
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra 24. juli til 12. august 2022 kan du prøve at sejle J70 i Farum Sejlklub. 

Læs mere side 12. 

(Foto: KAS Racing/Sailing.pics) 
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NYT FRA BESTYRELSEN 
Det er herligt, at det nu er forår, og vi skal til at tage fat på en ny sejlsæson med aktivitet og sejlads. 

GENERALFORSAMLINGEN 
Selv om det kun er et halvt år siden, vi afholdt ordinær generalforsamling, skal vi til det igen torsdag 
17. marts 2022 kl. 19.30. 

Nu er der ingen coronarestriktioner længere, og generalforsamlingen bliver i vores undervisnings-
lokale i klubben. 

Se indkaldelse med dagsorden side 5. 

Bestyrelsen håber på et godt og solidt fremmøde af medlemmer. 

Vi skal have valgt en ny formand, da den nuværende i henhold til vores vedtægter ikke længere kan 
genvælges til bestyrelsen. 

Har du lyst til at være med til at gøre en forskel for din dejlige sejlklub, så er formandsposten en 
god platform for at gøre dine ideer mht. sejlsport og sejlklubben til virkelighed.  

Det er med beklagelse, at jeg kan oplyse, at vores redaktør af Klubnyt, Jesper Kirkeskov, ikke stiller 
op til en ny sæson. 

Har du en redaktør i maven, så hører vi i bestyrelsen gerne fra dig, så vi stadig kan kommunikere til 
sejlklubbens medlemmer med et godt blad.  

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til Jesper Kirkeskov for en rigtig god indsats med bladet, 
som i Jespers funktionsperiode er overgået til at være webbaseret, hvilket sparer klubben for 
mange omkostninger til trykning og forsendelse, og hvor vi samtidig opnår den fordel, at der ikke er 
flere ugers ventetid, fra redaktionen er færdig med bladet, til det er nået ud til dig.  

Det var ventetiden, der var årsagen til at skippe det trykte blad, da coronasituationen gav os 
problemer, idet alting ændrede sig nærmest fra uge til uge med aflysninger og udsættelser, så 
bladet ville være uaktuelt, når det endelig kom frem til dig. 

Suppleant til bestyrelsen Jan Hellinghus er blevet konstitueret som driftsleder, indtil en ny 
driftsleder er valgt på førstkommende generalforsamling. 

I sidste nyt fra bestyrelsen, søgte vi en ny driftsleder. Miraklet skete, idet jeg ganske kort tid efter 
blev kontaktet af Flemming Hjorth, som er ejer af en Stor Triss i vores havn. 

Flemming har været til et møde med Jan Hellinghus og formanden i sejlklubben, hvor vi fortalte om 
opgaven som driftsleder. Det var ikke noget, der afskrækkede Flemming, og Jan og jeg vil varmt 
anbefale ham til posten som ny driftsleder. 

FORBEDRING AF MASTESKABET 
Det er dejligt, når der er medlemmer, der påskønner, at der tages initiativer til forbedringer i 
sejlklubben. 
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Efter der er kommet rør til masterne i masteskabet, som letter arbejdet med at lægge master på 
plads og tage dem ud igen ved sæsonstart, kom der et opslag på Farum Sejlklubs Facebook-gruppe, 
som gengives herunder, fordi der er mange medlemmer, som ikke benytter Facebook, og de skal da 
også se de rosende ord til halmanden og hans hjælpere. 

 

DEN KOMMENDE TID 
Søsætning af kølbåde er fastsat til lørdag 23. april fra kl. 7.00 (se side 17). 

Vognmand med kran er bestilt. Der er sendt direkte e-mail ud til alle kølbådsejerne. Søsætter du 
selv din kølbåd med havnekranen, er det vigtigt at du også læser side 17 med besked fra 
Driftsafdelingen. 

Traditionen tro, er der standerhejsning dagen efter, at vi søsætter kølbådene, dvs. søndag 24. april 
kl. 14.00. 

Dette fejres på festlig vis, og når standeren er sat, så er hovmester Sanne klar med vin, sodavand, 
snacks, slik, flødeboller, og hendes hjælpere har grillet pølser, så du kan lave en hotdog med det 
hele. 

Alle er velkomne til standerhejsningen, naturligvis også vores juniorer med søskende og forældre. 
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Kom ned i sejlklubben søndag til standerhejsning og til et par hyggelige timer, hvor vi kan få snakket 
om, hvordan vi igen får en herlig sejlsæson med masser af aktivitet. 

Det er også en tradition, at pladsmand Jon indkalder til oprydning på jollepladsen, ugen efter at 
kølbådene er blevet søsat, dvs. lørdag 30. april kl. 10.00. 

Dette arrangement er for alle klubmedlemmer, hvor vi skal have ryddet op og gjort jollepladsen 
klar, så jollerne kan sættes på deres pladser. Det vil være efterladenskaber, fliser, bildæk og andet, 
som har samlet sig i løbet af sæsonen og vinteren, og selvsåede træer, brombærbuske og andet 
stort ukrudt samt blade, vi skal have væk, så der er behov for at du medbringer gode arbejds-
handsker og haveredskaber, fx rive, grensaks, spade.  

Oprydningen plejer at tage et par timer. Det er dejligt, når der er mange, der møder op, og giver en 
hånd med. Når vi er færdige, hygger vi os med pizza og øl, som pladsmanden tryller frem! 

FORMANDEN HAR ORDET 
Til sidst vil jeg igen minde om, at det i henhold til vores vedtægter er min sidste periode som 
formand i FAS, hvor jeg nu har nået grænsen på seks år. 
Jeg har mødt rigtig god støtte og opbakning som formand fra rigtig mange medlemmer i Farum 
Sejlklub. 

Det har været seks år med mange opgaver, men med positiv indstilling fra alle, jeg har haft kontakt 
til. 

Jeg har glædet mig over at være med, og med arbejdet fordelt på flere er det gået som en leg. Det 
har været en tid, som jeg vil tænke tilbage på og glæde mig over.  

Farum Sejlklub har fyldt meget i mit sejlerfritidsliv og givet mig megen glæde i de 43 år, jeg har 
været medlem af FAS, hvoraf de sidste seks som Formand. 

Det skyldes ikke mindst det gode kammeratskab og den positive indstilling, der er i klubben, og jeg 
er sikker på, at en ny formand vil blive bakket op på samme positive måde, som jeg er blevet bakket 
op af jer! 

Jeg har naturligvis været rundt i klubben og spurgt flere, som jeg mener kunne være gode 
kandidater til formandsposten M/K, men uden held.  

Nu vil jeg appellere til dig! 

Hvis du kan træde til, eller du kan pege på en god kandidat, så hører jeg meget gerne fra dig.  

Vi skulle meget gerne have fundet en ny person til denne vigtige post i klubben, som skal være kørt 
i stilling til generalforsamlingen 17. marts 2022.  

Der er ikke lang tid til 17. marts, og der er også kun godt en måned til at få bådene klargjort til en ny 
sejlsæson, hvor vi glæder os til at se masser af aktivitet med rigtig mange hvide sejl fra Farum 
Sejlklub på vore skønne Furesø. 

Sejlerhilsen fra 

Poul Ammentorp, formand 

 

mailto:formand@farumsejlklub.dk
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GENERALFORSAMLING 

Som �dligere annonceret på farumsejlklub.dk og på klubbens Facebook-gruppe, a�oldes 
generalforsamling torsdag 17. marts 2022 kl. 19.30 i undervisningslokalet i Farum Sejlklub. 

Dagsorden i henhold �l Farum Sejlklubs vedtægter: 

• Valg af dirigent. 
• Beretning fra bestyrelsen. 
• Årsregnskabet forelægges �l godkendelse (se side 6-11). 
• Forslag. 
• Forelæggelse af bestyrelsens budge�orslag �l godkendelse samt fastsætelse af kon�ngent og 

indskud for indeværende regnskabsår. 
• Valg �l bestyrelse, revision og udvalg i henhold �l § 11, § 15 og § 18. 
• Eventuelt. 

VALG TIL BESTYRELSEN 
• Formand (kan ikke genvælges, jf. vedtægternes § 11) 
• Næs�ormand (ikke på valg) 
• Kasserer (ikke på valg) 
• Seniorleder 
• Ungdomsleder 
• Dri�sleder 
• Suppleant �l bestyrelsen 

VALG AF REVISORER 
• Revisor 1 
• Revisor 2 

UDVALG 
• Sejlerskoleleder 
• Kapsejladsleder 
• Hovmester 
• Redaktør 

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

http://farumsejlklub.dk/
https://www.facebook.com/groups/38095650324
mailto:formand@farumsejlklub.dk
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J70 PÅ PRØVE 
Sejlsportsligaen har �lbudt Farum Sejlklub at afprøve en J70, og i perioden 24. juli �l 12. august kan 
du derfor komme ud i en J70 på Furesøen. 

Sejlsportsligaen er ejet af de danske sejlklubber og står bag nogle landsdækkende ak�viteter i 
denne bådtype for sejlere fra 12 år og op.  

Bestyrelsen har beslutet at benyte den gra�s mulighed for, at medlemmerne kan afprøve båden, 
så vi kan få et grundlag for at beslute, om Sejlsportsligaen og J70-konceptet kan bidrage �l at 
udvikle Farum Sejlklub, herunder om dete kan stå mål med den ret store investering, det er at 
anskaffe en J70. 

Der vil snarest komme mere informa�on om muligheder for at afprøve båden fra det udvalg, 
bestyrelsen har nedsat. Det består pt. af Hans Peter Mathiesen og Stefan Lindeberg. 

Mange af de større klubber har anskaffet et eller flere eksemplarer af bådtypen, og på Furesøen har 
YF anskaffet en. 

Læs mere på sejlsportsligaen.dk. 

Stefan Lindeberg, seniorleder 

 

 

Foto: KAS Racing/Sailing.pics 

 

http://www.sejlsportsligaen.dk/
mailto:seniorleder@farumsejlklub.dk
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TORSDAGSMATCHER 
Første a�enmatch i 2022 a�oldes torsdag 28. april. og a�ensejladserne fortsæter hver torsdag �l 
og med 25. august. Første start er kl. 18.30 (opmærksomhedssignal afgives kl. 18.24). 

Here�er a�oldes søndagsmatcher fra 4. september �l og med 25. september. Første start er kl. 
11.00 (opmærksomhedssignal afgives kl. 10.54). 

Der startes tre løb: 
• Kl. 18.30 hhv. kl. 11.00: Joller, Wayfarer mv. 
• Kl. 18.35 hhv. kl. 11.05: Store kølbåde, Yngling mv. 
• Kl. 18.40 hhv. kl. 11.10: Små kølbåde, Stor Triss mv. 

E�er sidste sejlads 25. september a�oldes præmieuddeling i Birkerød Sejlklub. 

Der sejles e�er faste mærker beliggende omtrent midt på søen. Informa�on om bane, 
startprocedure mv. findes på klubbens hjemmeside under kapsejlads. Kontakt gerne 
kapsejladslederen, hvis du har spørgsmål. 

Vel mødt! 

Claus Bidstrup, kapsejladsleder 

DOMMERE EFTERLYSES 
Torsdagsmatcherne a�oldes på ski� mellem de tre sejlklubber ved Furesøen. 

Har du lyst �l at hjælpe med �l, at a�enmatcherne kan gennemføres, opfordres du �l at kontakte 
kapsejladslederen. 

Erfaring som dommer er ikke nødvendig, du kan få den nødvendige undervisning og mulighed for at 
følge en mere erfaren dommer. 

Send en mail �l kapsejladslederen med angivelse af, hvilken dato du kan være dommer (se hvilke 
datoer der er ledige på klubbens hjemmeside), og om du ønsker instruk�on i startprocedure 
og/eller at aflægge førerprøve �l Fasine. 

Claus Bidstrup, kapsejladsleder 

SJÆLLANDSMESTERSKAB FOR WAYFARER 
28.-29. maj 2022 a�older FAS Sjællandsmesterskab for Wayfarer. Reserver allerede nu weekenden, 
hvis du deltager eller melder dig som hjælper �l stævnet. 

Claus Bidstrup, kapsejladsleder  

mailto:kapsejladsleder@farumsejlklub.dk
mailto:kapsejladsleder@farumsejlklub.dk
mailto:kapsejladsleder@farumsejlklub.dk
mailto:kapsejladsleder@farumsejlklub.dk
mailto:kapsejladsleder@farumsejlklub.dk
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NYT FRA SENIORAFDELINGEN 
Jeg tror, at vi er rig�g mange, som glæder os �l at komme i gang med at sejle igen, men ind�l da har 
du mulighed for at møde andre sejlere og få ny viden og redskaber �l at forbedre dine sejladser. 

SEJLADS PÅ LAND FORÅRET 2022 
Tirsdage kl. 19 �l 21 er alle medlemmer velkomne �l at deltage i sejlads på land-møderne. 

Du skal �lmelde dig via klubbens hjemmeside og Klubmodul. 

10 08-03-22 
Kl. 19-21 

Sejl og sejltrim - Claus Høj fra HØJ-sejl fortæller om sejl og sejltrim. Claus er 
tidlige VM-vinder i Yngling og har stor erfaring med denne bådtype. Han har 
også erfaring med sejl til Triss. 

11 15-03-22 
Kl. 19-21 

Sikkerhed til søs - Sejl sikkert-konsulent Camilla Geisler Ritzau kommer med et 
oplæg, bl.a. om redningsveste og hvordan man vedligeholder selvoppustelige 
redningsvest.e 

12 22-03-22 
Kl. 19-21 

Tovværksarbejde 
Kan du de mest brugte knob eller lave en øjesplejs med eller uden kovs? 
Denne aften har du muligheden for at lære det. Trænger din båd til nye 
fortøjninger, kan du også lave dem her. Der er materialer. 

13 29-03-22 
Kl. 19-21 

Møde for ynglingesejlere 
Indholdet vil blive meddelt senere – vent med tilmelding 

14 05-04-22 
Kl. 19-21 
Ny dato 

Meteorologi og sejlads - Oprindeligt 18-01-22 
Meteorolog Erik Hansen fortæller om meteorologi, og hvordan vi kan udnytte 
meteorologisk viden ved sejlads, især med fokus på kapsejlads. 

15 12-04-22 
Kl. 19-21 

Gode ideer til optimering af din Triss 
Hør hvad andre har gjort for at forbedre deres båd. 
Kom og bliv inspireret til at gøre din Triss/kølbåd bedre. 

15 12-04-22 
Kl. 19-21 
Ny dato 

Rollefordeling og opgaver i en Yngling - Oprindeligt 05-04-22 
Det skal handle om, hvem der gør hvad, når man sejler kapsejlads i Yngling. Vi 
kan bruge det opgaveskema, som Y137 arbejder efter, og jeg håber endvidere at 
kunne vise lidt video, som yderligere understreger, hvordan man kan gøre. 

16 19-04-22 
Kl. 19-21 

Kapsejladstaktik - Start, op/ned ad banen, i mål, taktik, metoder, kompasbrug. 

 

HYGGE-, OPFRISKNINGS- OG RUTINESEJLADS 
Hver mandag og onsdag kl. 18.00, første gang mandag 2. maj. 

Tanken er, at du kan komme ud at sejle sammen med nogen, selv om du ikke har en båd og/eller en 
fast makker/besætning at sejle med, eller du ikke har sejlet ret meget, siden du var på sejlerskole. 

Efter sejladsen er der mulighed for at mødes i klublokalet og få en snak over en kop kaffe, en vand 
eller en øl. 

https://farumsejlklub.klub-modul.dk/default.aspx
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Sejladserne kan foregå i Triss, Yngling eller jolle. Dvs. at vi danner besætninger og fordeler os på 
både, når vi ved hvem og hvor mange, der møder op den aften. Det finder vi ud af via e-mail eller 
Facebook, hvis alle er brugere af det. 

Hvis du er interesseret i at deltage fast eller en gang i mellem, skal du sende mig en mail på 
seniorleder@farumsejlklub.dk. Skriv hvilken dag du vil deltage. 

SØNDAGSTUR MED MADKURV 
I denne sæson bliver søndagsturene ikke planlagt på forhånd, men aftales hen af vejen. 

Forløbet af en søndagssejlads kan være således: Vi mødes fx kl. 10.30 og 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 efterfølgende mødes vi i vores klubhus, hvor vi spiser. Eller hvad vi nu 
aftaler. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. 

FACEBOOK-GRUPPE 
Er du bruger af Facebook, er der oprettet en offentlig Facebook-gruppe, Farum Sejlklub FAS, som pt. 
har 149 medlemmer. 

Her er der mulighed for at komme hurtigt i kontakt med andre medlemmer. Dele en god oplevelse 
på søen, efterlyse en gast eller komme med en advarsel, fx ved dårligt vejr. 

Siden bruges også til beskeder fra formand og bestyrelse som et supplement til klubbens 
hjemmeside. 

MAIL-LISTE FOR YNGLINGESEJLERE 
Vil du gerne være opdateret på aktiviteterne for Ynglinge, prøver jeg at holde jer ajour via e-mail i 
løbet af sæsonen. Både jer der bruger klubbens både og jer der sejler i private både. 
Jeg har for nylig sendt en kontaktmail til ynglingesejlerne fra sidste års mailliste. 
 
Vil du gerne med på listen, skal du sende din e-mailadresse, samt oplyse om du sejler klub- eller 
privatbåd, til seniorleder@farumsejlklub.dk, så kommer du på. Vil du gerne slettes fra listen, skal du 
også give besked til samme adresse. 
 

LÅN AF KLUBBENS YNGLINGE 
Medlemmer af FAS med førerbevis til Yngling, kan låne klubbens Ynglinge. 

Har du et førerbevis, må du medtage gæster og familie på en sejltur nogle enkelte gange pr. sæson. 

Alle regler for lån kan ses på farumsejlklub.dk. 

Førerbeviset erhverves efter afsluttet sejlerskole. Erfarne sejlere kan erhverve et førerbevis ved at 
bestå en praktisk sejladsprøve. Kontakt sejlerskoleleder Bjørn Pedersen. 

 
  

mailto:seniorleder@farumsejlklub.dk
https://www.facebook.com/groups/38095650324
mailto:seniorleder@farumsejlklub.dk
https://www.farumsejlklub.dk/images/docs/senior/ReglerLaanFASbaade2021.pdf
mailto:sejlerskoleleder@farumsejlklub.dk


Farum Sejlklub Klubnyt Nr. 1, marts 2022 

16 

 

TIRSDAGSTRÆNING 
Tirsdagstræning for Ynglingene begynder 26. april kl. 17.30. 

Du skal tilmelde dig til Kim Ulrich.  

Besætningen fra 137, Niels Duelund, Niels-Henrik Olsen og Jan Hellinghus, står for planlægning og 
det praktiske med udlægning af en kort bane. 

Det koster 300 kroner pr. person at deltage. Betalingen foregår på Klubmodul. Har du ikke deltaget 
før og gerne vil afprøve det, venter du med betalingen, til du har afprøvet det nogle gange. 

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

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

Selvom du ikke regner med, at kapsejlads lige er dig, så mød gerne op og få det prøvet af. Ud over at 
du bliver en bedre sejler, er der den sidegevinst, at du lærer andre sejlere i klubben at kende. 

En typisk tirsdag forløber nogenlunde sådan her: 

• Vi mødes senest kl. 17.30, så der kan sættes hold på bådene. 

• Bådene skal være tilriggede og sejlerne omklædt kl. 18.00. 

• Kl. 18.00 holder vi et kort skippermøde, hvor der orienteres om dagens program og    
fokuspunkter. 

• Sejladserne (ofte 3-6 starter) slutter, når vi går i havn ca. kl. 20.00. 

• Efter afrigning af bådene runder vi af med en debriefing (vi stræber efter at afslutte inden kl. 
21.00), hvor kommentarer og spørgsmål fyger rundt i lokalet. 

Hvis du har spørgsmål, så kontakt gerne mig. 

Stefan Lindeberg, seniorleder 
 

Foto: Sanne Cecilie Parkhøi 

 

mailto:kimulrichjensen@yahoo.com
https://farumsejlklub.klub-modul.dk/default.aspx
mailto:seniorleder@farumsejlklub.dk
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FORÅRSKLARGØRING AF KØLBÅDE 
Nu nærmer �den sig, hvor vi skal �l at klargøre bådene, så vi kan komme ud og sejle. Er du 
opmærksom på, at bundmalingen skal være biocidfri? Det er et krav fra Skov- og Naturstyrelsen, 
når du sejler på Furesøen. 

Bundmaling lugter stærkt. Men MAL-koden på mange bundmalinger er også 4-3. 
4- betyder, at professionelle skal bruge åndedrætsværn med frisklu��lførsel, og at der kan bruges 
åndedrætsværn med filter, hvis man bruger det �l mindre arbejder i op �l en �me om dagen. 
-3 betyder, at der skal bruges handsker. 

Læs mere om MAL-koder og værnemidler, som gælder for arbejde i handelsflåden. 

Stefan Lindeberg, seniorleder 

SØSÆTNING AF KØLBÅDE 
Fælles søsætning af kølbådene finder sted lørdag 23. april fra kl. 7 �l 18.  

Dri�safdelingen står for planlægning og styring af selve dagen, mens en repræsentant for 
bådejerne har arrangeret en vognmand. 

Rækkefølgen vil være, at både der står nærmest havnen, søsætes først, og både lø�es ikke hen 
over andre både. 

I begyndelsen af påsken, som i år ligger i ugen før søsætningen, som mange bådejere plejer at 
benyte �l at klargøre bådene, vil dri�safdelingen sæte en nummerseddel på de både, som har 
bes�lt søsætning. 

Der søsætes 5 �l 7 både i �men. Ud fra nummeret på din båd, er det muligt at regne ud, ca. 
hvornår søsætningen af din båd finder sted. Det en god idé at komme �dligere, så fortøjninger kan 
klargøres. 

Vores havnefoged, Jesper Kjær Jensen, vil stå for styring af søsætningen på dagen og have fokus på 
fremdri�en og sikkerheden. Endvidere vil bådens nummerskilt og �lstanden af bådsta�v blive 
kontrolleret. 

Søsætningen koster 350 kroner pr. båd, som afregnes direkte med vognmanden, når din båd 
søsætes. Husk at medbringe beløbet i kontanter. MobilePay eller andet vil ikke blive accepteret. 

Du skal �lmelde dig søsætning af kølbåde via Klubmodul. 

Hvis du selv står for søsætningen, opfordres du �l at gøre det inden den fælles søsætning. 
Alterna�vt fastgør en seddel med dit for- og e�ernavn på hækken af båden inden påske. 

Husk at din båd skal være søsat senest en uge e�er standerhejsningen, som i år er søndag 24. april. 
Skal båden blive på land, skal dete på forhånd a�ales med dri�slederen. 

Vi glæder os �l, at bådene igen er i vandet, så vi kan få en god, ak�v sejlsæson. 

Jan Hellinghus, driftsleder 

  

https://static1.squarespace.com/static/595207418419c28caf65a459/t/5a64b6e5ec212dd048c46cb5/1516549862084/Kodenummerskema+for+maling.pdf
mailto:seniorleder@farumsejlklub.dk
https://farumsejlklub.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=139
mailto:driftsleder@farumsejlklub.dk
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OPRYDNING PÅ JOLLEPLADSEN  
Her ved sæsonstart, hvor kølbådene er kommet i vandet, skal vi igen have skabt orden på 
jollepladsen. 

Tradi�onen tro, indkalder pladsmanden derfor alle medlemmer, som har en bådplads i FAS (jolle 
eller kølbåd), �l at møde op �l oprydningen, som finder sted lørdag 30. april kl. 10.00.  

Vi skal �erne selvsåede buske og træer samt ukrudt og brombær. Der vil være mange blade, vi skal 
have revet sammen og flytet op i skoven. 

Der vil være e�erladenskaber fra vinteropbevaringen på pladsen, som skal køres op i Fortet. Vi skal 
slå græs og rive, og �l slut skal joller køres �l de pladser, som de har fået �ldelt af pladsmanden. 

Hvis du har noget prak�sk redskab, og gode handsker �l dine hænder, så medbring dem evt. Jeg 
tænker på rive, spade, skovl, beskærersaks, grensav. Har du ikke redskaber, vil det al�d være muligt 
at låne hos andre. 

HERRELØSE TRAILERE OG JOLLEVOGNE FJERNES 
På jollepladsen henstår fire trailere og to jollevogne, der er umærkede, og jollepladsens 
administra�on har intet kendskab �l deres ejere. Disse herreløse trailere og jollevogne vil blive 
�ernet som led i oprydningen. 

Når det hyggelige arbejde er vel overstået e�er et par �mer, og vi kan glæde os over, at vores 
jolleplads igen viser, at vi er en ak�v, velfungerende sejlklub, så er der forberedt en velfortjent og 
gra�s frokost (pizza) og drikkevarer �l alle fremmødte på terrassen foran sejlklubben. 

Pladsmanden vil hele �den være �lstede, og han vil gå rundt og tjekke, at jollerne er sødyg�ge og 
sejlklar, at jollevogne og trailere er a�alemæssigt mærket med nummer og bådskilt, og at de har 
lu� i hjulene, så de er �l at flyte rundt med. Det er omkring samme �dspunkt, jollemærkaterne 
bliver udsendt med posten. 

Vi vil igen opfordre alle, og ikke mindst medlemmer med jolleplads i Farum Sejlklub, �l at møde op 
og være med! 

Når vi er mange, så går det hele bare hur�gere og letere med at få system og orden på pladsen �l 
fælles glæde og styrke for kammeratskabet i klubben. 

Jon Kjartansson, pladsmand 

HALMANDEN INFORMERER 
Ønsker du at beholde dit skab i år, så skal du i april måned skrive dig på listen, som er ophængt i 
hallen ved trappen. 

Jeg forsøger at kvajle fundet tovværk op og hænge disse kvajl ved skrivepulten, således at andre 
kan benyte/låne det. 

Ledninger hænges op ved døren ned �l toileterne, kvajl dem venligst op så der kun er en enkelt 
strop. 

Stephan Nandrup-Bus, halmand 

  

mailto:pladsmand@farumsejlklub.dk
mailto:halmand@farumsejlklub.dk
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SEJLERSKOLEN 
Sejlerskolen 2022 er som sådan gra�s, men der skal betales 200 kroner �l de prak�ske udgi�er.  Og 
man skal være posi�vt inds�llet mht. e�erfølgende selv at bidrage �l uddannelse af nye elever. 
Tilmelding �l sejlerskolen foregår via Klubmodul. Man skal forholde sig �l følgende: 

• Har jeg sejlet før? 
• Vil jeg helst sejle mandag eller onsdag kl. 18-20? 
• Jeg vil da gerne bruge en dag på at klargøre både sammen de andre. 
• Jeg synes, det er fabelag�gt, at jeg kan låne en klubbåd, når jeg har fået førerprøve. 

De vig�ge �ng vi lærer på sejlerskolen er disse: 

• Rigge båden �l og af 
• Rulle sejlene pænt sammen 
• Sejle halvvind 
• Krydse (altså sejle op mod vinden)  
• Foretage bøjemanøvre 
• Foretage mand-over-bord-manøvre 

Elever fra �dligere skal �lmelde sig, hvis de ikke opnåede førerbevis og fortsat ønsker undervisning. 
Seniorer med førerbevis �l Monark, der ønsker undervisning i Yngling, kan også �lmelde sig.  

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål. Du kan også ringe på tlf. 9395 1956. 

Bjørn Pedersen, sejlerskolelededer 

KALENDER 
Se venligst klubbens online ak�vitetskalender, som opdateres løbende. 
 

 
 
 

https://farumsejlklub.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=141
mailto:sejlerskoleleder@farumsejlklub.dk
https://farumsejlklub.dk/aktiviteter/aktivitetskalender
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KONTAKTPERSONER 
Bestyrelse 

• Formand: Poul Ammentorp, formand@farumsejlklub.dk, tlf. 4054 6905 
• Næs�ormand: 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 
• Dri�sleder: Jan Hellinghus, dri�sleder@farumsejlklub.dk, tlf. 2624 8971 

Koordinationsudvalg og øvrige kontaktpersoner 
Bestyrelsens medlemmer indgår også i Koordina�onsudvalget, 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. 

54. årgang. Nr. 1, marts 2022. 

klubnyt@farumsejlklub.dk 

Redak�on: Jesper Kirkeskov (ansvarshavende e�er presseloven). 

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

Farum Sejlklub 
Frederiksborgvej 101 
3500 Værløse 

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

www.farumsejlklub.dk 
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