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Bestyrelsen
Formand
Næstformand
Kasserer
Seniorleder
Ungdomsleder
Driftsleder
Suppleant

Jørgen Juul Rasmussen
Per Duelund
Arne Nørby Rasmussen
Jan Hellinghus
Anders Petjursson
Jørn Jensen
Stefan Lindeberg

51 66 12 65
44 48 36 19
44 95 34 81
44 95 89 71
44 48 54 28
44 48 37 32
61 28 07 20

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
51 20 79 90
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
On 12.08

KU møde 19.30

Lø 15. 08

Sommerfest 17.00

Sø 06.09

Klubmesterskab ungdomssejlere

Sø 13.09

Furesømesterskab

Fr 18.09 - 20.09

DM i Yngling på Furesøen

Sø 27.09

Sidste torsdagsmatch og
Præmieuddeling

Lø 10.10

Bådoptagning I

Lø 24.10

Bådoptagning II

Sø 25.10

Standernedhaling 14.00

Bemærk datoen for bådoptagning I er rykket en uge !

Wayfarerjoller ved Rantzausminde

(Foto Poul Ammentorp)
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FORMANDEN BERETTER
På trods af den vejrmæssigt ringeste sommer i mands minde, har der
været godt gang i sejladserne på søen. Personligt har jeg kun været ude
ganske få gange, men der er heldigvis mange, både blandt ungdom og
seniorer, der er mere hårdføre end undertegnede.
Med hensyn til situationen omkring økonomien for havneanlægget er
der ikke så meget at tilføje i forhold til mit indlæg i forrige nummer af
Klubnyt. Vi har sendt et brev til kommunen, der beskriver forløbet og
situationen og bedt om et møde, med henblik på at opnå støtte til dækning af vores ekstraordinære udgifter.
På given foranledning skal jeg opfordre til, at man under sejlads på søen er opmærksom på, at lystfiskerne i deres både ofte har grej langt ude
fra bådene, specielt agterud. Hold derfor god afstand og sejl helst foran
bådene, hvis man passerer tæt på. Vis gerne med vink eller råb, at man
har set dem og følg de anvisninger de måtte give. Færdsel og aktiviteter
på søen, herunder lystfiskeri, er reguleret i en bekendtgørelse udgivet af
Naturstyrelsen. Ifølge denne er det tilladt lystfiskerne at have deres liner op til 25 m ud fra deres både. Som udgangspunkt gælder de almindelige søfartsregler på søen, med den undtagelse at sejlbåde skal gå af
vejen for robåde.
På hjemmesiden er der under "Information - Sikkerhedsbestemmelser"
linket til denne bekendtgørelse såvel som til andre nyttige reglementer
for sejlads på søen.
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Under en rundgang i havnen kan jeg konstatere, at kun ganske få både har
klubstanderen i masten. Så jeg vil lige minde om, at klubstandere kan erhverves for 50 kr ved henvendelse til kassereren eller undertegnede.
Sidste år fastholdt vi vores medlemstal på ca. 250, men som sædvanlig
var der en del udmeldelser i forbindelse med kontingentbetalingen i april.
Heldigvis har vi haft en pæn tilgang af nye medlemmer, så vi p.t. er oppe
på 241 medlemmer. Så mon ikke vi ender tæt på de 250 medlemmer igen
ved årsskiftet.
God vind resten af sæsonen.

Jørgen Juul Rasmussen

Fregatten Jylland
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KØLBÅDENE SKAL PÅ LAND
Efter en god sæson skal kølbådene igen på land, og dette sker som vanligt
over 2 lørdage.
1.

lørdag d. 10. oktober.

2.

lørdag d. 24. 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 tilmeldingslister op
i klubben.
I skal være opmærksomme på, at der max. kan optages 30 både pr. lørdag,
så sørg for en jævn fordeling.
Sidste år gik det galt, da der kun kom 17 både op den første gang.
Dette bliver ikke gentaget, og det kommer jeg tilbage til i givet fald.

Klubbådene optages samlet d. 24. okt. ved 11-tiden og før middag.
Der er truffet aftale med vognmand ”Erik”, der også søsatte bådene i foråret og fortsat er parat til at være vognmand for os. Prisen er som sidste år:
kr. 350,-. (Husk lige penge.)
Da 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 med stativerne, når ens båd skal op og det hele skal
lykkes første gang. 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”.
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Vi skal begynde fra den fjerneste ende af jollepladsen og fylde op derfra, med ganske få undtagelser, som ikke gælder Trisserne.

Til: JOLLESEJLERNE
Den sædvanlige henstilling !!!
Det kunne være rart hvis den også virkede!
Det gjorde den nogenlunde godt sidste år, men det kan blive 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. 10. oktober og/
eller inden d. 24. 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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UNGDOMSAFDELINGEN
Nyt fra Ungdomsafdelingen
Sejlersøndag
Søndag d. 21. juni afholdt vi ”Sejlersøndag” for alle ungdomsmedlemmer, samt deres forældre og søskende. Formålet var at give deltagerne
en sjov og uforpligtende mulighed for at sejle, og måske også prøve en
anden jolletype end den de normalt sejler i. Forældre og søskende fik
også mulighed for at prøve kræfter med en jolle, alt efter størrelse og
erfaring.
Vejret var fantastisk fint, specielt hvis man tager det hidtidige (og ikke
just imponerende) juni-vejr i betragtning. Vinden var jævn til frisk, regnen holdt sig væk, mens solen kiggede frem efter frokost.
Der var mest interesse omkring fam. Ringgaards Hobie Cat samt 405jollerne, men vores Laser- og Tera-jolle var også i flittig rotation. De
yngste søskende fik et lyn-intro-crash-kursus i optimistsejlads i en jolle
med halvt sejl. TORM-traileren blev også brugt lidt, men de fleste yngre
deltagere var faktisk mere interesseret i at sejle.
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Herslevlejren
Lejren blev som sædvanligt gennemført i den første uge af sommerferien. Fra FAS deltog 6 ungdomssejlere, samt en enkelt frivillig sejlerfar.
Meldingerne fra lejren var generelt positive, og vejret havde været fint,
lige på nær en enkelt dag, hvor det havde været meget vindstille.
Billeder og dagbog fra lejren kan ses på http://www.herslevsejlerlejr.dk.

Tera-jolle projekt
Som beskrevet i sidste nummer fik vi på falderebet en donation fra
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond til endnu en Tera-jolle. Vi har
nu hørt, at den vil blive leveret lige inden efterårs-sæsonen starter, hvilket jo kommer meget tilpas.
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Efterårssæsonen
Vi starter efter planen op igen i uge 33, som er første uge efter skolernes
sommerferie. Vi fortsætter generelt med de samme sejladshold som vi
havde før sommerferien, dvs. et mandagshold for både øvede og begynder-optimister, Tera- og Laser-jolle, og et tirsdagshold for 29er og 405
samt begynder/let øvet optimister.
Vi er naturligvis spændte på hvor mange af vores intro-sejlere fra foråret
der vælger at fortsætte. Prognosen før sommerferien var ganske god, men
man ved jo aldrig hvad folk finder på i løbet af en lang sommerferie.

- Jeg glemte vist at fortælle vinduespudseren,
at glarmesteren er ved at sætte ny rude i …..
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Husk årets sommerfest i sejlklubben.
Lørdag d. 15. August kl. 17
Musik ved Wayfarerstompers
Og Sejlerskoleleder Bjørn har sikkert harmonikaen med, så
det hele får et maritimt musikalsk islæt.
Der er garanti for at få nogle hyggelige timer sammen
i vores dejlige sejlklub, med den bedste udsigt til Furesøen
Konceptet går ud på, at alle medbringer en ret/tilbehør til fællesbordet (til ca. 4 personer)
Vi tænder grillen, og du medbringer hvad du vil grille.
Egne drikkevarer medbringes også!
Alle retter der medbringes, skal lige koordineres med mig, så ikke
alle medbringer det samme.
Venlige Sejlerhilsener Sanne
TILMELDING: hovmesterxfarumsejlklub.dk
Eller mobil: 60652244 senest onsdag d. 12. august
Navne på deltagere og hvad I medbringer
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DM i Yngling i weekenden 19-20. september 2015
Farum Sejlklub arrangerer sammen med Dansk Yngling Klub og DS
stævne, hvor Danmarksmesteren i Yngling 2015 skal findes.
Stævnet sejles lørdag og søndag. Lørdag aften vil der være stævnemiddag i klublokalerne.
Målet er at klubbens 8 Ynglinge deltager.
Alle interesserede bedes melde sig, så bådene kan blive bemandet. Her
tænker jeg selvfølgelig på alle de medlemmer, der hver tirsdag træner
i Yngling, men også på Wayfarer-sejlerne m.fl., der gerne skulle lokkes til at prøve noget andet.
Kontakt: Niels Duelund, Jan Hellinghus eller undertegnede.
Tilmeldingen til stævnet sker via FAS’ hjemmeside, pris for deltagelse
i klubbens både er 700 kr. pr båd, som betales af besætningen, klubben betaler medlemskab af Ynglingeklubben og målerbrev til DS.
Et er sejlerne, noget andet er alle de, der skal gøre det muligt:
Jeg har brug for hjælp til diverse opgaver på land (indkøb, arrangere
morgenmad, finde grej frem mm) og på vandet (bemande dommer- og
mærkebåde).
Der vil blive afhold informationsmøde for hjælperne umiddelbart inden stævnet.
Kontakt mig hvis du eller en i din familie har mulighed for at hjælpe 1
eller begge dage.
Jeg kan kontaktes på mail: ydm2015xfarumsejlklub.dk
KH Jytte Nakskov
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Har du nu igen fået en ny sekretær inde på
kontoret, Viktor ?
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Wayfarer træf Rantzausminde 2015
Af Poul Ammentorp

Sommeren 2015 faldt i weekenden lørdag d. 4. søndag d. 5. juli. Det var
rigtigt varmt med temperaturer på over 25 grader.
Søndag, hvor Rantzausminde træffet startede, var det nærmest vindstille.

Joller ved Rantzausminde camping lørdag morgen

Søndag nat blev det voldsomt tordenvejer med skybrud og omskiftning i
vejret.
Mandag: Vi vågnede op til en dag med hård vind. Det var ganske få der
var ude at sejle. Irene og jeg havde børnebørnene Jonathan og Albert på
besøg i nogle dage, og de er begge raske optimister i FAS, så vi skulle ud
og prøve det friske vejr. Jesper Friis tog også med ud, så der var styr på
tingene. Vi sejlede med reb i storsejlet, og jollen planede af sted, som var
det en speedbåd. Efter nogen tid sejlede vi ind til campingpladsen for at
spise frokost. Vi ville ud igen om eftermiddagen for at lege lidt mere,
men måtte blive på land, for den kraftige vind fra vest fik vandet til at forsvinde, så de fleste joller lå landfast på bunden.
Tiden på land kunne nu bruges til andre aktiviteter. (Orden i teltet gav 20
kr. til hver i præmie fra Aida, som straks røg i is kassen.)
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Tirsdag: Vinden var jævn med aftagende om eftermiddagen, så vores
tur gik til Drejø, hvor drengene skulle prøve de bedste gynger i det Sydfynske øhav.

Her er drengene i gang på gyngerne
Gyngerne har været et ”hit” i alle 30 år, hvor vi har deltaget ved Rantzausminde træf. Gyngerne var også vore pigers (Pi og Gry) favoritter.
Efter gyngeturen er der kaffe og is i rosenhaven hos de to søstre på
”Gammel Elmegård” på Drejø. Det er et vidunderligt sted, hvor is, kager, kaffe og serveringen er helt i top, og bestemt et ”MUST”, når vi er
på Rantzausminde

Kaffe og kage på Gammel Elmegård Drejø
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Da vi skulle hjem fra Drejø løjede vinden, og til sidst blev det vindstille, så der måtte padles fra Skarø og til Rantzausminde. Det er normalt
ikke noget vi plejer, fordi vinden altid kommer igen. Det kræver lidt
tålmodighed, men det var tirsdag, og der var festaften kl. 19:19, så vi
skulle hjem. Det blev til over 1000 tag med padlen, før der igen var så
meget vind, at vi kunne sejle.
Hjem kom vi, og til tiden, men nu havde vi travlt med at gøre klar til
festmiddag i fællesteltet.
Onsdag: Vi vågner op til stiv kuling, som fortsatte torsdag og fredag.
Middelvinden var til tider på 18 m/s, så der blev ikke sejlet tur nogle af
dagene. En del besluttede at tage hjem, men mange blev på trods af vejret!
Som noget nyt dette år, blev der arrangeret sejlerskole for børn i en
time umiddelbart efter skippermødet.
Onsdag hvor det blæste lavede vi ”tørtræning” på land, med Jonathan
og Albert som instruktører. De startede med at rigge en optimistjolle til.
Senere demonstrerede de i en jolle på land, hvorledes man laver manøvrer i en Wayfarerjolle.
Torsdag: Det blæser stadig, og emne for sejlerskolen for børn er i dag,
hvordan man laver pandekager. Jesper Nothlev er instruktør, og der
blev bagt SUPER pandekager i flere timer, de smagte Uhm!
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Fredag hvor Dannebrog smælder i den kraftige vind over
campingpladsen.

Lørdag er det igen dejligt sejlvejr med jævn vind fra vest. Det er let
overskyet, og vi trænger til at se solen, men det bliver kun i korte perioder. Vi glæder os over, at det ikke længere er kuling.
Vi har aftalt at sejle til Skarø for at plukke Strandmalurt til en god
snaps til de marinerede sild, vi skal have til vinter.
Der var musikfestival på Skarø, så der var ”gang i den” oppe i byen.
Efter hjemkomst lørdag blev jollerne hevet på land, der var mange til at
hjælpe, så det gik som en leg.
Om aftenen spiste vi middag i det store fællestelt. Senere var der sang
og musik om bålet ved stranden, og aftenen og natten var dejlig, nu hvor
vinden havde lagt sig.
Søndag: Vi kunne pakke i dejligt sommervejr med sol ind imellem.
Herligt er det at kunne pakke et tørt telt ned, og glæde sig til at pakke
det ud igen ved et nyt Rantzausminde træf i 2016.
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E-mail adresser:
Formand: Jørgen Juul Rasmussen: formandXfarumsejlklub.dk
Næstformand: Per Duelund : 2.formandXfarumsejlklub.dk
Kasserer: Arne Nørby Rasmussen: 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: driftslederXfarumsejlklub.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: kuXfarumsejlklub.dk

Velkommen til nye medlemmer:
Seniorer:
Thomas Hjort
Martin Bak
Kenneth Christensen
Rasmus Lundgreen
Lars Kruse

Juniorer
Frederikke Lynggaard
Josefine Lynggaard
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AGTERSPEJLET

Dengang man festede igennem i FAS …..

DEADLINE

Lørdag d. 30. Januar 2016
Bladet udkommer medio februar

Farum Sejlklub - Furesøbad - Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse

