 

pladser er til både, der kan sejle for sejl, og 

som der sejles i. Det er med andre ord ikke 

en fastliggerhavn for både uden mast og 

rig, eller både der syner af misligholdelse 

eller inaktivitet. Klubbens havnepladser 

tildeles således ikke med livstidsgaranti, og 

både som enten ikke rigges, vedligeholdes 

eller sejles i, er i fare for at miste deres 

plads til næste sæson. Dette er, som Poul 

beskrev det, for at give plads til medlem-

mer, som har et reelt ønske om at sejle. 

Driftsledelsen bakker op om formanden og 

klubbens vedtægter og henstiller således 

venligst klubbens bådejere om at sørge 

for, at de både der søsættes, er i en stand, 

der både er sødygtig og præsentabel. Er 

opgaven blevet for stor og uoverskuelig, 

eller er interessen falmet, så sæt din båd 

til salg.   … (fortsættes side 17) 

Søsætning 25. april 
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… (fortsat fra side 16) 

Tjek dit bådstativ 

Driftsledelsen vil også henstille til båd-

ejere og bådformænd om, at de ved sø-

sætningen efterser deres bådstativ og 

forholder sig til, hvorvidt det kan klare 

endnu en sæson. Ligeledes bedes stati-

ver tydeligt påført bådnavn og medlems-

nummer, så ejeren af stativet kan kon- 

taktes. Senest ved bådoptagning vil  

 

Foto: Ida Møller Nielsen 

driftslederen og havnefogeden vurdere 

hvert enkelt stativ med henblik på sikker-

heden på havnen i vinterhalvåret. Både 

hvis bådstativer vurderes ikke at kunne 

klare opgaven, bliver ikke taget op. Båd-

ejere forestår således selv optagningen. 

Så brug de 10 minutter på at efterse bå-

dens stativ ved søsætningen og spørg 

endelig om råd, hvis du er i tvivl om, 

hvorvidt dit stativ er sikkert nok. 
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Tekst: STEPHAN NANDRUP-BUS, halmand 

og POUL AMMENTORP, formand 

Foto: JESPER KIRKESKOV, redaktør 

Tirsdag 7. januar afholdt Seniorafdelingen 

et lynkursus i glasfiberreparationer, og det 

blev lidt af et tilløbsstykke, idet 25 seniorer 

fandt vej til klubben.  

Vores halmand, Stephan Nandrup-Bus, var 

aftenens instruktør, og han havde forberedt 

tre spændende reparationer, med forskelli-

ge teknikker og materialer. 

Den første var et revnet glasfibersværd til 

en Optimistjolle. 

Den næste var et ror til en Trapezjolle, som 

skulle forstærkes med mikroglasballoner. 

Tredje reparation var et eksempel på, hvor-

dan man kan lave en forstærkning med et 

skot. 

Den videre udvikling omkring reparation af 

Optimistsværd og ror til Trapezjolle kan du 

løbende følge, når du kommer forbi i sejl-

klubben. 

Der var flere blandt de fremmødte, som 

også havde viden og erfaring mht. glasfiber-

arbejde, hvilket gav en fin udveksling af 

gode råd. 

Lynkursus i glasfiberreparation 
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Stephan fik undervejs demonstreret, at det 

egentlig er ganske enkelt at udføre repara-

tioner med glasfiber, hvis man blot følger 

nogle simple retningslinjer, som du kan 

læse om herunder. 

Polyester eller epoxy? 

De fleste glasfiberbåde er fremstillet af 

polyester. Polyester koster under halvde-

len af epoxy, men epoxy er mere elastisk, 

og det limer bedre end polyester. 

Fælles for de to materialer er, at to kom-

ponenter, base og hærder, skal blandes for 

at starte en hærdningsproces. 

Epoxy er nemmest at blande i det rigtige 

forhold, da fx West Epoxy typisk skal blan-

des  i vægtforholdet 1 del hærder til 3,5 

dele base. 

Polyester blandes i et volumenforhold, 

hvor 2 % hærder tilsættes basen. 

Epoxy kan bruges på glasfiber udført af 

polyester, men ikke omvendt. 

Sikkerhed 

Epoxy kræver ikke åndedrætsværn under 

arbejdet med støbning, men kræver støv-

værn ved slibning, da støvet er allergi- og 

kræftfremkaldende. 

Polyester afgiver styrendampe, som er 

sundhedsskadelige. Så der skal bruges ån-

dedrætsværn under støbning og støvværn 

under slibning. 

Husk at bruge egnede handsker.  

 

Arbejdstemperatur 

Fælles for begge produkter er, at der kræ-

ves noget varme for at få hærdningen i 

gang, helst over 15 grader Celsius.  

På en varm sommerdag går hærdningen 

for stærkt, og man kan ikke nå at få lavet 

reparationen, før det man har rørt op er 

begyndt at hærde. Her kan man sætte be-

holderne i køleskab kortvarigt. 

Epoxy kan hærde ved lavere temperaturer 

end polyester. Det går dog meget lang-

somt ved 10 grader Celsius. 

Er det koldt i hallen, kan man få processen 

i gang ved at sørge for, at bøtterne har 

stuetemperatur, inden man blander, og 

man kan tilføre varme med en hårtørrer, til 

hærdningen er startet. Pas på med en var-

mepistol, da den skal holdes langt fra repa-

rationsstedet, så det ikke brænder eller 

udvikler skadelige dampe og røg! 

Rensning af værktøj 

Ved epoxy bruges almindeligt hushold-

ningssprit til rensning af pensler m.m. 

Ved polyester bruges acetone. 

Begge dele skal borskaffes på genbrugssta-

tionen. Husk at acetone kan opløse plastik, 

så det skal i en beholder, som ikke opløses. 

Begge dele er brandfarligt og skal opbeva-

res i brandskabet i klubben, mens reparati-

onerne pågår og herefter borskaffes på 

genbrugsstationen. 

                                   … (fortsættes side 20) 
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…(fortsat fra side 19) 

Forarbejde 

Alt skadet materiale fjernes, sørg dog for, at 

der bliver det sidste lag glasfiber tilbage, så 

der er noget at bygge på. Slib, så der er en 

overgang med sundt materiale på 3-5 cm 

rundt om det skadede område. Overflader 

slutslibes med sandpapir, korn 120. Overfla-

der skal være rene. Er der tale om gelcoat, 

skal der affedtes med acetone, inden man 

sliber, og der affedtes også, når man er fær-

dig med at slibe. Det fjerner også slibestø-

vet.  

Støbning 

Klip glasfibermåtte til i forskellige størrelser, 

så der bliver 3-5 lag, afhængig af den origi-

nale tykkelse, og så det sidste lag dækker 

hele hullet ud til den sunde glasfiber (ca. 

1mm pr. lag glas). 

Hvis der ikke er hul i skroget, er det bedst at 

bygge det hele op på en gang. Er der hul, 

skal man lukke det først med et lag måtte 

og vente, til det er kommet så langt med 

hærdningen, at det føles stift.  Herefter kan 

man fortsætte uden slibning. 

Hvis man venter til dagen efter, skal man 

slibe igen med sandpapir 120, til overfladen 

er mat, samt tørre af for slibestøv. 

Bland base med hærder i det rigtige for-

hold.                         … (fortsættes side 21)  
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… (fortsat fra side 20) 

Mængden må man skønne sig til. 

Påfør blandingen med en pensel. 

Når man har dækket et område lidt større 

end den første måtte, lægges måtten på, 

og der påføres mere af blandingen, så 

måtten er helt gennemvæddet.   

Herefter duppes overfladen, så al luft for-

svinder, og måtten virker transparent. 

Nu kan næste måtte lægges på den våde 

overflade, og det hele gentages, indtil alle 

lag måtte er brugt, og den ønskede tykkel-

se er opnået. 

Hvis der skal males ovenpå, kan man med 

fordel lægge plastikfolie på, som stram-

mes, så det bliver glat. Med malertape 

man kan også fjerne luftblærer, og man 

kan glatte overfladen med et stykke plade-

gummi eller blødt træ, f.eks. balsatræ. 

Lad det hærde af. Der kan evt. slibes på 

det dagen efter.  

Overfladen kan slutbehandles med maling 

eller gelcoat/topcoat. Bruges gelcoat, skal 

man igen lægge et lag plastic ovenpå. 

Det kan anbefales at gå på nettet og se 

producenternes vejledninger,  

fx West Epoxys. 

Standerhejsning 
Søndag 26 april. kl. 14.00 

Så skal vi snart ud og sejle igen!  

Vi begynder med formandens  

tale. 

Der serveres grillede pølser med 

brød. 

Der vil også være vin, sodavand, 

flødeboller, slik, chips m.m. til at 

hygge med. 

Håber vi ses. 

Sejlerhilsener fra hovmesteren. 

Vil du gerne  

beholde 

dit skab? 
 

Hvis du ønsker at beholde dit 

skab, skal du signere den  

skabsliste, som bliver  

ophængt i april måned. 

Venlig hilsen halmanden. 

https://www.westsystem.com/
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Velkommen til to nye FAS-medlemmer, siden december 2019 

Preben Jørgensen Maj-Lis Sirkka Jørgensen 

 

Det er gratis for medlemmer af FAS at deltage i Sejlerskolen, men der opkræves et gebyr på 200 kroner til 

dækning af praktiske udgifter. Det forventes, at man er positivt indstillet over for senere at blive instruktør. 

Navn: 

Vej og husnr.: 

Postnr. og by: 

E-mail: 

Tlf.: 

 

Tilmelding til Sejlerskolen 2020 

Helst mandag kl. 18-20. 

Helst onsdag kl. 18-20. 

Jeg vil overveje at uddanne to nye elever 

næste sæson. 

 

 

Elever fra tidligere år skal tilmelde sig, hvis de ikke opnåede førerbevis og fortsat øn-

sker undervisning. Seniorer der har førerbevis til Monark og ønsker undervisning i Yng-

ling, kan også tilmelde sig. 

Sejlerskoleleder: Bjørn Pedersen, tlf. 9395 1956. 

Udfyldt tilmeldingsblanket sendes helst til e-mail sejlerskoleleder@farumsejlklub.dk 

eller til Bjørn Pedersen, Sommerbuen 67, 2750 Ballerup. 

Jeg ønsker undervisning i Yngling og 

kan bruge en dag på at klargøre både 

sammen de øvrige elever og instruk-

tører. 

Jeg har sejlet før. 

Jeg er begynder. 

mailto:sejlerskoleleder@farumsejlklub.dk
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10. marts Kl. 19.00 Sikkerhed på vandet 

12. marts Kl. 19.00 Generalforsamling 

16. marts Kl. 19.00 Ungdom: Knob og stik 

24. marts Kl. 19.00 Møde for Ynglingesejlere 

25. marts Kl. 17.00 Møde for Trapezjollesejlere 

31. marts Kl. 19.00 Trimning af en Yngling 

14. april Kl. 19.00 Tovværksarbejde 

18. april Kl. 9.30 Klargøring af klubbens Ynglinge 

19. april Kl. 9.30 Klargøring af klubbens Ynglinge 

20. april Kl. 16.30 Ungdom: Klargøring af joller 

22. april Kl. 16.30 Ungdom: Klargøring af joller 

25. april Kl. 8.00 Søsætning 

26. april Kl. 14.00 Standerhejsning 

27. april Kl. 16.39 Ungdomstræning 

29. april Kl. 16.30 Ungdomstræning 

30. april Kl. 18.00 Torsdagsmatch (start kl. 18.30) 

4. maj Kl. 16.30 Ungdomstræning 

6. maj Kl. 16.30 Ungdomstræning 

6. maj Kl. 18.00 Sejl sammen  aften 

7. maj Kl. 18.00 Torsdagsmatch (start kl. 18.30) 

11. maj Kl. 16.30 Ungdomstræning 

13. maj Kl. 16.30 Ungdomstræning 

13. maj Kl. 18.00 Sejl sammen  aften 

14. maj Kl. 18.00 Torsdagsmatch (start kl. 18.30) 

18. maj  Kl. 16.30 Ungdomstræning 

20. maj Kl. 16.30 Ungdomstræning 

20. maj Kl. 18.00 Sejl sammen  aften 

21. maj Kl. 18.00 Torsdagsmatch (start kl. 18.30) 

25. maj Kl. 16.30 Ungdomstræning 

27. maj Kl. 16.30 Ungdomstræning 

27. maj Kl. 18.00 Sejl sammen  aften 

28. maj Kl. 18.00 Torsdagsmatch (start kl. 18.30) 

31. maj Kl. 10.30 Søndagstur med  madkurv 

1. juni Kl. 16.30 Ungdomstræning 

3. juni Kl. 16.30 Ungdomstræning 

3. juni  Kl. 18.00 Sejl sammen  aften 

4. juni Kl. 18.00 Torsdagsmatch (start kl. 18.30) 

7. juni Kl. 8.00 Ministævne for Optimist- og Tera-sejlere. 

8. juni Kl. 16.30 Ungdomstræning 

10. juni Kl. 16.30 Ungdomstræning 

10. juni Kl. 18.00 Sejl sammen aften 

13. juni Kl. 8.00 Sjællandsmesterskaber i Wayfarer 

Kalender marts-juni 2020 

Send oplysninger om kommende aktiviteter til 

webmaster@farumsejlklub.dk 

mailto:webmaster@farumsejlklub.dk
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Foto: Sanne Cecilie Parkhøi 


