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FARUM SEJLKLUB
EJLKLUB
Medlemsblad for Farum Sejlklub
”Furesøbad”- 3500 Værløse
Danske Bank reg. nr. 1551 6187455
Bestyrelsen
Formand
Næstformand
Kasserer
Seniorleder
Ungdomsleder
Driftsleder
Suppleant

Jørgen Juul Rasmussen
Per Duelund
Torben Lindved
Jan Hellinghus
Anders Petjursson
Jørn Jensen
Arne Nørby Rasmussen

44 95 71 61
44 48 36 19
44 48 46 32
44 95 89 71
44 48 54 28
44 48 37 32
44 95 34 81

Seniorafdelingen
Seniorleder
Sejlerskoleleder
Kapsejladsleder

Jan Hellinghus
Bjørn Pedersen
Claus Bidstrup

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

Driftsafdelingen
Driftsleder
Havnemand
Pladsmand
Halmand
Nøglemand

Jørn Jensen
Jørn jensen
Jon Kjartansson
Stephan Nandrup-Bus
Per Christoffersen

44 48 37 32
44 48 37 32
44 95 79 15
60 81 98 99
22 36 72 73

Miljøudvalg
Hovmester

Britta Thøgersen

32 16 35 74

Informationsudvalg
Redaktør
Web-master
Medlemsservice

Henry Andersen
Liselotte Müller
Jørgen Nielsen

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

Klubbens hjemmeside: www.farumsejlklub.dk
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KALENDEREN
sø 16.06

Trisstræf start 10.00

ma 24.06

Forårssæson slut, ungdom Uge 26

lø

Herslev sejlerlejr til 4. juli

29.06

ma 05.08

KU møde 19.00
Efterårssæson start ungdom Uge 33

sø 08.09

Klubmesterskab ungdom

lø 05.10

Kølbåde på land I
Efterårssæson slut ungdom Uge 41

lø 26.10

Kølbåde på land II

Forsiden: Ved standerophalingen
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FORMANDEN BERETTER
Første torsdagsmatch blev afholdt d. 2. maj i flot solskin, men man kunne mærke kulden brede sig fra det meget kolde vand op i bagdelene på
tofterne, og når man kiggede ind mod skovkanten, var der ikke det
mindste grønne skær at se. Men i gang ville vi jo alle, der havde ventet
utålmodigt på at se isen forsvinde fra søen, omend man i ungdomsafdelingen af hensyn til sikkerheden udsatte sejlsæsonen et par uger til vandet kom over 10oC.
Tirsdagstræningen i yngling er godt i gang, og sejlerskolen er i gang
med blot to elever. Det kniber stadig med instruktørkapaciteten, så hvis
der er flere, der melder sig til undervisning, kan der hurtigt blive problemer. Kontakt derfor evt. Bjørn, hvis I har mulighed for at give en hånd
med.
Der er startet 9 optisejlere på mandagsholdet og 4 jollesejlere på onsdagsholdet. I løbet af maj er der afviklet introkurser i optier for mulige
nye sejlere. Efter en 10 – 12 børn har været igennem forløbet, er der håb
om at mindst halvdelen vælger at fortsætte.
Vi har nu fået gennemført registreringen af medlemmerne i Klubmodul
og fået betalt kontingenter og diverse gebyrer. Medlemslisten med de
indbyggede søge- og sorteringsmuligheder gør det meget nemmere end
tidligere at administrere medlemskaren og evt. kommunikere med enkelte eller grupper af medlemmer. Kasserer Torben er stadig meget tilfreds med regnskabsdelen, og den løbende opfølgning og rapportering
til bestyrelse og koordinationsudvalg (KU) er nem og overskuelig. Nu
udestår for os at udvide anvendelse af Klubmodul til flere områder,
f.eks. tilmelding til arrangementer, reservation af klubbåde o.s.v. Som
med alt ny software er vi også løbet ind i problemer eller begrænsninger, som vi ikke har forudset.
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Men indtil videre har leverandøren vist sig villig til inden for en rimelig tidsramme at foretage de nødvendige justeringer for at tilpasse
Klubmodul til vores behov.
Desværre oplever vi det samme, som man angiveligt gør i mange sejlklubber, nemlig en nedgang i medlemstallet. Ca. 220 er registreret som
medlemmer nu mod knap 270 ved årets udgang. Den mulige tilgang til
ungdomsafdelingen fra introkurset falder derfor på et tørt sted.
Vi har i KU diskuteret, hvordan vi kan øge synligheden af klubben, og
næstformand Per har påtaget sig at være tovholder på arbejdet med at
gøre noget ved dette. I første omgang fik Per arrangeret, at en journalist fra Furesø Avis kom med på vandet til en tirsdagstræning med
ynglingene (har forhåbentligt været i avisen når dette læses). Vi vil
også prøve at øge vores synlighed omkring vores faciliteter på Furesøbad inden for de rammer, der nu gives os til det. Der er formelt mange
begrænsninger for, hvad vi må opsætte af skilte o.l., men vi har til hensigt at prøve at udfordre de begrænsninger lidt. Vores tilstundende 50
års jubilæum bør jo også bruges til at promovere klubben. Det gør jo
heller ikke noget, at medlemmerne prøver at reklamere overfor deres
bekendte om sejlerlivets og Farum Sejlklubs fortræffeligheder, evt.
ved at invitere på en sejltur på søen.
Farum Sejlklub bliver 50 år d. 7. november 2013. Planlægningen af
fejringen af dette jubilæum er i fuld gang. På selve dagen er det hensigten at holde en reception for vores eksterne støtter og venner, og
lørdag d. 9. november er der planlagt en fest for medlemmerne med
middag, musik og dans i Furesøbadrestauranten. Så sæt allerede nu et
kryds i kalenderen. Yderligere detaljer om tilmelding o.l. kommer på
hjemmesiden og i Klubnyt i slutningen af august.
Jeg ønsker alle en god sommer på søen, og hvor man ellers begiver sig
hen i den tilstundende feriesæson.
Jørgen Juul Rasmussen
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Bølgeskvulp og venskab for fulde sejl
Furesø Avis tog en tur med ud på Furesøen sammen med
Farum Sejlklub. Her stod den på benhårde kapsejladser, skøn
natur og masser af sejlerjargon.
Læs hele artiklen i http:// furesoe.lokalavisen.dk

Bag arrangementet stod Næstformand Per Duelund (i midten),
Sejlerskoleleder Bjørn Pedersen (t.v)
og Formanden Jørgen Juul Rasmussen (t.h)
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Skippermøde

Foto: Furesø Avis
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UNGDOMSAFDELINGEN
Sæsonopstart med forsinkelse
Efter en lang vinter var det med stor tilfredshed at vi endeligt kunne
skyde sejlersæsonen i gang. Onsdag d. 1. maj startede tomandsjollerne
således deres ugentlige træning. Holdet består i dette forår af tre 29erbesætninger som trænes af Rasmus Louw-Reimer fra YF.
På grund af den hårde og sene vinter valgte vi at skyde sæsonopstarten
for optimisterne til mandag 8. maj. Frosten havde først sluppet sit tag i
Furesøen 3 uger før og vandtemperaturen var simpelthen ikke høj nok.
Vi bød velkommen til to nye medlemmer af skaren. Dels havde Mikkel Karbo valgt at starte på opti-holdet. Mikkel
havde været på intro-kursus sidste år,
men havde først fundet tid i kalenderen
nu. Vi bød også velkommen til Astrid
Benie som vores nye opti-træner sammen med Rasmus, som trænede sejlerne sidste efterår.

Nye sejlere
Vi har i maj måned afholdt introduktionskurser i optimistsejlads over
tre uger for i alt 17 deltagere, fordelt med 4 deltagere om mandagen, 8
om tirsdagen og 5 om torsdagen. Formålet med kurset var at give deltagerne en forsmag på sejlads, uden at man behøver at melde sig ind i
klubben først. Den skumle bagtanke var naturligvis at rekruttere de fleste af deltagerne som rigtige medlemmer efterfølgende, men det er også
sjovt at give børn en god sejladsoplevelse, selvom de ikke vælger at
fortsætte i klubben.

9

Efter kurset har 4 deltagere valgt at fortsætte på det normale træningshold om mandagen, men efterspørgslen for et hold på en anden ugedag har været så stor, at vi nu har valgt at oprette et sejladshold på 7
deltagere om tirsdagen. Vi har således nu 21 aktive optimistsejlere i
Ungdomsafdelingen.

Udtaget til landsholdet
Jeppe Stærgaard har haft et hårdt forår med masser af slidsom træning
med kapsejladsholdet i YF samt deltagelse i 3 store optimistranglistestævner. Men alt sliddet blev belønnet efter sidste ranglistestævne i Svendborg, hvor Jeppe fik en samlet placering på optimistguldranglisten som nr. 33 ud af 98 sejlere. Dette betød også at Jeppe
er blevet udtaget til optimist-landsholdet og skal deltage i Junior Nordisk Mesterskab (JNOM) i Vänersborg, Sverige den 24.-28. juli. Her
skal Jeppe og hans landsholdskammerater konkurrere mod sejlere fra
Estland, Finland, Island, Norge og Sverige. Et stort tillykke herfra
med det fine resultat.
Efter JNOM glæder Jeppe sig til at kunne efterlade optimistjollen i
brændingen og fortsætte sejlerkarrieren i 29er-jollen.
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Nye medlemmer til ungdomsafdelingen
Theodor Brøndum Greve
Johan W A Frederiksen
Tea Johannesen
Cecilie Melton Pedersen
Laurits Nikolaj Petersen
Oliver Thomas Mestrov Jensen
Lasse Schnell Danielsen
Lukas Pedersen
Christoffer Ringgaard
Oliver Ringgaard
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TILMELDING TIL SEJLERSKOLEN 2013
For sæsonen 2013 er der gebyr på 780 kr. Og det er forudsat, at man er
medlem af FAS!
(blokbogstaver)
Navn:

___________________________________________________

Adresse:___________________________________________________
E-mail: _______________________________Tlf.: _________________
Sæt kryds:
___ JEG ØNSKER UNDERVISNING I YNGLING OG KAN BRUGE
EEN DAG PÅ AT KLARGØRE BÅDE SAMMEN MED DE ØVRIGE
ELEVER OG INSTRUKTØRER.
___ Helst mandag 18-20 ___ Helst onsdag 18-20 __ Helst tirsdag 16-18
___ Jeg vil overveje at uddanne 2 nye elever næste år
___ Jeg har sejlet før ___ Jeg er nybegynder
Underskrift:______________________________ dato:____________
Elever fra sæsonen 2012 skal tilmelde sig, hvis de ikke opnåede førerbevis og fortsat ønsker undervisning. Seniorer med førerbevis til Monark,
der ønsker undervisning i Yngling, kan også tilmelde sig.
Hvis du bruger email, så send de samme oplysninger som du bliver bedt
om her.
Tilmeldingskuponen sendes til (helst på email!):
Sejlerskoleleder Bjørn Pedersen Tlf.: 22762302
Sommerbuen 67, 2750 Ballerup
Sejlerskoleleder @ farumsejlklub.dk
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TRISS-TRÆF 2013
igen i år også med YNGLINGE
Søndag den 16 juni kl 10.00 afholdes Triss-træf.
Triss-træf er en hyggelig kapsejlads og et socialt arrangement, hvor nye
og gamle sejlere kan lære hinanden at kende og udveksle erfaringer. Det
gælder således ikke om at have nye og veltrimmede sejl eller være ekspert i kapsejladsreglerne. Sejladserne bliver arrangeret som handicapsejlads, hvor det ikke nødvendigvis er den, der kommer først over mållinjen, der bliver vinder af dagens samlede sejladser.
Atter i år er alle Ynglinge-sejlere inviteret. Der startes således både et
Triss-løb og et Ynglinge-løb. Der sejles på en bane udlagt ud for havnen.
Det påregnes at gennemføre sejladserne om formiddagen, hvorefter vi
sammen indtager den medbragte frokost (øl og vand kan købes).
Triss-træf er et familieanliggende, så mød op med kæreste, ægtefælle,
børn og børnebørn.
Tilmelding bedes straks sendt til kapsejladsleder@farumsejlklub.dk
(med angivelse af navn og bådtype).- Det er jo nu på søndag!!
Hvis det bliver dårligt vejr, hygger vi os med frokost i klublokalet -så
vær ikke bange for at tilmelde Jer, vi skal nok få en hyggelig dag!
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KAPSEJLADSAFDELINGEN
Kapsejladskalender 2013
20. juni
27. juni
4. juli
11. juli
18. juli
25. juli
1. august
8. august
15. august
22. august
29. august
8. september
15. september
22. september
29. september

Torsdagsmatch, YF
Torsdagsmatch, FAS
Torsdagsmatch, YF
Torsdagsmatch, FAS
Torsdagsmatch, BS
Torsdagsmatch, YF
Torsdagsmatch, FAS
Torsdagsmatch, YF
Torsdagsmatch, FAS
Torsdagsmatch, BS
Torsdagsmatch, FAS
Torsdagsmatch, YF
Torsdagsmatch, FAS, Furesømesterskab
Torsdagsmatch, YF
Torsdagsmatch, BS, Præmieuddeling

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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E-mail adresser:
Formand: Jørgen Juul Rasmussen: formand@farumsejlklub.dk
Næstformand: Per Duelund : 2.formand@farumsejlklub.dk
Kasserer: Torben Lindved: kasserer@farumsejlklub.dk
Ungdomsudvalg: Anders Petjursson: ungdomsleder@farumsejlklub.dk
Kapsejladsleder: Claus Bidstrup: kapsejladsleder@farumsejlklub.dk
Seniorleder: Jan Hellinghus: seniorleder@farumsejlklub.dk
Sejlerskoleleder: Bjørn Pedersen : sejlerskoleleder@farumsejlklub.dk
Driftsleder: Jørn Jensen: driftslederleder@farumsejlklub.dk
Havnemand: Jørn Jensen: havnemand@farumsejlklub.dk
Halmand: : Stephan Nandrup-Bus: halmand@farumsejlklub.dk
Pladsmand: Jon Kjartansson: pladsmand@farumsejlklub.dk
Nøglemand: Per Christoffersen: per_c@mail.com
Hovmester: Britta Thøgerseni: hovmester@farumsejlklub.dk
Redaktionen: Henry Andersen: klubnyt@farumsejlklub.dk
Web-master: Liselotte Müller: webmaster@farumsejlklub.dk
Medlemsservice: Jørgen Nielsen: medlemsservice@farumsejlklub.dk
Kordinationsudvalget: KU: kordinationsudvalg@farumsejlklub.dk
KU-formand: kuformand@farumsejlklub.dk

Nu skal De bare trække vejret helt
roligt, og tælle til Deres
telefonnummer, frøken …
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AGTERSPEJLET
På roklubbens initiativ og med bidrag fra alle søsportsklubberne er der
installeret en vejrstation i toppen af flagstangen på forpladsen.
Data fra denne vejrstation kan ses på DMI´s hjemmeside under
”Borgervejr”. klik på kortet over Nordsjælland og derefter på den blå plet
med navnet ”Værløse, Furesø”. denne vejrstation skulle give et godt billede af vejrforholdene på Furesøen under vindretninger fra nordvest til syd-

Jeg glemte vist at fortælle vinduespudseren,
at glarmesteren er ved at sætte ny ude i ….

DEADLINE

Lørdag d. 17. august
Bladet udkommer ultimo august

Farum Sejlklub - Furesøbad - Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse

