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Medlemsblad for Farum Sejlklub
”Furesøbad”- 3500 Værløse
Danske Bank reg. nr. 1551 6187455
Bestyrelsen
Formand
Næstformand
Kasserer

Jørgen Juul Rasmussen
Nikolaj Richter Larsen
Torben Lindved

44 95 71 61
44 99 13 44
44 48 46 32

Seniorafdelingen
Seniorleder
Sejlerskoleleder
Kapsejladsleder

Jan Hellinghus
Bjørn Pedersen
Claus Bidstrup

44 95 89 71
22 76 23 02
44 47 77 73

Ungdomsafd.
Ungdomsleder

Anders Petjursson

44 48 54 28

Driftsafdelingen
Driftsleder
Havnemand
Pladsmand
Halmand
Nøglemand

Jørn Jensen
Jørn jensen
Jon Kjartansson
Søren Helweg
Per Christoffersen

44 48 37 32
44 48 37 32
44 95 79 15
44 95 14 45
22 36 72 73

Miljøudvalg
Hovmester

Sanne Parkhøi

60 65 22 44

Informationsudvalg
Redaktør
Web-master
Medlemsservice

Henry Andersen
Liselotte Müller
Jørgen Nielsen

44 95 31 98
27 28 97 13
45 81 19 99
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KALENDEREN
lø

25.08

DM i Wayfarer

sø 26.08

DM i Wayfarer

on 29.08

KU møde 19.00

sø 09.09

Søndagsmatch 12.00, FAS
og Klubmesterskaber FAS

sø 16.09

Furesømesterskab/Søndagsmatch, BS

sø 23.09

Søndagsmatch 12.00, YF

sø 30.09

Søndagsmatch 12.00, FAS, Præmieuddeling

Forsiden: Sommer 2012
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FORMANDEN BERETTER
Mens dette skrives kører OL i højeste gear i TV, og jeg har tilbragt
en del tid foran tossekassen for at se sejlsport. Jeg kan ikke mindes
at have set så gode reportager fra sejlsport tidligere. Billedsiden er
meget flot, grafikken meget informativ og god støtte fra kommentatorerne. Det hele er jo ikke mindre interessant med det store danske islæt, ikke mindst i Finnjollen. Selv for en kølbådssejler har det
været meget inspirerende at overvære. Jeg hørte i radioen, at man i
sejlerkredse forventer, at det vil skabe øget interesse for sejlsport,
ikke mindst blandt børn og unge. Så lad os håbe, at vi også kan få
glæde af det.
Første del af sæsonen blev afsluttet med højt aktivitetsniveau i både senior- og ungdomsafdelingerne og ved torsdagsmatcherne.
Selv i ferieperioden har der været pænt fremmøde til torsdagsmatcherne (man skulle jo nødigt falde for langt ned i klassementet!).
Ungdomsafdelingen starter deres normale træninger i uge 33 og
udbyder som planlagt intro-kurser over 3 uger i august for to hold
potentielt nye sejlere i aldersgruppen 8 -13 år. Det kan jo vise sig
at være godt timet, hvis OL har givet nogen lyst til at forsøge sig
på vandet.
En af vores medlemmer har desværre for nyligt haft indbrud i sin
Stor-Triss. Desuden blev påhængsmotoren stjålet, selvom denne
var sikret med en kraftig hængelås. Hængelåsen var blevet klippet
op, så der var ikke sket skade på båden.
Det er jo desværre ikke første gang dette er sket. Jeg fik selv min
motor stjålet for nogle år siden og har siden låst min motor ned i
kahytten, når jeg ligger i havn.
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Det hjælper selvfølgelig ikke, hvis tyven bryder ind i båden, men man
skilter da i det mindste mindre med, at man har en motor. Det er trods
alt nok de færreste tyve, der kender systemet med motortilladelsesnummeret, der selvfølgelig indikerer, at der kan være en motor i båden.
Vi har tidligere undersøgt muligheden for at etablere videoovervågning af broerne. Men det er ikke umiddelbart tilladt, da man ikke må
overvåge et offentligt tilgængeligt område. Men vi kan jo hver især
hjælpe med at holde øje med hinandens både og rapportere, hvis man
ser noget suspekt, eller hvis der kan ses synlige tegn på indbrud i en
båd. Bestyrelsen/havnemanden kan evt. være behjælpelig med at få
kontakt til den uheldige bådejer.
Et udvalg under bestyrelsen med næstformand Nikolaj og driftsleder
Jørn i spidsen har de seneste måneder arbejdet med et forslag til et bådehus til i det mindste 2 af vores gummibåde. Det er især i vintersæsonen generende at bådehallen er delvis blokeret at gummibåde, da
der også er behov for plads til at lave indendørs arbejde på vores sejlbåde. Udvalget forelægger det foreløbige resultat af deres arbejde for
bestyrelsen sidst i august. Der er en del forhindringer, der skal overvindes, inden projektet kan realiseres. Det drejer sig om placering på
området, tilladelse fra Naturstyrelsen og naturligvis ikke mindst økonomien. Projektet vil ikke kunne gennemføres uden sponsorering o.l.
Så hvis nogen har idéer eller kontakter, vi kan bruge til finansieringen, bedes man kontakte Nikolaj eller Jørn.
Da næstformand Nikolaj Richter Larsen skal gå af efter tur til generalforsamlingen i februar, skal der findes en eller flere kandidater til posten. For yderligere detaljer henvises der til ”stillingsannoncen” andet
steds her i bladet. Jeg vil gerne tilføje ud fra egne erfaringer, at hvis
man gerne vil lære klubben og medlemmerne bedre at kende, er en
post i bestyrelsen eller i en af klubbens afdelinger en rigtig god idé.
Det gælder også, eller måske især, hvis man er nyere medlem.
God vind resten af sæsonen.
Jørgen Juul Rasmussen
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Ny næsteformand søges
Til næste generalforsamling i starten af 2013 skal FAS have ny
næstformand, da den nuværende da har siddet i de maximale 6 år.
Vi leder efter en, der kan overtage posten, så vores lille bestyrelse på 6
personer kan forblive fuldtallig. Man skal ikke have specielle
forudsætninger; andet end at brænde lidt for sejlads og sejlsport.
Jeg har fundet, at det er en god, spændende og sjov mulighed for at få
lov at prøve at deltage i bestyrelsesarbejde og at kunne blande sig i de
store beslutninger i klubben.
Det er også en god mulighed for at møde mange interessante og
engagerede mennesker.
Vi har i FAS p.t. et rigtig godt, kompetent og friskt team både i
bestyrelsen og KU, og der er derfor masser af muligheder for at være
med der, hvor tingene sker, og have det sjovt samtidigt.
Formelt set er der ingen opgaver, som en næstformand skal varetage,
udover at skrive referatet til de ret få bestyrelsesmøder og hejse/sænke
standeren.
Det er således ikke en post, man som udgangspunkt bliver nævneværdig
stresset af. Til gengæld er der masser af muligheder for at vælge de
opgaver, man ønsker at involvere sig i, hvis man vil gøre en forskel.
Og sejlklubben har større projekter på bedding såsom det nye bådhus.
Hvis du vil høre mere om at være næstformand i FAS, er du
velkommen til at skrive til mig på 2.formandxfarumsejlklub.dk
eller ringe på 2670 8094.
Mange sejlerhilsner Nikolaj Richter Larsen
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Klubbens stifter og æresmedlem

Paul Hansen
er død d. 16. august, 95 år gammel.
Paul var foruden klubbens stifter også klubbens første
formand og redaktør, og han var formand indtil 1974
hvor han blev udnævt til klubbens æresmedlem.
Paul var socialinspektør i Farum kommune og med
til at etablere kommunens første socialkontor.
Han var medstifter af boligforeningen Nordly hvor
Inge og han har boet i over tyve år indtil Paul måtte
på plejehjem.
I klubben vil vi huske Paul som et fantastisk menneske
og ildsjæl. Hans beretning om ”Starten på en sejlklub”,
- klubbens første år, - er spændende læsning.
Æret være hans minde.
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KØLBÅDENE SKAL PÅ LAND
Efter en god sæson skal kølbåde igen på land.
Dette sker som vanligt over 2 lørdage.
1. lørdag d. 6. oktober.
2. lørdag d. 27. oktober.
Begge dage med start klokken 08.00 og fra hvilket tidspunkt numre, kaffe
og rundstykker også vil kunne købes.
Ca. 14 dage før, medio september, vil der blive hængt tilmeldingsli-ster op
i klubben.
I skal igen være opmærksomme på, at der max. kan optages 30 både pr.
lørdag, så sørg for en jævn fordeling.
Klubbådene optages samlet d. 27. okt. omkring middag.
Der er truffet aftale med vognmand ”Erik”, der også søsatte bådene i
foråret og fortsat er parat til at være vognmand for os sammen med
chauffør Steffen. Prisen er som sidste år:
kr. 300,-. (Husk lige penge.)
Vognmandens pris er på timebasis, og denne pris kan kun holdes, hvis vi
kan klare mindst fire både i timen.
Der er altså ikke tid til ikke at være parat, og det hele skal være godt forberedt, så man er klar, når ens båd skal op, og det hele skal lykkes første gang,
og I har alle efterhånden stor erfaring
Og lad nu være med at placere bådene, hvor I selv synes I har lyst.
Afstanden fra bådenes stativmidte skal være 2,5m for at der bliver plads til
alle bådene. Der vil være en afstandslægte, så der ikke ”snydes”.
Vi skal begynde fra den fjerneste ende af jollepladsen og fylde op derfra,
med ganske få undtagelser, som ikke gælder Trisser.
Med _/)_/) _/) hilsen

Jørn Jensen
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Til: JOLLESEJLERNE
Den sædvanlige henstilling
Det kunne være rart, hvis den også virkede!
Det gjorde den ikke helt sidste år eller årene før.
Hvis I har mulighed for det, så tag jeres joller hjem eller sørg for at få
ryddet jollepladsen, så der bliver plads til kølbådene.
Vi har jo desværre kun den plads til rådighed, som jollerne ligger på, og
som I sikkert har set de øvrige år, bliver kølbådene pakket meget tæt,
for at vi alle kan være der.
Så giv en hånd og hjælp til, enten ved at tage jeres jolle hjem eller samle dem så meget sammen som muligt, inden lørdag d. 6. oktober og inden d. 27. oktober.
Endelig var der jo også den mulighed, at I kunne møde op om morgenen, de dage kølbådene skal tages på land og hjælpe med at flytte jeres joller.
I kan også købe en kop kaffe/rundstykke, og deltage i det sociale og
hyggelige liv, der er ved søsætning og optagning af bådene.
Med _/)_/) _/) hilsen
Jørn Jensen
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Torsdagsmatcher
Husk at torsdagsmatcher til og med august måned sejles torsdag kl
18.30. Herefter sejles søndag kl. 12. Første søndagsmatch er d. 9-9 kl
12.00.
I forbindelse med sidste søndagsmatch d. 30-9 afholdes afslutning og
præmieuddeling i FAS umiddelbart efter matchen.

Sig mig, Yvonne, kan du og den unge mand ikke finde på
andet end at sidde og glo på den tåbelige frimærkesamling …?

hellerup båd

service

Onsgårdsvej 4 / dk - 2900 Hellerup/ tlf. 39 62 41 15 / giro 1 30 79 40

Førende mærker inden for
sejlerbeklædning og bådudstyr
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Klubmesterskab for joller og kølbåde
Søndag d. 9-9 afholdes klubmesterskab for joller og kølbåde.
Vi holder skippermøde 9.00, sejladser starter hurtigst muligt efter.
Der sejles på den faste bane med sejladser før og efter den alm
søndagsmatch (som også tæller med).
Tilmelding nødvendig til: kapsejladslederxfarumsejlklub.dk.

Furesømesterskab
Furesømesterskab afholdes søndag d. 16-9 af Birkerød Sejlklub.
Nærmere information kommer på www.farumsejlklub.dk.

Det skal du ikke bekymre dig om, Eskild.
Den flinke unge læge har lovet at køre mig hjem ...
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Triss-træf 2012
Søndag d. 17. juni afholdt FAS det årlige triss-træf – i år var også
Ynglingene inviterede til at deltage.
Dommerne Steen Antonsen og Elof Andersen havde igen i år stillet
deres expertice til rådighed.
Ved skippermødet orienterede dommerne om den udlagte bane,
som havde start og mål ved den yderste bro.
Der skulle sejles 3 sejladser inden frokost.
Vejret var fint med lidt frisk vind men også nogle gevaldige regnbyger.
1 enkelt ynglingebesætning var mødt – de friske sejlere riggede
hurtigt klubtrissen til og skiftede bådtype.
Efter 3 sejladser (hvor der blev kæmpet bravt) blev resultatet at:
Triss 1559 med familien Duelund blev nummer1
Triss 1814 Egon og Ove i Niels´s båd blev nummer 2
Triss 1527 med Jørgen Formand og Erik blev nummer 3
Triss 1868 med solosejleren Arne blev nummer 4
Ove uddelte, de af Kapsejladsudvalget indkøbte flasker dejlig rødvin;
og sluttede sejladserne med en stor tak til dommerne..
Sidste del af programmet blev frokost i klubhuset, hvor de tililende
fruer diskede op med lækker mad og drikke.
En hyggelig dag men desværre med alt for få deltagere.
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EFTERLYSNING
Et festskrift til klubbens 50 års jubilæum er
under udarbejdelse. I den forbindelse søger
vi gamle fotos fra klubbens tidligste år.
Hvis I /du har billeder liggende, vil redaktionen
være taknemlig for at låne dem.
Alle billeder har interesse. Og de vil blive scannet og returneret. Vi refunderer portoen og
belønner de tre bedste med en flaske rødvin.
Venligst send til:
Farum Sejlklub Redaktionen
Ellegårdspark 54, 3520 Farum
(tlf.. 44 95 31 98)
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E-mail adresser:
Formand: Jørgen Juul Rasmussen: formandxfarumsejlklub.dk
Næstformand: Nikolaj Richter Larsen : 2.formandxfarumsejlklub.dk
Kasserer: Torben Lindved: kassererxfarumsejlklub.dk
Ungdomsudvalg: Anders Petjursson: ungdomslederxfarumsejlklub.dk
Kapsejladsleder: Claus Bidstrup: kapsejladslederxfarumsejlklub.dk
Seniorleder: Jan Hellinghus: seniorlederxfarumsejlklub.dk
Sejlerskoleleder: Bjørn Pedersen : sejlerskolelederxfarumsejlklub.dk
Driftsleder: Jørn Jensen: driftslederlederxfarumsejlklub.dk
Havnemand: Jørn Jensen: havnemandxfarumsejlklub.dk
Halmand: : Søren Helweg: halmandxfarumsejlklub.dk
Pladsmand: Jon Kjartansson: pladsmandxfarumsejlklub.dk
Nøglemand: Per Christoffersen: per_cxmail.com
Hovmester: Sanne Parkhøi: hovmesterxfarumsejlklub.dk
Redaktionen: Henry Andersen: klubnytxfarumsejlklub.dk
Web-master: Liselotte Müller: webmasterxfarumsejlklub.dk
Medlemsservice: Jørgen Nielsen: medlemsservicexfarumsejlklub.dk
Samarbejdsudvalget: SU: samarbejdsudvalgxfarumsejlklub.dk
SU-formand: suformandxfarumsejlklub.dk

Velkommen til
nye medlemmer
Seniorer:
Kurt Lauridsen
Dan H. Lauridsen
Annette Cleveland Nielsen
Martin Liebach
Juniorer:
Jonas Trung West
William Kristensen
Karla Johannesen
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AGTERSPEJLET
Midlertidig afløser som hovmester
Sanne Parkhøj er for tiden i en situation, hvor hun ikke kan
varetage funktionen som hovmester i klubben.
Det er derfor blevet aftalt med Britta Thøgersen, at hun
indtil videre står som hovmester. (Tlf.: 32 16 35 74)
Jørgen Juul Rasmussen, formand

-Giv dig bare god tid, Viola - vi kan sagtens
nå derhen før desserten …...

DEADLINE

Lørdag d. 19. jan.
Bladet udkommer primo febr.

Farum Sejlklub - Furesøbad - Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse

