
 

 

 

 

Hver onsdag kl. 18 afholder Farum Sejlklubs seniorafdeling ’Sejl sammen aften’, 
hvilket simpelthen går ud på at mødes og sejle sammen, på tværs af bådtyper 
og sejlerevner. Formålet er at hygge sig og knytte nye venskaber, så klublivet i 
Farum Sejlklub fortsat kan blomstre. Det sker ikke mindst ved den hyggelige 
’after sailing’, her på ydermolen onsdag 19. maj 2021. (Foto: Stefan Lindeberg). 

53. årgang. Nr. 3, august 2021 

Klubnyt 

Du er inviteret til fest (side 5) 

Toby beretter fra VM (side 8) 

Balinesisk prahus på Furesø (side 5) 

Generalforsamling (side 4) 
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NYT FRA BESTYRELSEN 
Sejlsæsonen er godt i gang, og i skrivende stund sidder jeg ved Rantzausminde på Sydfyn, med 
udsigt over Svendborgsund. 

I morgen rigger vi Wayfarer-jollen til, og så skal der sejles i det sydfynske øhav i de kommende to 
uger. Den ene uge er der træf for Wayfarer-joller, og resten af tiden bliver på egen hånd med 
sejladser ud til de mange herlige øer. Vi sejler med base fra Rantzausminde Camping, hvor vi har 
slået et villatelt op med feltsenge og køleskab, og grillen har vi også medbragt. Forplejningen og 
komforten er dermed helt i top. 

Hvis du har en Wayfarer-jolle, er du meget velkommen i fælleskabet ved det årlige træf ved 
Rantzausminde Camping. 

Generalforsamling 

Vi afholder den ordinære generalforsamling i Farum Sejlklub onsdag 1. september kl. 19.00 i 
klubbens undervisningslokale. Dette kan lade sige gøre, fordi sundhedsmyndighedernes krav vedr. 
areal pr. person bortfalder 1. september. Se indkaldelsen til generalforsamling med dagsorden side 
4. 

Vi glæder os til, at vi kan få normaliseret klublivet efter den lange tid med isolation pga. corona-
virus. Lad os håbe, at det holder. Det gør det kun, hvis vi fortsat passer på hinanden og følger de 
indarbejdede rutiner. 

Til generalforsamlingen skal vi have nye kandidater til posten som kasserer og næstformand, idet 
vores vedtægter siger, at man maksimalt kan have posten i bestyrelsens forretningsudvalg i tre 
valgperioder á to år. 

Vi skal derfor finde afløsere for vores dygtige kasserer, Arne Nørby Rasmussen, og flittige 
næstformand, Per Duelund. 

Det er en yderst alvorlig sag for klubben, idet den ikke kan fungere uden ledelse, så jeg vil som 
formand appellere til dig om at melde tilbage til mig, om du vil være med til at gøre en indsats for 
Farum Sejlklub. 

Naturligvis vil kassereren og næstformanden hjælpe dig i gang med rutinerne, og der er arbejde, 
der skal gøres, men vi er kun en lille klub, så det er til at overskue. 

Jeg håber virkelig, at nogen af jer, som aktivt bruger Farum Sejlklub, og som er glade for, at vi har 
en velfungerende klub, vil melde jer under fanerne! 

Jolleramper 
Den ene jollerampe har fået fornyet tre fjerdedele af dæksplankerne og fremstår nu som ny. 
Rampen kan klare en maksimal belastning på 600 kg, og den er således kun til joller og små 
motorbåde. 

Den anden jollerampe, længst mod øst, er pt. kun nødtørftigt repareret, idet en skade er udbedret 

med et par langsgående planker. 
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Da rampen indgår i beredskabet for søredning, har kommunalforvaltningen godkendt, at der bliver 
bygget en ny rampe, som kan klare en last på 2,5 tons. 

Det har trukket i langdrag med at få arbejdet sat i gang, idet der skulle en miljøgodkendelse med 
efterfølgende høring til. 

Nu har vi fået grønt lys, og det kan ikke vare længe, før den nye rampe bliver bygget af SeaService. 

Jyske Bro 
Broen mellem de to jolleramper trænger til nyt dæk, og de langsgående bjælker skal også udskiftes. 
Idet Jyske Bank i sin tid finansierede broen, har vi søgt samme bank om hjælp til renovering, og vi 
har nu fået tilsagn om 20.000 kr. til projektet. Det er vi taknemmelige for, og vi vil naturligvis 
invitere Jyske Bank med til en genindvielse of den renoverede bro, når den er klar. 

Rør i masteskabet 21. august 
Bestyrelsen har besluttet at igangsætte et projekt med etablering af rør i masteskabet. 

Rørene vil blive installeret lørdag 21. august. Kom gerne og giv en hånd med!  

Vi forventer, at det herefter bliver meget nemmere at få master ind og ud af masteskabet. 
Kølbådsejerne får direkte besked om at møde op til oprydning og placering af rør i masteskabet. 

 

10 glade klubmedlemmer foretog lørdag 1. maj 2021 oprydning på jollepladsen i dejligt forårsvejr. 
(Foto: Poul Ammentorp). 
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Sejladsaktiviteter 
Ungdomsafdelingen er i fuld gang med træningssejladser mandag, tirsdag og onsdag. Der er også 
god tilslutning til introduktionsholdene. En del af de unge sejlere har deltaget i sejlerlejr i Herslev 
Strands Sejlklub. 
Seniorafdelingen har sin faste tirsdagskapsejladstræning, og sejlerskolen er aktiv flere ugedage. 

Ligesom tidligere, har sejlerskolen manglet instruktører, så kontakt gerne sejlerskolelederen, hvis 
du er kapabel og kunne tænke dig at oplære nye sejlere. Det giver gode sejleroplevelser, og du 
bliver selv en endnu bedre sejler af at skulle forklare tingene for andre. 

Onsdag er der ren hygge med ’sejl sammen aften’. 

Om torsdagen sejles den ugentlige torsdagsmatch, med after sailing på terrassen foran klubben. 

Herligt er det med al den aktivitet, og husk at der altid er plads til dig til sejlads på Furesøen. 

Men husk også, at selv om langt de fleste snart er færdigvaccineret, så skal vi fortsat udvise god 
corona-adfærd, jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

I ønskes alle en god eftersommer med masser af herlig sejlads! 

Poul Ammentorp, formand 

GENERALFORSAMLING 1. SEPTEMBER 
Som tidligere annonceret på farumsejlklub.dk og på klubbens Facebook-side, afholdes 

generalforsamling onsdag 1. september 2021 kl. 19.00 i undervisningslokalet i Farum Sejlklub. 

Dagsordenen i henhold til Farum Sejlklubs vedtægter: 

 Valg af dirigent. 
 Beretning fra bestyrelsen. 

 Årsregnskabet forelægges til godkendelse. 

 Forslag. 
 Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til godkendelse samt fastsættelse af kontingent og 

indskud for indeværende regnskabsår. 

 Valg til bestyrelse, revision og udvalg i henhold til § 11, § 15 og § 18. På valg til bestyrelsen er 
næstformand og kasserer, hvoraf ingen kan genvælges. 

 Eventuelt. 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingen. Ordlyden af indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden senest 
8 dage før generalforsamlingen. 

Se nærmere på farumsejlklub.dk, mht. om corona-pas vil være et krav for at kunne deltage i 
generalforsamlingen. 

Poul Ammentorp, formand  

mailto:sejlerskoleleder@farumsejlklub.dk
mailto:formand@farumsejlklub.dk
https://www.farumsejlklub.dk/information/nyhedsarkiv/104-ndkaldelse-til-generalforsamling-d-1-september-2021-kl-19-30-i-undervisningslokalet-i-farum-sejlklub/
https://www.facebook.com/groups/38095650324
http://www.farumsejlklub.dk/
mailto:formand@farumsejlklub.dk
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DU ER INVITERET TIL FEST! 
Lørdag 4. september kl. 17 holder vi sensommerfest i Farum Sejlklub. 

Efter at sundhedsmyndighederne har hævet restriktionerne til forebyggelse af corona-smitte, er det 
blevet muligt atter at mødes i sociale sammenhæng. Det er længe siden, vi har hygget os sammen i 
vores dejlige omgivelser i sejlklubben, så nu er det tid til en sommerfest i sejlklubben. 

Klubbens spillemænd møder op, og vi vil helt sikkert få nogle hyggelige timer sammen i vores 
dejlige sejlklub, med den bedste udsigt til Furesøen, og måske er vi så heldige, at vejret byder os ud 
på terrassen. 

Denne gang har vi besluttet, at det skal være nemt for alle, så vi har bestilt lækker mad udefra.  

Menu 

Forret: Lakseroulade med basilikumcreme og citronchutney. 

Hovedret:  Oksetyndstegsfilet, krydret, marineret, stegt kyllingebryst samt lammeculotte og 
skysauce. Hertil flødebagte kartofler, tomatsalat med feta og oliven, blandet grøn salat med 
pinjekerner og fransk dressing, små kartofler vendt i persillepesto med rucola samt flute. 

Dessert: Jordbærtærte og kaffe. 

Vin til eget forbrug medbringes. Øl og vand kan købes. 

Der serveres velkomstdrinks med chips m.m. 

Pris og tilmelding 

Denne herlige menu får du for den beskedne pris af 150 kroner pr. kuvert. Du kan tilmelde dig og 
betale via FAS Klubmodul, og du kan tilmelde flere personer ved at gentage din tilmelding. Skriv 
venligst navnet på eventuelle ledsager(e) i bemærkningsfeltet. (Har du problemer med tilmeldingen 
via Klubmodul, så kontakt venligst formand Poul Ammentorp). 

Af hensyn til Buffetkompagniet, som leverer maden, skal tilmelding ske senest mandag 30. august, 
men gerne før. 

Sanne Cecilie Parkhøj, hovmester 

BALINESISK PRAHUS PÅ FURESØ 
Niels Jørgen Bak Nielsen har roet kano, siden han var 13 år, og han har deltaget i adskillelige klub-, 
Danmarks- og verdensmesterskaber. 

Niels, der i dag er 75 år gammel, er uddannet tømrer og har hele sit liv arbejdet med kreative 
løsninger og godt håndværk. 

I 1994 fik Niels tegninger af en balinesisk prahus, som er en fiskerbåd lavet af en udhulet 
træstamme med sejl, ror og udlæggere. Siden har Niels drømt om at sejle med en sådan. 

For fem år siden overtog Niels resterne af en balinesisk prahus, der var bragt til landet for en del år 
siden. Båden var i meget dårlig stand. 

 

https://farumsejlklub.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=118
mailto:formand@farumsejlklub.dk
mailto:hovmester@farumsejlklub.dk
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Siden har Niels renoveret båden fra grunden. De rådne dele af kanoen er skiftet ud med nyt 

ædeltræ. Der er købt nye, meget store bambusstammer fra Kina, som bruges til nye udlæggere. Der 
er syet nyt sejl med hjælp fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og så er båden blevet malet i meget 
smukke farver. 

8. august kl. 14 blev båden sat i vandet for første gang efter renoveringen. 

Den indonesiske ambassadør i Danmark, Dewi Savitri Wahab, deltog i begivenheden sammen med 
ambassadens førstesekretær for kulturelle anliggende, Horionsah Hasan. 

Da jeg selv havde budt velkommen, fortalte Niels om sine drømme med båden og det store arbejde 

med at renovere den, hvorefter ambassadøren holdt en tale om traditionen med fiskerbåde på Bali 
og om samarbejdet mellem Indonesien og Danmark på kulturområdet. 

Traditionen foreskriver, at man, inden søsætningen af en prahus, ofrer ris, røgelse og blomster på 
stranden for at mildne søens onde ånder. 

Den indonesiske ambassadør og Niels malede den sidste del af bådens udsmykning og ofrede ris, 
røgelse og blomster til bådens held, hvorefter båden blev skubbet i vandet og sejlet sat, med 
Thomas Djursing som skipper. 

Ole Bondo Christensen, borgmester 

 

 

Se billederne fra søsætningen af den balinesiske prahus på Youtube. (Foto: Poul Ammentorp). 

https://www.furesoe.dk/politik/byraadet/byraadsmedlemmer/ole-bondo-christensen/
https://youtu.be/fJRyVSnpjY8
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NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN 
Der er kommet godt gang i Zoomerne. Tre-fire Zoom8-sejlere træner hver mandag og onsdag. Tre 
af dem (Toby fra FAS, Anton fra Skovshoved Sejlklub og Hugo fra Hellerup Sejlklub) deltog i 
NoNonsens Camp 19.-20. juni – en hygge-og træningslejr forud for VM, som de senere alle tre også 
deltog i på Furesøen 12.-18. juli. 

Frida og Sofie sejler fortsat optistævner. Frida fik i Skovshoved en fin sjetteplads og dermed sin 
første B-pind. 

Sofie deltog 13.-16. maj i EM-/VM-udtagelsen i Sønderborg og sluttede som nr. 11 af pigerne og 
samlet nr. 30. En weekend med masser af regn og næsten ingen vind. 

I weekenden 13.-14. juni var der i Fåborg udtagelse til opti-NM. En weekend med middelvind 
omkring 9-10 m/s og hårde vindstød. Igen sluttede Sofie som nr. 11 og kvalificerede sig dermed til 
en plads på opti-landsholdet ved NM i uge 30, hvor hun opnåede en flot samlet 19.-plads. 

Otte nye introsejlere er startet, og de er alle fortsat med masser af gå-på-mod. 

Flere sejlere har vist interesse for at prøve kræfter med kapsejlads, så det bliver spændende. 

FAS har haft ni sejlere med på Herslev sejlerlejr. En fantastisk uge med sol og både lidt og meget 

vind. Det er en stor glæde at se 60 sejlere fra 5 klubber hygge sig på tværs af alder og klubber. 

Pia Lebeck Frederiksen, forælder 

 

 

Frida og Sofie på Herslev sejlerlejr. (Foto: Pia Lebeck Frederiksen).  
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ZOOM8 VM 2021 
Jeg hedder Toby og har sejlet i Farum Sejlklub, siden jeg var ti år gammel. De første fire år tilbragte 
jeg i optimisten, som jeg sejlede land og rige rundt i, helt fra Skovshoved til Skælskør og Kaløvig. 

Sidst i efteråret 2020 kunne man godt sige, at jeg var vokset ud af optien. Derfor besluttede jeg mig 
for at fortsætte min sejlerkarriere i Zoom8-jollen dette år. I foråret fik jeg indkøbt en jolle og kom 

hurtigt ud til træningssamlinger og kapsejladser. Det gik godt, jeg lærte en masse og sluttede 
forårssæsonen som nr. 5 på drengenes rangliste. 

Det hele kulminerede dog i sommerferien, hvor jeg deltog i Zoom8 VM i Yachtklubben Furesøen 
(YF), der var blevet udsat fra sidste år. Det er den oplevelse, jeg vil fortælle om her. 

I ugerne op til stævnet fik jeg selskab af Anton fra Skovshoved og Hugo fra Hellerup, som kom og 
trænede sammen med mig i Farum Sejlklub. Der kom endnu mere træning op til stævnet, da YF 
inviterede til træning torsdagen før stævnet. Da stævnet officielt startede, var der to træningsdage, 
lørdag og søndag, så alle sejlerne rundt omkring fra kunne få en følelse for det farvand, der er 
Furesøen. Søndag blev afsluttet med et practice race, her hentede jeg en sjetteplads og fik en fin 
fornemmelse af banen og mine konkurrenter. 

 
Foto: Martin Blander Hedegaard. 
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Endelig gik det løs. Efter en velkomsttale med kanonskud og standerhejsning gik alle 68 sejlerne fra 
de seks deltagende lande på vandet. På førstedagen gik det helt fantastisk godt, med vinden og 
vandet i mit favør. Jeg vandt den første sejlads, og efter dagens tre sejladser lå jeg som nr. 1, med 
kun få point foran nr. 2, Laurenz Hasselberger fra Østrig. Næste dag, tirsdag, gik også godt. Vi fik 
endnu tre sejladser, og Hasselberger trak op på førstepladsen, hvor han forblev resten af stævnet.  

Jeg blev desværre ramt af to gule flag og måtte indkassere en diskvalifikation i sejlads nr. 5. På 
pigernes side havde vi Madita Grigat fra Gråsten på førstepladsen. 

Onsdag var en hviledag. Vi fik desværre kun gennemført to sejladser torsdag og fredag pga. 
manglende vind. Torsdag gik rigtigt godt, mens Furesøen om fredagen viste sig fra sin lidt lunefulde 
side. 

Da regnskabet blev gjort op, stod det klart, at jeg sluttede på en samlet ottendeplads. Min serie blev 
på 1, 4, 5, 4, (RET), 18, 6, 17. Inden stævnet gik i gang, havde jeg et lille håb om en placering i top-
10, så jeg er stolt og glad over, at det lykkedes. Laurenz Hasselberger vandt drengenes VM, og 
Karolin Härm fra Estland vandt pigernes. 

På sidstedagen, lørdag, blev der afholdt holdsejlads. Mit hold, Team Øst Danmark, bestod af Anton 
fra Skovshoved, Emil fra Birkerød, Katja fra Bandholm og mig. Vi blev samlet nr. 3 ud af de 7 
deltagende hold. 

Alt i alt har det været en meget spændende oplevelse, med både opture og nedture. Jeg glæder 
mig til at fortsætte i Zoom8-jollen næste år og til at sejle endnu mere. 

Toby Blander Hedegaard, Zoom8-sejler 

SENIORAFDELINGEN 
Husk at medlemmer af FAS kan låne klubbens Ynglinge, når de, efter afsluttet sejlerskole, har 
bestået den praktiske sejladsprøve i Yngling. Medlemmer med tilstrækkelig sejlererfaring kan bestå 
den praktiske sejladsprøve efter aftale med sejlerskolelederen. Alle som benytter Klubbens 
Ynglinge, skal huske at skrive i logbogen. Læs meget gerne de gældende regler vedrørende lån af 
klubbens både. Der er faste aktiviteter ugens fire første dage, skolesejlads, tirsdagssejlads og 
torsdagsmatch. Du kan se i logbogen, hvilke både der er optaget, men alle dage vil der være flere 
muligheder for at låne en båd. 

Sejl sammen aftener 

Sejl sammen aftener om onsdagen kl. 18 fortsætter. 

Vi mødes foran hallen. 

Sejladsen er for 

 dig, der får sejlet for lidt, fordi du mangler en at sejle med 

 dig, der gerne vil have mere sejlrutine 

 dig, der gerne vil lære nogle andre sejlere at kende 

 dig, der har lyst til at sejle en aftentur. 

mailto:sejlerskoleleder@farumsejlklub.dk
https://www.farumsejlklub.dk/images/docs/senior/ReglerLaanFASbaade2021.pdf
https://www.farumsejlklub.dk/images/docs/senior/ReglerLaanFASbaade2021.pdf
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Efter sejladsen om onsdagen mødes vi i klublokalet og får en snak over en kop kaffe, en vand eller 
en øl. 

Indtil videre er der blevet sejlet I Triss, private Ynglinge og klub-Ynglinge. 

I alt otte sejlere har deltaget i sejladserne. De otte har nu oprettet en e-mailkæde, så ingen tager 
forgæves i klubben.   

Er du interesseret i at deltage, kan du tilmelde dig e-mailkæden ved at give besked til 

seniorlederen. 

Du er også velkommen til blot at møde op om onsdagen, men så er det en god idé at have en 
makker med. 

Hvis du mangler en sejlmakker, men ikke kan om onsdagen, så skriv til mig om, hvilke dage du kan. 
Så kan jeg muligvis formidle kontakt. Du kan også efterlyse en makker på klubbens Facebook-side. 

Kapsejladstræning 

Kapsejladstræning i Yngling fortsætter hver tirsdag. Det er for klubbåde såvel som privatejede 
Ynglinge. 

Tirsdagstræningen fortsætter til 14. september. Og vi slutter af med evaluering og grill 21. 
september kl. 18. 

Målet med træningen er, at alle bliver bedre sejlere. Med det fokus, som kapsejladstræning giver 
dig, er dette nærmest umuligt at undgå. Der vil blive prøvet og talt om starter, taktik, brug af 
kompas, kapsejladsregler, fif og meget andet.  

Du vil få mest ud af det, hvis du har lidt sejlerfaring fra f.eks. sejlerskolen. Hvis du ikke allerede er 
med i en besætning, sammensætter vi besætningerne sådan, at du får mest muligt ud af det. 

Du skal tilmelde dig hos Per Duelund, som koordinerer træningen. 

Stefan Lindeberg, seniorleder 
 

 

Farum Sejlklub rummer bl.a. en imponerende Triss-flåde. (Foto: Poul Ammentorp). 

mailto:seniorleder@farumsejlklub.dk
https://www.facebook.com/groups/38095650324
mailto:per@duelund.pm
mailto:seniorleder@farumsejlklub.dk
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FORMANDENS TALE VED 
STANDERHEJSNINGEN 25. APRIL 2021 
Corona-situationen har fyldt alt for meget det seneste år, så den vil jeg ikke trætte jer med, men 
blot sige, at åbningen gradvis er på vej, og der er lys forude, og det glæder vi os meget til. Dog er 
det ikke overstået endnu, så vi skal stadig udvise god corona-stil, med alt hvad det indebærer. 

Generalforsamlingen flyttes til efter sommerferien, hvor vi forhåbentligt kan holde den i vores egne 
lokaler. I vil blive orienteret ved Klubnyt eller nyhedsmail. 

En vigtig ting i den forbindelse er, at vores næstformand Per Duelund og kasserer Arne Nørby 
Rasmussen begge falder for anciennitetsgrænsen på seks år eller tre valgperioder, så de kan i 
henhold til vores vedtægter ikke genvælges. 

Vi skal derfor i fælleskab finde nye kandidater til disse to vigtige poster i FAS’ bestyrelse, som de to 
har udfyldt med bravour i deres funktionsperiode, og som vi naturligvis vil sige dem tak for. 

De har begge indvilliget i at blive siddende i bestyrelsen indtil generalforsamlingen. 

Tiden flyver afsted, og det er over fem år siden, at jeg blev valgt som formand. Jeg går ind i mit 
sidste år som formand for FAS. Til næste år vil der være en ny, som holder talen her ved vores 

standerhejsning. 

Det har været fem år, hvor vi efter en del år med medlemstilbagegang nu oplever, at vores 
medlemstal er mere stabilt. Det giver forhåbning om, at sejlsporten igen kan blive populær, og at 
vores aktive medlemstal måske vil begynde at vokse. 

At vokse er ikke målet i sig selv. Det vigtigste er, at de medlemmer, vi allerede har, er aktive 
medlemmer, som ofte sejler tur-, hygge-, trænings- eller kapsejlads. 

Lad os love hinanden, at 2021 er det år, hvor vi alle sejler mindst en gang om ugen og gerne mere.  

Husk, at I alle er vigtige rollemodeller! 

Har du båd i havnen eller på land, så brug den som et ekstra frirum, hvor du fx kan pakke en 
madkurv og nyde aftensmaden på vandet for anker, mens den varme sommersol synker i vest. Man 
kan naturligvis også blive i eller ved havnen, hvor det vil være med til at skabe liv, for liv er vigtigt 
for en sejlklub. 

Seniorlederen skrev i det seneste nummer af Klubnyt, at Seniorafdelingen vil forsøge sig med flere 
sociale sejladser. Det er et rigtigt godt initiativ, som vi ser frem til, at mange vil bakke op omkring. 

Der er sejl-sammen-aften allerede 12. maj kl. 18.00 samt søndagstur med madkurv første gang 30. 
maj. kl. 10.30. Her kan alle være med, både i kølbåd og jolle. 

Jeg glæder mig til at se den kæmpe flotille, som stævner ud fra FAS, og hvor alle kommer glade 
hjem til en snak i klubben, til kaffe, øl eller vand. 

Aftenkapsejladserne starter allerede på torsdag. De har kørt i mange år, så de behøver ikke mange 
ord med på vejen. Dog vil jeg sige, at de arrangeres for at giver jer alle mulighed for at sejle 
kapsejlads.  

De kræver ingen forudsætninger, udover at du på vores hjemmeside læser, hvorledes det er 
organiseret, så du ved, hvornår du skal starte, og du kender banen, du skal sejle. 
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Kapsejladsreglerne behøver du ikke indgående kendskab til i begyndelsen. Hvis du sejler efter 
søvejsreglerne og holder klar, når du ser andre både komme tæt på dig, så kan du sagtens være 

med. 

Vi er mange, der synes, at kapsejlads er sjovt, og vi vil gerne have dig med i legen, så der vil altid 
være nogen, du kan spørge, eller som kan hjælpe dig til at blive en god kapsejler. Jo flere vi er, jo 
sjovere er det at sejle kapsejlads!  

Det er glædeligt, at vi ingen tomme pladser har i havnen. Interesselisten er dags dato tom, så det 
tager ikke flere år at få en havneplads.  

Vi oplever, at vi får en del forespørgsler, om der er både til salg, og om der er mulighed for at få en 

havneplads i FAS, og det er altid gode tegn. Vil du vide mere herom, er du altid velkommen til at 
kontakte vores driftsleder. 

Vi ønsker aktive sejlere til Farum Sejlklub.  

Hvis man ikke kan sejle, så er det op ad bakke at blive en aktiv sejler, og vi har oplevet, at nye 
medlemmer har anskaffet en båd og fået en bådplads og efterfølgende givet op, fordi de ikke 
vidste, hvad det var de gik ind til. 

For at imødegå dette, er det indført, at man skal dokumentere, at man kan sejle for at få en 

bådplads i havnen.  

Kan man ikke sejle, så tilbyder vi sejlerskole, og når man er skolet ud med en førerprøve, så er man 
kvalificeret til at få en havneplads. I mellemtiden kan man skrive sig på interesselisten til en 

havneplads. 

Jeg tror, at vi kan få både vores senior- og ungdomsafdeling til at vokse. Grundlaget herfor er ikke 
kun tilgang af nye medlemmer, men også at vi har de instruktører og hjælpere, som er nødvendige 
for, at vi kan give de nye medlemmer en god sejleruddannelse.  

Vi har imidlertid stor kapacitet med hensyn til både og materiel, så det er et godt udgangspunkt. 

Haves: Både. Søges: Instruktører og hjælpere. Sejlerne skal nok komme, når de hører om vores 
formidable tilbud i Farum Sejlklub. 

I ungdomsdelingen er forældreopbakningen omkring undervisning og træningssejladser sidst på 
eftermiddagen og om aftenen det, der gør, at det fungerer.  

Vi har friske, unge sejlere, som har et fritidsjob i klubben som trænere. Deres fokus er på 
undervisningen og træningen.  

Alt det vigtige både bløde og hårde slid, hvor vores optimister og jollesejlere har brug for en hånd 
med tilrigning eller med tungere løft, simple reparationer eller stumper der mangler, er noget, som 
mange forældre gerne hjælper til med.  

Herudover er der tradition for, at der efter undervisnings- og træningssejladser serveres et måltid 
velfortjent mad til de sultne sejlere i vores undervisningslokale.  

Ungdomsafdelingen underviser og træner mandage, tirsdage og onsdage fra kl. 16.30 til kl. 20.00. 

Slå et slag forbi klubben og se den herlige aktivitet på vandet, og få måske en snak med nogle af 
forældrene til juniorerne. En sådan sejlersnak kunne måske udvikle sig til, at forældrene selv fik lyst 
til at sejle i FAS, og her har vi masser af gode tilbud om undervisning og lån af både. 

mailto:driftsleder@farumsejlklub.dk
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Ungdomsafdelingen tilbyder en uge med sejlerlejr i Herslev Strands Sejlklub i sommerferien. Det er 
noget, som jeg varmt vil anbefale, for sejlerlejren skaber gode sejlere, med de mange timer på 

vandet, i klubben, og med spil og leg på stranden. Det er styrkende for kammeratskabet de unge 
imellem, ikke kun i FAS, men også med unge fra de andre sejlklubber ved Furesøen.  

Det er også styrkende for sammenholdet mellem de forældre, der melder sig som ledere og 
hjælpere, og igen gælder det også sammenholdet på tværs af klubberne ved Furesøen. 

Jeg har selv været forælder, leder og arrangør ved sejlerlejre i 1980’erne og -90’erne, og det gør 
mig glad at tænke tilbage på alle de dejlige unge sejlere, vi kunne aflevere til deres forældre efter 
en skøn uge med masser af sejlads, hyggeligt samvær og godt kammeratskab. 

 

Nicolai, Oliver, Jonathan, August og Bertil på Herslev sejlerlejr. (Foto: Pia Lebeck Frederiksen). 

Pensionist i FAS 

Vi glæder os til at få adgang til også at lave sociale aktiviteter i vores klublokale, så klubbens 
pensionister igen kan genoptage deres lørdagsklub, hvor man specielt i vinterhalvåret mødes i 
klublokalet om formiddagen og får en sejlersnak om de gode, gamle dage i FAS til et krus øl eller to. 

Vi har også en FAS-Bio med ’Film og Frokost’, hvor overvejende pensionister deltager, den vil vi 
også genoplive, når det bliver muligt. 

Jubilarer 

Jeg har talt om seniorer, ungdomsmedlemmer og pensionister i FAS. 

Nu er jeg kommet til årets jubilarer. 

I år har vi ingen, som kan fejre 25 års jubilæum i FAS, men vi har til gengæld en, som kan fejre 50 år 
som medlem af Farum Sejlklub. 

Det er Niels Henrik Olsen. 
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Formand Poul Ammentorp sammen med 50 års jubilaren Niels Henrik Olsen ved standerhejsningen 
25. april 2021. (Foto: Sanne Cecilia Parkhøi).  

 
Starten på dit medlemskab går længere tilbage, end jeg kan huske, men jeg kan regne ud, at du var 
15 år, da du blev medlem. Du har nok ikke været i optimistafdelingen, men er startet direkte i 
ungdomsafdelingen, som man gjorde dengang, hvis man var mellem 15 og 25 år og ikke sejlede 
optimistjolle. 

Vi kan også regne ud, at du blev medlem i 1971. Du har det lave medlemsnummer 272.  

I dag er der kun to medlemmer i klubben, som blev medlemmer før dig, så var det her en 

kapsejlads, lå du på tredjepladsen. 

Jeg lærte dig at kende i 1979, hvor du ihærdigt arbejdede i hallen med at shine en OK-jolle op. Den 
blev imponerende flot, med et nylakeret mahognidæk. Historien var, at nu skulle den sælges, fordi 

den var dømt ude af kapsejlads.  

Det var en rigtig sørgelig historie, hvor der manglede opbakning til jer unge sejlere fra vores 
organisation, og jeg husker din skuffelse. 



Farum Sejlklub Klubnyt Nr. 3, august 2021 

15 

 

Du kunne nemt have mistet glæden ved sejlsport, men det gjorde du ikke. Du forblev som medlem i 
FAS, hvor du i dag er en af vores meget aktive kapsejlere i seniorafdelingen med speciale i Yngling, 

osmose og glasfiberarbejde. 

Du er en meget hjælpsom person. Altid parat til at give andre gode råd og vejleding i vedligehold af 
både samt tips om kapsejlads. Beder man om en hånd, eller har jeg en opgave (og det har jeg ofte), 
så får man aldrig nej fra dig! Du er en god klubkammerat, går til sagerne med højt humør, og er et 
stort aktiv for os alle. Jeg ønsker alt godt for dig med dine næste 50 år i Farum Sejlklub. 

Nu varer det ikke mange år, før du kan kvalificere dig til medlemskab af pensionistgruppen i 
sejlklubben og dermed til et lavere kontingent, så der er også noget at se frem til.  

Tillykke og stor tak til Niels Henrik Olsen for trofast støtte til Farum Sejlklub gennem 50 år. Det er 
godt sejlet! 

Til slut er der at sige tak til alle jer medlemmer og forældre til vores ungdomsmedlemmer, som med 

jeres indsats for Farum Sejlklub er med til at skabe en aktiv sejlklub, hvor det handler om glæden 
ved at sejle. 

Også tak til vores hovmester for at bakke standerhejsningen op med et glas herlige bobler til alle, så 
vi har noget at skåle i, når vi har hejst standeren. Hvilket næstformand Per nu vil gøre nu, og det 
bliver for fuld udblæsning. Standeren sættes til melodien ’Anchors Aweigh’, som betyder tag 
ankeret. 

Der må sejles! Hurra for Farum Sejlklub og sejlsporten: Tre Lange. Tre Korte. Og suset fra Furesøen. 

Varsko for skud! [Tre skuds salut ved kanoner Tage Wulf]. 

Poul Ammentorp, formand 

 

  Foto: Morten W. Bach Poulsen 

mailto:formand@farumsejlklub.dk
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UDSKIFTNING AF GUMMILISTER 
I flere år har jeg gået og overvejet at gøre noget ved de utætte gummilister på min Triss, og i år har 
jeg så fået gjort noget ved det. Jeg har lært af både den svære og den lette måde. 

Den svære måde 

Første tanke var at genbruge de gamle lister, så jeg tog vinduerne ud i efteråret og gav listerne et 
varmt bad og lidt silikoneolie og lagde dem lunt vinteren over. Da den sidste sne var smeltet, 
forsøgte jeg at sætte dem i igen. Det blev en lang dag med ømme fingre, gnatværk med 
tætningsmasse og forsøg med diverse skruetrækkere, eder, forbandelser og bønner. Til sidst gav jeg 
op, tapede vinduerne til og kørte hjem. 

Den lette måde 

Den første erkendelse var at købe nye lister. Jeg købte 4 meter 70.3221 og 4 meter 40.32309 fra 
Palby. Det passer til to vinduer. Listen har forskellig rillebredde mod vindue og glasfiber. Vend den, 

så der er 4 mm mod glasfiber og 3 mm mod ruden. Den næste erkendelse var, at ordentligt værktøj 
er det halve arbejde, så ud over listerne købte jeg også låsekileværktøj 70.84932, der er et 
skruetrækkeragtigt håndtag, men i spidsen har det et øje formet efter låsekilelisten, så man kan 

pløje listen på plads. 

Her kommer den fremgangsmåden, jeg fulgte. 

Start med at give rillerne i gummilisten lidt silikonespray. Sæt gummilisten i vinduesrammen uden 
rude og uden låsekileliste og med rillen til låsekilelisten udad. Vent med at skære længden, til du er 
hele vejen rundt og er sikker på, at gummilisten er presset helt ud mod glasfiberen. Jeg valgte at 
lade samlingen være øverst i vinduet.  

Nu skal du have en hjælper inde i båden. Hjælperens opgave er at holde gummilisten på plads, så 

den ikke skrider, og især at presse gummilisten udad, når du presser ruden ind. Ved at presse 
gummilisten lidt ud, åbnes den og giver bedre plads til at få ruden i. I skal arbejde på de samme 10-
20 cm ad gangen. 

Sæt ruden i ca. midt i åbningen, hvor den er størst, og pres herefter ruden fremad, så den glider på 
plads i den ene ende. Brug låsekileværktøjet (eller en ikke skarp skruetrækker) til at vrikke listen ud 
over glasset resten af vejen. Det er her, at hjælperen skal presse gummilisten udad, så den åbner 
sigs, men pas på, presses der for meget, må I starte forfra. 

Når ruden er i hele vejen rundt, kan du bruge et minut på at massere den ordentligt på plads, så 
glas og glasfiber er i plan hele vejen, det gør næste trin lettere. 

Giv rillen til låsekilelisten lidt ekstra silikonespray. Start modsat samlingen af gummilisten, så 

samlingerne ikke kommer det samme sted. Jeg har samlingen på låsekilelisten nederst i ruden og 
samlingen i selve gummilisten øverst. Sæt låsekileværktøjet ned i låserillen og drej det, så 
gummilisten åbnes. Stik enden af låsekilelisten ind i øjet og et par cm ind i låserillen. Nu skal du bare 

roligt føre værktøjet hele vejen rundt i rillen, mens du hjælper låsekilelisten på plads i rillen. Vent 
med at afkorte længden, til du er hele vejen rundt. 

Med denne metode brugte vi mindre end 10 min. pr. rude, men nu havde vi selvfølgelig også øvet 
os flere timer med den gamle liste og uden værktøj. 

Jeg har valgt ikke at bruge fugemasse af nogen art, og indtil videre ser det ud til at holde tæt. 
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Den færdige gummiliste med låsekileliste monteret. (Foto: Mads Prang Roesen). 

 

  

Sådan bruges låsekileværktøjet, men selvfølgelig først når gummilisten sidder på plads. (Foto: Mads 
Prang Roesen). 

Note: Gummilisten fra Palby er specificeret til en maksimal hjørneradius på 8 cm. Ét af hjørnerne i 
Trisseruderne har en mindre hjørneradius, men med lidt god vilje kan det alligevel lade sig gøre.  

Mads Prang Roesen, Triss-sejler 
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KALENDER 
Se venligst klubbens online aktivitetskalender, som opdateres løbende. 

 
 
KONTAKTPERSONER 
Bestyrelse 

 Formand: Poul Ammentorp, formand@farumsejlklub.dk, tlf. 4054 6905 

 Næstformand: Per Duelund, 2.formand@farumsejlklub.dk, tlf. 4028 1092 
 Kasserer: Arne Nørby Rasmussen, kasserer@farumsejlklub.dk, tlf. 4495 3481 

 Seniorleder: Stefan Lindeberg, seniorleder@farumsejlklub.dk, tlf. 6128 0720. 

 Ungdomsleder: Mikkel Elmholdt, ungdomsleder@farumsejlklub.dk, tlf. 5073 7255 

 Driftsleder: Peter Riisgaard Mønnike, driftsleder@farumsejlklub.dk, tlf. 2779 3925 

 Suppleant: Jan Hellinghus, tlf. 2624 8971 

https://farumsejlklub.dk/aktiviteter/aktivitetskalender
mailto:formand@farumsejlklub.dk
mailto:2.formand@farumsejlklub.dk
mailto:kasserer@farumsejlklub.dk
mailto:seniorleder@farumsejlklub.dk
mailto:ungdomsleder@farumsejlklub.dk
mailto:driftsleder@farumsejlklub.dk
https://farumsejlklub.dk/aktiviteter/aktivitetskalender
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Koordinationsudvalg og øvrige kontaktpersoner 
Bestyrelsens medlemmer indgår også i Koordinationsudvalget, ku@farumsejlklub.dk   

 Sejlerskoleleder: Bjørn Pedersen, sejlerskoleleder@farumsejlklub.dk, tlf. 93951956 

 Kapsejladsleder: Claus Bidstrup, kapsejladsleder@farumsejlklub.dk, tlf. 3023 7122 
 Hovmester: Sanne Cecilie Parkhøi, hovmester@farumsejlklub.dk, tlf. 6065 2244 

 Havnemand: Rasmus Cassøe, havnemand@farumsejlklub.dk, tlf. 2053 7190 

 Pladsmand: Jon Kjartansson, pladsmand@farumsejlklub.dk, tlf. 4495 7915 

 Halmand: Stephan Nandrup-Bus, halmand@farumsejlklub.dk, tlf. 5055 4977 
 Nøglemand: Per Christoffersen, per_c@mail.com, tlf. 2236 7273 

 Webmaster: Mikkel Elmholdt, webmaster@farumsejlklub.dk, tlf. 5073 7255 

 Klubnyt-redaktør: Jesper Kirkeskov, klubnyt@farumsejlklub.dk, tlf. 7175 5494 

KOLOFON 
Klubnyt er medlemsblad for Farum Sejlklub. 

53. årgang. Nr. 3, august 2021. 

klubnyt@farumsejlklub.dk 

Redaktion: Jesper Kirkeskov (ansvarshavende efter presseloven). 

Deadline for nr. 4, november 2021: 24. oktober 2021. 

Tekster bedes venligst indsendt til redaktøren som Word-filer og foto som separate jpg- eller png-

filer i maksimal opløsning. Ved bidrag med omtale af begivenheder (forgangne såvel som 
kommende) bedes venligst oplyst både tid og sted. 

Alle udgaver af Klubnyt kan tilgås i arkivet på Farum Sejlklubs hjemmeside. 

 

Farum Sejlklub 
Frederiksborgvej 101 
3500 Værløse 

Konto i Danske Bank: Reg.nr. 1551. Kontonr. 6187455.  

www.farumsejlklub.dk 

mailto:ku@farumsejlklub.dk
mailto:sejlerskoleleder@farumsejlklub.dk
mailto:kapsejladsleder@farumsejlklub.dk
mailto:hovmester@farumsejlklub.dk
mailto:havnemand@farumsejlklub.dk
mailto:pladsmand@farumsejlklub.dk
mailto:halmand@farumsejlklub.dk
mailto:per_c@mail.com
mailto:webmaster@farumsejlklub.dk
mailto:klubnyt@farumsejlklub.dk
mailto:klubnyt@farumsejlklub.dk
mailto:klubnyt@farumsejlklub.dk
https://farumsejlklub.dk/information/medlemsbladet-klubnyt/klubnyt
http://www.farumsejlklub.dk/

