
 

 

 

 

Klubmesterskabet for Ungdomsafdelingen blev afholdt søndag 13. september 2020 og var en skøn 
dag på vandet med masser af vindspring, let vind, middel vind og nogle gode pust. Signe vandt 
klubmesterskabet for begyndere, Magnus vandt i C-optimist, Sofie i A-optimist, Jonathan i Laser, 
og Oliver og Nicolai i 29’er. (Foto: Pia Lebeck Frederiksen). 

KLUBNYT BLIVER 100 % DIGITALT 
Gennem en sæson i coronaens tegn har Farum Sejlklubs bestyrelse erfaret, at klubbens 

medlemskommunikation med fordel kan foregå 100 % digitalt, hvorfor bestyrelsen har besluttet, 

at medlemsbladet Klubnyt fremover udelukkende produceres og distribueres i digital form. 
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I første omgang bliver det på denne måde, i en simpel opsætning i pdf, men formen kan med tiden 

ændres, afhængigt af medlemmernes tilbagemeldinger, de øvrige erfaringer vi måtte opnå, samt 

de tekniske muligheder. 

Ligesom hidtil, vil Klubnyt fremover udkomme fire gange årligt: I marts, juni, september og 

december. Derudover gør det digitale format det lettere tillige at udsende Klubnyt i særudgaver 

efter behov. 

I øvrigt er det en central præmis, at Klubnyt spiller sammen med den øvrige 

medlemskommunikation, særligt på www.farumsejlklub.dk og Farum Sejlklubs Facebook-gruppe. 

Du er velkommen til at sende kritik, ændringsforslag og – frem for alt – dine egne bidrag til 

klubnyt@farumsejlklub.dk. Husk venligst, at eventuelle illustrationer bør indsendes i maksimal 

opløsning, samt at Klubnyt selvfølgelig kun gengiver illustrationer, som vi har ret til at gengive og 

fx ikke illustrationer, som nogen blot har samlet op på internettet uden at sikre sig 

gengivelsesrettighederne til. 

Deadline for bidrag til næste udgave af Klubnyt er 8. november 2020. 

Tidligere såvel som kommende udgaver af Klubnyt kan tilgås i Klubnyts afsnit på 

www.farumsejlklub.dk. 

Jesper Kirkeskov 

Redaktør 

NYT FRA BESTYRELSEN 
Vær venligst opmærksom på at holde hjulene inde på kørebrædderne, når du benytter vores 
slæbesteder, for begge slæbesteder er for nylig blevet beskadiget i forbindelse med en lodsejers 
kørsel med en stor trailer med en tung båd. 

Der vil blive udført en midlertidig reparation, så slæbestederne fortsat kan bruges til søsætning af 
joller. 

Bestyrelsen er i dialog med Furesø Kommune om en løsning, hvor der vil blive taget højde for, 
hvad slæbestederne i fremtiden skal bruges til. 

Poul Ammentorp 
Formand 

OPTAGNING AF KØLBÅDE 
Sæsonafslutningen nærmer sig, og kølbådene skal på land. 

http://www.farumsejlklub.dk/
https://www.facebook.com/groups/38095650324/
mailto:klubnyt@farumsejlklub.dk
https://www.farumsejlklub.dk/information/medlemsbladet-klubnyt/klubnyt
https://www.farumsejlklub.dk/information/medlemsbladet-klubnyt/klubnyt
mailto:klubnyt@farumsejlklub.dk
mailto:klubnyt@farumsejlklub.dk
mailto:formand@farumsejlklub.dk
mailto:formand@farumsejlklub.dk
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Der bliver to dage at vælge imellem, hvor vi arrangerer bådoptagning med en vognmand: Lørdag 
31. oktober og lørdag 7. november 2020.  

For at fordele belastningen over de to dage er der et begrænset antal optagninger pr. dag, så 
skynd dig at melde dig til, hvis du kun kan den ene dag. 

Du melder dig til bådoptagning på https://farumsejlklub.klub-modul.dk/cms/EventOverview.aspx. 

Hvis du selv tager din båd op, skal du samme steds melde dig til ’Selvoptagning’, så vi i 
driftsafdelingen kan sikre, at alle både er på land inden 15. november 2020. 

Når tiden nærmer sig for bådoptagningen, udsender jeg en e-mail til hver enkelt kølbådsejer med 
besked om, hvornår på dagen det kan forventes, at båden skal være klar til optagning og stativet 
sat på pladsen. 

Apropos bådstativ, så er der en del stativer der ved søsætningen viste, at de trænger til 
vedligehold eller måske udskiftning. Du opfordres til i god tid at kontrollere dit stativ og få det 
ordnet inden bådoptagningen. En båd vil ikke blive placeret på et stativ, som ikke er i forsvarlig 
stand. Er du i tvivl, om dit stativ er forsvarligt, så kontakt vores havnefoged, Jesper Kjær Jensen, tlf. 
2321 6054.  

Peter Riisgaard Mønnike 
Driftsleder 

STEPHAN BLEV NR. 2 TIL DM I TRAPEZ 
I weekenden 19.-20. september var Farum Sejlklub vært for DM i trapezjolle. 

Der blev gennemført to sejladser lørdag og fire søndag, alle i meget stille vejr. 

Jørgen Bøjsen Møller og Lene Ejlersen blev nummer 1, tæt fulgt af Nandrup-brødrene, så klubbens 

halmand, Stephan Nandrup-Bus, måtte i år tage til takke med en andenplads. 

ORGANISERING PÅ JOLLEPLADSEN 
Før optagning af kølbåde lørdag 31. oktober skal der skabes plads på jollepladsen. Hvis du har 
mulighed for at tage din jolle hjem i vinter, så gør det venligst inden denne dag. 

Har du en jollevogn eller trailer på vores jolleplads, så bedes du venligst sikre, at der er luft i 
dækkene, så apparatet kan flyttes. Har du også en kombitrailer, bedes du venligst anbringe din 
jollevogn på traileren, så de ikke fylder to pladser her til vinter. 

Lørdag formiddag 24. oktober bliver der organiseret samlet oprydning og flytten rundt på joller og 
trailere. Alle klubmedlemmer opfordres til at komme og være med, så det ikke kun er bestyrelsen 
og et par stykker fra driftsafdelingen, som må stå for skud. 

https://farumsejlklub.klub-modul.dk/cms/EventOverview.aspx
mailto:driftsleder@farumsejlklub.dk
mailto:driftsleder@farumsejlklub.dk
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Jon Kjartasson 

Pladsmand 

ÅRETS SIDSTE SØNDAGSMATCH 
Årets sidste søndagsmatch sejles 27. september 2020 med start kl. 11.00. Efter sejladsen vil der 
være præmieuddeling i Yachtklubben Furesøen, hvor alle naturligvis opfordres til at deltage. 

Claus Bidstrup 
Kapsejladsleder 

STANDERNEDHALING 
Standernedhalingen 8. november 2020 kl. 14.00 afholdes pga. coronasituationen som et udendørs 
arrangement, hvor jeg vil sige nogle ord om sæsonen, og vi kan skåle med hinanden. 

Da situationen hele tiden ændrer sig, opfordres du til at følge med på www.farumsejlklub.dk, hvor 
vi løbende vil holde kalenderen opdateret. 

Poul Ammentorp 
Formand 

BESTIL TID I HALLEN 
Hvis du har planer om at vedligeholde eller reparere din båd, så er det nu, du skal bestille tid til 
plads inde i hallen. Tidsrammen for plads i hallen er normalt ca. tre uger. 

Du bedes være opmærksom på det gældende reglement for benyttelse af hallen (bl.a. gengivet 
side 18-19 i Klubnyt nr. 1, marts 2019). 

Der er en taske, som har stået nogen tid i hallen. Den indeholder neoprenstøvler og våddragt mm. 
Ejeren bedes venligst tage den hjem. 

Husk at benytte håndspritten lige inden for porten samt i lokalerne. Der er også sprayflasker med 
sæbevand, som skal anvendes på borde og grej, man har rørt ved. Der tørres efter med 
papirservietter, som kastes i affaldsposen under vasken. 

Husk at låse porten og dørene, når lokalerne forlades, også hvis du er det mindste i tvivl om, 
hvorvidt du er sidste M/K. Hellere låse en gang for meget end en gang for lidt! 

Stephan Nandrup-Bus 
Halmand 

mailto:pladsmand@farumsejlklub.dk
mailto:pladsmand@farumsejlklub.dk
mailto:kapsejladsleder@farumsejlklub.dk
mailto:kapsejladsleder@farumsejlklub.dk
http://www.farumsejlklub.dk/
mailto:formand@farumsejlklub.dk
mailto:formand@farumsejlklub.dk
https://farumsejlklub.dk/klubnyt/arkiv/2019/Klubnyt-2019-1.pdf
mailto:halmand@farumsejlklub.dk
mailto:halmand@farumsejlklub.dk
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UNGDOMSAFDELINGEN UDVIDER 
Vores optimistkapsejladshold er udvidet med Frida, så vi nu har tre sejlere, der gør sig gældende i 
optimistkapsejladser. Frida har deltaget i to C-stævner i Espergærde og Thurø, hvilket gav hhv. en 
fjerde- og en andenplads. De to andre kapsejlere klarede sig også fint i A-feltet ved Espergærde 
Cup 2020, med en fjerdeplads til Toby og en sjetteplads til Sofie.  

Sofie har kvalificeret sig til at sejle nordiske mesterskaber, som desværre er blevet aflyst/udsat 
pga. corona. 

Efter sæsonens introforløb er otte sejlere fortsat, og tre sejlere er tilmeldt Oure Sejlerlejr i 
efterårsferien. 

Kapsejladsholdet træner amerikanersejlads på platlæns. (Foto: Martin Blander Hedegaard). 

Og så er optimistjollen Svend, som blev bortført af ukendte gerningsmænd i foråret, nu blevet 
fundet og hjembragt efter at have tilbragt tre måneder i mudder og siv ovre ved Virum. Jollen ser 
brugbar ud, men trænger til en kærlig hånd. 

Mikkel Elmholdt 
Ungdomsleder 

mailto:ungdomsleder@farumsejlklub.dk
mailto:ungdomsleder@farumsejlklub.dk
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KLARE KRAV TIL FØRERPRØVE 
Sejlerskolen har indført følgende krav til beståelse af klubbens førerprøve i Yngling: 

1. I klublokalet bindes pælestik, råbåndsknob, dobbelt halsstik og ottetalsknob. 

2. Aspiranten redegør for vejrudsigt, sejlføring og sikkerhed samt bådførers ansvar. 

3. På tavlen redegøres for vigeregler med to sejlbåde på samme halse, forskellig halse, sejlbåd 

over for motorbåd, samt indhentende båd. Der redegøres tillige for Naturstyrelsens særlige 

regler for Furesøen. 

4. Aspiranten fremfinder sejl og skriver i logbog. 

5. Aspiranten redegør for plan for udsejling, dirigerer tilrigning og udsejling fra havnen. 

6. Aspiranten redegør for de almindelige betegnelser for stående og løbende rig og båden 

som sådan. Aspiranten foretager en vurdering af vejr, båd og sikkerhed. 

7. På vandet demonstreres sejlads for halvvind, læns, kryds, bøjemanøvre og mand over bord. 

Der skal gives tilfredsstillende svar på følgende spørgsmål: Hvis en sejlbåd er på 

kollisionskurs, hvem skal så vige? 

8. Aspiranten redegør for sin plan for at sejle i havn og fortæller, hvornår sejlene skal bjerges. 

Aspiranten dirigerer indsejling. 

9. Aspiranten dirigerer afrigning, opklaring, affendring samt sammenrulning af sejl. 

10. Aspiranten redegør for nødsignaler, både dag og nat. 

11. Aspiranten lægger sejl på den rigtige hylde eller hænger dem til tørre og skriver i logbog. 

Sejlerskolen har i år uddannet 12 nye bådførere: 

 Tommy Graversen 

 Søren Risvang 

 Per Moldrup  

 Jesper Kastrup  

 Kim Groth 

 Frederik Løppenthin 

 Kristian Dahl  

 Birgitte Malle  

 Lasse T. Pedersen 

 Martin F. Rasmussen 

 Kristian Kamstrup 

 Jesper Kirkeskov 

Der skal lyde en stor tak til de instruktører, der har stået for uddannelsen denne sæson! 
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Jeg kan love, at der bliver brug for nye instruktører næste år, da der allerede er adskillige elever på 

venteliste. 

Desværre har vi været nødt til at aflyse vor årlige pizza-event som markering af sæsonafslutning, 

naturligvis pga. corona. 

Bjørn Pedersen 

Sejlerskoleleder 

CHILL OUT PÅ STRANDEN 
Furesøen er fuld af eventyr. 

Man kan sejle op til Holte og se de svulmende palæer på Dronninggårds Allé. 

Eller man kan sejle ned til Virum og besøge Restauranten ved Frederiksdal Fribad, hvor man 

trækker jollen op på stranden. 

Her får man sydamerikansk grillmad for 268 kroner, hvilket er særdeles rimeligt, når man tager i 

betragtning, at man kan fylde op, så længe man orker. 

Desværre lukker de allerede på lørdag 26. september, så det er sidste chance for i år. Det 

allerfedeste er, at der er latinjazz på gramofonen nonstop. 

Wayfarer 1741 er trukket op på stranden, mens skipper venter på maden. (Foto: Jesper Kirkeskov). 

mailto:sejlerskoleleder@farumsejlklub.dk
mailto:sejlerskoleleder@farumsejlklub.dk
https://fribad.dk/
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KALENDER 
Grundet corona-situationen bringer Klubnyt denne gang ikke en kalender, men henviser i stedet til 

klubbens online-kalender, som opdateres løbende. 

KOLOFON 
Klubnyt er medlemsblad for Farum Sejlklub. 

52. årgang. Nr. 2, september 2020. 

klubnyt@farumsejlklub.dk 

Redaktion: Jesper Kirkeskov (ansv.) 

Deadline for nr. 3, december 2020: 8. november 2020. 

Tekster bedes indsendt som Word-filer og foto som separate jpg- eller png-filer i maksimal 

opløsning. 

https://farumsejlklub.dk/aktiviteter/aktivitetskalender
mailto:klubnyt@farumsejlklub.dk

