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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

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

Klubbens hjemmeside: www.farumsejlklub.dk
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KALENDEREN
Sø
Sø
Sø
Lø

07.09
14.09
28.09
04.10

Lø 25.10
Sø 02.11

Første søndagsmatch
Furesømesterskab
Præmieuddeling YF
Optagning af kølbåde I
Uge 41 Slut på efterårsæson ungdomsafd.
Optagning af kølbåde II
Standernedhaling kl. 14.00

Forsidebillede: Stemningsbillede ved Furesøen

( Foto Sanne P )
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FORMANDEN BERETTER
Efter sommerferieperioden er aktiviteterne her i august kommet op i fart. Torsdagsmatcherne har kørt uafbrudt (undtagen en enkelt aften uden vind), og ikke
mindst Ynglinge- og Wayfarersejlerne er flittige deltagere. Vi kunne godt bruge
nogle flere både i sidste start, hvor vi ofte kun er en 4 - 5 Triss'er og en enkelt
Lynæsjolle. Så kære "slowboat"-sejlere kom ud og prøv at være med. Det er
ikke så svært, og der er på trods af konkurrencemomentet god stemning på banen.
En del af vores skrappe Ynglingesejlere havde planlagt at deltage i NM for
Ynglinge hos Yachtklubben Furesøen den første weekend i august. I ugen op til
blev grejet gjort klar, og bundene blev vasket og poleret. Desværre blev stævnet
aflyst p.g.a. manglende tilslutning.
De 4 søsportsklubber ved Furesøbad har aftalt, at vi vil revitalisere Søsportklubbernes Samarbejdsudvalg (SSU) med minimum 2 årlige møder. Normalt deltager klubbernes formænd og Michael Olsen, inspektør ved Furesøbad, i møderne. I forlængelse heraf har vi også aftalt at oprette en fælles elektronisk aktivitetskalender for klubberne og Michael. Udover at bruge møderne til at koordinere vores aktiviteter på området vil vi også tilstræbe at koordinere vores kontakt til kommunen, Naturstyrelsen, Furesø Idrætsråd (FIR) og lignende organer,
når det findes hensigtsmæssigt.
Et SSU møde blev afholdt i begyndelsen af august. Vi brugte en del tid på at
diskutere de aktuelle emner omkring relationerne til kommunen og FIR. P.t.
søger skolerne om input fra idrætsområdet til aktiviteter, man kan tilbyde eleverne i forbindelse med skolereformen.
Alle søsportsklubber har problemer med hver især at sammensætte tilbud, der
vil kunne bruges til at aktivere en hel klasse på måske 25 - 30 børn, idet det vil
stille store krav til udstyr og til at skaffe instruktører/hjælpere på tidspunkter,
hvor de fleste er på arbejde.
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Men måske kan vi i fællesskab stille noget på benene, og det blev aftalt,
at vi hver især vil overveje dette og diskutere det igen på et senere tidspunkt. En anden ting vi kan komme til at forholde os til på et tidspunkt,
er et ønske fra kommunen om, at klubberne indgår driftsaftaler med
kommunen om, at vi mod en passende økonomisk kompensation selv
påtager os f. eks. rengøring og delvis vedligeholdelse af vores klubfaciliteter. FIR, der har fået opgaven med at finde muligheder for sådanne aftaler, har diskuteret dette med os for et par år siden. Selvom vi ikke har
hørt meget til det siden, er det stadig noget der arbejdes med i FIR. Også
her vil det være hensigtsmæssigt, at søsportsklubberne koordinerer evt.
videre diskussioner med FIR / kommunen.
På SSU mødet bad Michael Olsen om, at vi gjorde vores medlemmer
opmærksomme på følgende: Som mange sikkert har bemærket, har man
efter den kedelige dykkerulykke malet gule striber omkring et område på
forpladsen og nedkørslen hertil. Dette område skal altid holdes fri til redningskøretøjer. Det er selvfølgelig tilladt at bruge området, når der søsættes både, men både, trailere, m.m. må ikke efterlades inden for striberne efter brug. D.v.s. mens man er på vandet skal jollevogne og trailere placeres uden for de gule striber. Biler må ikke parkeres inden for
bommen og skal parkeres på parkeringspladsen, efter man evt. har været
inde i området, i et ærinde i bil. Jeg vil gerne opfordre til, at man undlader parkering inde på området, da muligheden for at åbne bommen v. hj.
a. vores klubnøgle er et gode, vi nødigt skulle miste.
Der har gennem den varme sommer været problemer på og omkring Furesøbad med, at unge mennesker fester på området og efterlader sig et
større svineri og i nogle tilfælde hærværk. Jeg er bekendt med, at nogle
af kølbådsejerne har kunnet se, at der er blevet festet i deres både. På
vegne af søsportsklubberne har roklubben indsendt en opfordring til
kommunen om at gribe ind overfor svineriet. Hvis nogen har konstateret
decideret hærværk på deres udstyr, vil jeg gerne underrettes om det.
Jeg ønsker alle god vind resten af sæsonen.
Jørgen Juul Rasmussen
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Kølbådene skal på land
Efter en god sæson skal kølbådene igen på land.
Dette sker som vanligt over 2 lørdage.
lørdag d. 4. oktober.
lørdag d. 25. 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
klub-ben samt en ”næsten” opdateret liste over havneplad-serne, der søges helt
opdateret ved bådoptagningen.
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. 25. 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 følge af underskud de 2 sidste år øget til:
kr. 350,-. (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 til at stå, og
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 Trisserne.
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,
Men det er blevet meget bedre, når f.eks. trailere er funktionsdygtige
og ikke har flade hjul etc.
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. 5. oktober og
inden d. 26. 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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Nostalgi
Poul Ammentorp har fundet nogle gamle billeder frem fra fortiden.
Her er vi i festlig lag i maj 1982.
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I må selv gætte hvem der er med.
Men vi har Kaj Hansen, Rona, Irene, Christine, John, Anker, Erik, Elof, Karen,
Egon, Eva, Ove, Mads-Peter, Nina og Lene og så alle dem der ikke kom med på
billederne.

Den gang blev der festet igennem.
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UNGDOMSAFDELINGEN
Herslev Sejlerlejr
Årets fælles Herslev-sejlerlejr fandt sted i uge 27 og var igen en stor succes.
Vi havde 4 ungdomssejlere med, og alle havde en rigtig fin uge, hvor sejlads,
vandsjov og godt kammeratskab var i højsædet.
På lejrens hjemmeside www.herslevsejlerlejr.dk kan man læse en dagbog for
hver dag, samt se mange billeder.
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Sæsonopstart
Efterårssæsonen startede med en mindre træner-ændring om mandagen, idet
Rasmus pga. tidspres ikke har ønsket at fortsætte med at træne de øvede optimister om mandagen. Hans hold er overtaget af Christian Paaske Jørgensen,
som stadig træner optimister om tirsdagen.
Mandagsholdet er nu større end det har været i flere år. Vi har tilmeldt 19 sejlere, fordelt nogenlunde ligeligt på de to optimist-hold. Tirsdagsholdet er lidt
mindre med ialt 11 sejlere, hvoraf 3 er gengangere fra mandagsholdet (de sejler optimist om mandagen og 405 om tirsdagen).
Introkursus og nye medlemmer
Efter juni måneds introkurser har i alt 4 sejlere valgt at fortsætte på de faste
hold, 2 om mandagen og 2 om tirsdagen. Med de nye medlemmer vi fik i maj/
juni er vi nu oppe på en netto-tilgang i år på 10 sejlere.
Der afholdes for tiden igen intro-kurser for ialt 8 sejleraspiranter, 4 om mandagen og 4 om tirsdagen.

Opgave-sejlads August
Den tidligere omtalte orienterings-sejlads for ungdomssejlere finder sted hos
os på Furesøbad lørdag den 23. august 2014. Løbet skal være et hold-baseret
opgaveløb med et maritimt tema, hvor posterne både skal findes på land og
på vand. Arrangementet finder således sted efter Klubnyt har deadline, hvorfor vi må vente til næste nummer med et referat.
Klubmesterskab
Vi afholder det årlige klubmesterskab for Ungdomsafdelingen søndag d. 14.
september. Det var ellers oprindeligt planlagt til ugen før, men her kunne vi
ikke låne den sædvanlige TORM-aktivitetstrailer. Så vi har rykket det en uge.

Nye medlemmer i Ungdomsafdelingen
Arne Mortensen
Liv Heyn Halberg Bruun
Mads Bjønness Kondrup
Mads Hyldahl
Taus Holtug
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Sommerfest i FAS
Vores hovmester Sanne og sejlerskoleleder Bjørn har gjort det igen, og vi kan
berette om en herlig sommerfest i FAS, hvor vi ikke var helt så mange som vi
plejer, men det er jo ikke antallet der gør, om det bliver en hyggelig aften.
Vi mødtes kl. 17, gensynsglæden efter en lang dejlig sommer var stor, og vi
fik hurtigt åbnet for rødvinen, som passede fint til de snaks som hovmesteren
serverede.
Bjørn fandt klubbens grill frem og gassen blev tilsluttet, og snart var den klar
til de medbragte fede bøffer, nakkekoteletter, eller steaks, som vi gik i gang
med at tilberede. Hertil blev der skænket rødvin, som vi plejer van.
Der gik ikke mange minutter før vi sad ved bordet, hvor en hyggelig stemning
bredte sig efterhånden som maverne blev fyldte.
Ved kaffen serverede Bjørn en rigtig lækker chokoladekage, som han selv havde komponeret, og det var en ren symfoni af en smagsoplevelse.
Nu var det tid for musik og Bjørn lagde for med folkemusik på harmonikaen
akkompagneret af Poul på guitar.
Efter folkemusikken var det tid til duoen fra Wayfarer Stompers med Elof på
klarinet og Poul på Guitar. Lokalet blev med Wayfarer jazz fra deres velkendte
repertoire.
Nu var alle varmet godt op og Bjørn delte sangbøger rundt og sanglysten var
stor, og vi sang af hjertens lyst i et par timer, hvor der også blev fortalt flere
gode historier fra oplevelser i FAS.
Vi havde en dejlig aften, hvor vi udover det hyggelige selskab, maden, musikken og sangene også kunne nyde en af de flotteste udsigter nemlig udsigten til
Furesøen fra vores dejlige klublokale i Farum Sejlklub.
Stor tak til Hovmesteren Sanne og Sejlerskolelederen Bjørn for deres initiativ.
Fra: Per & Marianne, Karen & Elof, Jens samt Irene & Poul
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E-mail adresser:
Formand: Jørgen Juul Rasmussen: formandXfarumsejlklub.dk
Næstformand: Per Duelund : 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: : Stephan Nandrup-Bus: 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
Kordinationsudvalget: KU: kordinationsudvalgXfarumsejlklub.dk
KU-formand: kuformandXfarumsejlklub.dk

Velkommen til:
Seniorer
Jens Schlosser
Jacob Ringgaard
Trine Petersen
Brian Agerskov
Olof Stenström
Søren Svarre

- Min kone strikkede det, mens hun så

Hans W. Hansen

serien ”Landsbyen” ……..
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AGTERSPEJLET
Furesømesterskab 2014 for joller og kølbåde
Afholdes 14. september af YF
i forbindelse med den almindelige søndagsmatch.
Nærmere information følger på hjemmesiden.

Aftenmatcher
Umiddelbart efter sidste søndagsmatch 28. september afholdes
Præmieoverrækkelse i YF for aften/søndags-matcher.

- Det er længe siden, du har inviteret
mig ud at spise, Kai-Ove …….

DEADLINE

Lørdag d. 31. januar 2015
Bladet udkommer medio februar

Farum Sejlklub - Furesøbad - Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse

