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

Poul Ammentorp
Per Duelund
Arne Nørby Rasmussen
Jan Hellinghus
Anders Petjursson
Jørn Jensen
Stefan Lindeberg

40 54 69 05
44 48 36 19
44 95 34 81
44 95 89 71
44 48 54 28
30 33 72 34
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

30 33 72 34
30 33 72 34
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
Mikkel Elmholdt
Jørgen Nielsen

44 95 31 98
50 73 72 55
45 81 19 99

Klubbens hjemmeside: www.farumsejlklub.dk
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KALENDEREN

Sø

19.06

Sejler-søndag for ungdoms afd.

Lø

25.06

Sejlerlejr i Herslev til tors. D. 30. 06

Lø

30.07

Deadline Klubnyt

Lø

13.08

Sommerfest 17.00

Ons

17.08

KU møde 19.30

Forsiden: Der var engang!
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BESTYRELSEN BERETTER
Stander Hejsning 2016 i Farum Sejlklub
Sommeren er på vej, og hver dag er en festdag.
I tirsdags var det en festdag, for Ungdomsafdelingen var på vandet for
første gang i år. Klubben var fuld af aktivitet, og der blev spillet højt
på radioen i hallen.
I fredags var det en festdag specielt for mig, for nu kunne jeg køre min
jolle ud af hallen. Som mange sikkert har bemærket har den gennemgået en større reparation i løbet af vinteren. Jollen er fra 1960, dvs.
over 55 år, og jeg tror at efter denne reparation kan den holde mindst
55 år til.
I går var det en festdag for alle kølbådssejlerne, for nu ligger hele flåden og ser meget sejlerlysten ud, ude ved den nyrenoverede bro. I
sandhed et smukt syn.
Hele weekenden er en lang fest for Wayfarersejlerne. Klubben summer af aktivitet med træningslejr for Wayfarerjoller. Der er verdensmesterskab i Holland i juli, og Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning har inviteret de regerende verdensmestre Mike McNamara og
Simon Townsend til Farum Sejlklub. De er instruktører ved træningslejren og deler flittigt ud af deres store viden. Der deltager 17 joller.
De 13 skal til VM og heraf over halvdelen fra Farum Sejlklub.
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Se ud på vandet, hvor de i øjeblikket går til den i Wayfarerjollerne. Jeg
var med i fredags, i går og i formiddags. Det er træning på højt plan,
og det er rigtigt sjovt. Det er dejligt at vor sejlklub sammen med Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning kan få et sådan arrangement op at
stå! Følg med på vores hjemmeside, hvor der vil være link til nyt fra
VM i Holland med resultater og sejlerskrøner.
I dag er det en festdag, for nu skal vi sætte standeren, som tegn på at en
ny sejlsæson er i gang. Det betyder aktivitet og sejlads på Furesøen,
og det er dejligt, at der kommer liv i vores sejlklub efter at mange har
ligget underdrejet siden efteråret.
Ungdomsafdelingen har træningssejladser mandage og tirsdage fra kl.
16:30.
Jeg kan anbefale en tur ned i sejlklubben disse dage, så I kan se hvad
der foregår. Der sejles i optimistjoller, Terajoller, 405 tomandsjolle og
29 tomandsjolle.
At give børn og unge ”Gode Sejladsoplevelser” er nøgleordet i Ungdomsafdelingens arbejde, og resultatet er en flok glade unge sejlere.
Der gøres et rigtigt godt stykke arbejde af forældre til børn i ungdomsafdelingen, og vi skylder i særdeleshed Mikkel Elmholdt stor tak for
hans store indsats i Ungdomsafdelingen. Vi kan godt bruge flere
”ildsjæle” som Mikkel, han er guld værd for Farum Sejlklub.
Uden ungdom der sejler, får vi heller ingen voksne som sejler. Vi skal
alle gøre mere for at fortælle, at vi har et fantastisk tilbud til børn og
unge, så vi kan få vores ungdomsafdeling til at vokse, og her kære
medlemmer af Farum Sejlklub er I de bedste ambassadører, fordi I har
”hands on”, og I ved hvad I taler om! Så ud at gøre reklame for Farum
Sejlklub, og fortæl venner og bekendte, naboer, genboer eller andre I
møder om vores dejlige sejlklub, med Danmarks bedste beliggenhed
og om alle de gode tilbud vi har til vores medlemmer.
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Torsdage bliver også fremover festdage, for Kapsejladsudvalget arrangerer i samarbejde med de andre sejlklubber ved Furesøen aftenkapsejladser hver torsdag aften, og det er der mange som glæder sig til at
komme i gang med igen.
Torsdagsmatcherne, som vi kalder det, er sejladser, som skal hjælpe os
med at skaffe gode resultater til klubben. Gode resultater og gode aftenkapsejladser er også noget som tiltrækker nye medlemmer, for hvem vil
ikke gerne være med i en sejlklub, som har ry for at have dygtige sejlere, og det har Farum Sejlklub, og vi vil meget gerne samle på flere!
Vi kan også glæde os til at der arrangeres Klubmesterskab og Furesø
Mesterskab, og måske er der også stemning for at genoplive natsejladsen med efterfølgende ost og rødvin i klubben.
Nu da vi er i feststemning, vil vi også hylde vores jubilarer. Vi har i år
5, som har 25 års jubilæum.
Vi tager damerne først:
Kis Jensen Tidligere Sejlerskoleleder gennem mange år samt Aktiv
Wayfarersejler
Herefter kommer herrerne:
Knud Børge Lionelt Tidligere Flipper Sejler, nu Toppersejler
Jens Christian Fogh Yngling Sejler og tidligere Wayfarersejler
Jørn Jensen
Vores flittige Driftsleder, Havnemand og Brokonstruktør og Triss sejler
Jesper Acton Friis
mange år.

Wayfarersejler og en af Fasines venner gennem

Tillykke til vores fem jubilarer med ”sølvet” og tak for jeres trofaste
medlemskab igennem 25 år!
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Ved Generalforsamlingen trådte Jørgen Juul Rasmussen tilbage fra
formandsposten, som han til alles store tilfredshed flittigt havde bestridt
igennem 4 år. Generalforsamlingen blev desværre afsluttet inden vi havde sagt ordentligt tak til Jørgen for det store arbejde, han har lagt i klubbens bestyrelse, med mange fyldige beretninger i Klubnyt, med et brag
af en 50 års jubilæumsfest og på det sidste meget arbejde og improvisation omkring havnen. Derfor vil vi her ved stander hejsningen sige tak til
Jørgen, og give ham en velfortjent klapsalve.
Hovedbroen er repareret her i foråret, og er nu klar, men hvis den skal
holde til kraftig østenvind i mange år endnu, skal der tilføjes yderligere
forstærkning i form af skråstivere, som går ud i søen. Vores driftsleder
Jørn Jensen har udarbejdet et projektforslag, som skal forelægges Furesø
Kommune, men broen er som sagt i tip top stand og klar til den kommende sejlsæson, derfor vil vi nu sætte vores smukke klub stander, som
tegn på fuld aktivitet på alle fronter i Farum Sejlklub.
Sæt Standeren:

Der blæses i horn!

Må jeg foreslå et leve og 3 gange HURRA for sejlsporten og Farum
Sejlklub.
Vores kanoner Tage Wulff skyder salut med 3 kanoner.
DER MÅ SEJLES!
Poul Ammentorp
Formand

8

Tillykke til Birkerød Sejlklub med 40 Års jubilæum.
Her er ordene som ledsagede vores lille gave til Birkerød sejlklub I forbindelse med jubilæums kapsejlads for ungdom og efterfølgende reception d. 4. juni 2016.
En Wayfarer Sund-sejler spurgte mig engang:
Hvor sejler i egentlig hen, når I sejler på Furesøen?
Jeg svarede: Vi sejler ikke hen, for vi er allerede der, hvor Bøgen spejler
sig i Søen!
Men skal jeg sætte destinationer på for vores sejladser, så kan jeg nævne:
•
Storekalv med middag og solnedgang for anker ud for Vaserne
•

Overnatning i Lillekalv for anker

•

Frederiksdal med stop for en Is i kiosken en varm sommerdag

•

Badetur ved Næsset, for anker ud for ”Skipper Skræk” en stor
sten man kan stå på!

•

Broen ved Kollekolle en sensommer med en rask svampejagt
på skrænterne

•

Yachtklubben Furesøen med frokost på broen, eller i Restaurant Jægerhuset

•

En tur til Holte via kanalen til Vejlesø med spændende
”Bridge-shooting! (Masten ned/op)

•

Til Birkerød Sejlklub hvor eftermiddagskaffen nydes i solen
på bænkene på den flotte nybyggede bro.

Og nu da vi er nået til Birkerød Sejlklub, vil jeg på Farum Sejlklubs vegne ønske tillykke med jeres 40 års jubilæum.
Tak for rigtigt godt samarbejde omkring sejlsporten på Furesøen, og god
vind fremover.
Her er en lille gave til Jer fra Farum Sejlklub. Tillykke!
Poul Ammentorp
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Farum Sejlklubs orkester underholder med sange, jazz og folkemusik.

Foto Irene

Der er gang i udskænkningen og der er publikum i alle aldre.
I øvrigt blev Bertil fra FAS en klar nr. 1 ved kapsejladsen og fik en
fin præmie af borgmesteren fra Rudersdal kommune.
Godt gået og tillykke med det!
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Nyt fra Ungdomsafdelingen – juni 2016
Koldstart af sæsonen
I sidste nummer af Klubnyt var Ungdomsafdelingen lidt kæphøje over at vi
planlagde at starte sæsonen en uge før seniorerne. Da dagen så endeligt indtraf
ønskede vi lidt at vi havde holdt med de gamle. Det var nemlig KOLDT!
Ikke bare var det koldt, men det blæste også en del. Så de første to dage var
sejlerne kun på vandet i noget der ligner ½ time.

Intro-hold
Vi har haft et stort intro-hold i maj på 7 nye deltagere + en enkelt fra et tidligere hold sidste år. I skrivende stund har de 5 valgt at fortsætte med sejlads, og vi har ikke helt opgivet at få de sidste med.
Styrket af den succes har vi oprettet endnu et (lidt mindre) hold i juni med i
alt 4 deltagere. Det bliver spændende at se om vi kan holde rekrutteringsprocenten ☺
Jubilæumssejlads i Birkerød
Birkerød Sejlklub fejrer i år 40 års jubilæum og i den anledning afholder de
et lille endags Furesø optimist-stævne lørdag 4. juni for de 3 sejlklubber på
søen. Stævnet vil blive målrettet til de helt nye sejlere, som ikke rigtigt har
prøvet at sejle kapsejlads. Når bladet her læses er stævnet afholdt men et
nærmere referat må vente til næste nummer.
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Sejlersøndag
Søndag 19. juni afholder vi ”sejler-søndag” hvor vores ungdomssejlere kan prøve
andre jolletyper end dem de normalt sejler i. Programmet er ikke helt fastlagt
endnu, så yderligere information vil tilgå senere.
Herslevlejren
Igen i år afholder de 3 Furesøklubber og Herslev Strand Sejlklub en årlige sejlerlejr for ungdomssejlere ved Herslev i Roskilde Fjord. Flere informationer kan
findes på lejrens hjemmeside på www.herslevsejlerlejr.dk. Tilmeldingen er ved
redaktionens slutning ikke åbnet endnu, men det varer sikkert ikke længe. Forældre må meget gerne melde sig som deltagere, da der er brug for hjælpere hele
ugen.
Nye ungdomsmedlemmer
Vi siger velkommen til følgende nye medlemmer:
Jonathan Scheibel
Jonathan Sebastian Rafn
Oscar Thun Gunnlögsson
Else Friis Brødsgaard
Victor Dupont
Nicolai Robinson
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Søsætningen d. 30. april forløb udmærket med vores nye vognmand,
der dog stillede med en substitut og uden løfteåg, som var aftalt.
Vi fandt heldigvis vores eget løfteåg, så bådenes fenderlister ikke led overlast
ved ophalingen fra stativet.
Der er dog mange som glemmer at sætte stativerne på plads, og rydde op efter sig, så det gentages hermed igen igen igen.
Der var en del både, der desværre ikke kom i vandet, og der er skrevet til de
enkelte om at sørge for at få bådene fjernet – enten i vandet eller væk fra
pladsen, der jo anvendes af jollesejlerne i sommerhalvåret og ikke skal generes af de resterende opstillede både på jollepladsen.
I år er der særdeles mange både, som ikke har fået mast og rig på bådene, og
hermed skal opfordres at dette bringes i orden senest inden sankt Hans, hvor
mange søger til vores havneanlæg.
Reglerne er ret klare, idet mast, rig, fortøjninger skal/bør være i orden efter
søsætningen og senest 1. juni.
Ved god hjælp fra kassereren blev en båd søsat d. 3. ds., og aftaler er truffet
med de sidste både, der har fået 2 uger mere til at gøre deres både klare efter
en individuel aftale.
En del både var beskadiget under det dårlige vejr med megen østenvind i efteråret/sensommeren sidste år, og de udførte reparationer i foråret på
yderbroen har bla. sikret denne i en periode, inden et forstærkningsforslag
forventes at bliver accepteret af kommunen med henblik på etablering næste
år.
De seneste kraftige østenvinde har betydet at enkelte bådes fortøjninger ikke
er i orden, og dette bedes hver bådejer sikre sig. Skade på nabobådene kan
forekomme, og det er noget de enkelte bådejere må klare og ikke FAS. Der
hænger en opdateret fortegnelse over bådene, og der henvises til FAS hjemmeside.
Der er nu få ledige bådpladser tilbage, og der mangler en ekstra fortøjningspæl ud for plads 14/15, og den vil blive søgt retableret i uge 23.
Dette kan kun gøres fra en rammeflåde med rammegrej, som arbejder et andet sted i Furesøen/Vejlesø, og som driftslederen har kontakt til.
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TILMELDING TIL SEJLERSKOLEN 2016
For sæsonen 2016 er der gebyr på 780 kr. Og det er forudsat,
at man er medlem af FAS!
(blokbogstaver)
Navn:

_________________________________________________

Adresse:_________________________________________________
By og postnummer:_________________________________________
E-mail: _______________________________ Tlf.:______________
Sæt kryds:
___ JEG ØNSKER UNDERVISNING I YNGLING OG KAN BRUGE 1
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 ny elever næste år
___ Jeg har sejlet før
___ Jeg er nybegynder
Underskrift:_______________________________ dato:__________
Elever fra sæsonen 2014 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.

Tilmeldingskuponen sendes til (helst på email!):
Sejlerskoleleder Bjørn Pedersen Tlf.: 22762302 Sommerbuen 67, 2750 Ballerup
Mail: Sejlerskoleleder x farumsejlklub.dk
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Lørdag d.13.august kl.17
Formand Poul har sin guitar med og Sejlerskolens leder
Bjørn tager også guitar med og sikkert også harmonikaen,
så det hele får helt sikkert et maritimt musikalsk islæt.
Måske kommer flere med musikinstrumenter.
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 hver person medbringer en ret/
tilbehør til fælles-bordet til ca. 3 personer.
(Par tæller for to personer).
Vi tænder grillen, og du medbringer hvad du selv vil
grille af kød eller grønt.
Egne drikke-varer medbringes også !
Øl/vand kan købes.
Der serveres velkomst drink, lidt chips m.m.
Alle retter der medbringes, skal helst koordineres hos
Hovmesteren, så ikke alle medbringer det samme.
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Så tilmeld jer til den gratis fest, og skriv hvad
du/I medbringer til fællesbordet :-)
Senest onsdag d.10. august, meget gerne før.
Sejlerhilsener Farum Sejlklub
Hovmester Sanne mobil: mobil: 60-652244
Mail: hovmesterXfarumsejlklub.dk

- Jeg kommer for at klage over støjen …...
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FRA HOVMESTEREN
Hej alle I skønne sejlervenner, elsker min post som
Hovmester/miljøansvarlig.
Men jeg har en lille bøn til Jer, og den kommer her:
Kunne vi ikke sammen prøve at stramme lidt op på
de meget få hus-regler vi har.
Som f.eks. at:
Bære sit eget skrald ud.
Vaske op efter sig.
Sætte stolene op på bordene (ellers bliver der ikke gjort rent)
Åh I ville gøre mig så glad, hvis I gider følge disse få regler.
KH. Hovmester Sanne
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Foto: Sanne P
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E-mail adresser:
Formand: Poul Ammentorp: 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: Mikkel Elmholdt: webmasterXfarumsejlklub.dk
Medlemsservice: Jørgen Nielsen: medlemsserviceXfarumsejlklub.dk
Kordinationsudvalget: KU: kuXfarumsejlklub.dk

Velkommen til:

Juniorer:
Oscar Thun Gunnlögsson

Seniorer:

Victor Dupont

Mikkel Raundahl Demuth

Jonathan Scheibel

Joh Aagaard

Jonathan Sebastian Rafn

Kristoffer Bjerg Sørensen

Carl Skytte

Peter Kjul

Else Friis Brødsgaard

Luise Bering

Kasper Heydenreich

Lene Kilmose

Philip Brorsen

Hector Robinson

Bertil Hjerrild Holm
Rosa Helene Madsen
Tue Alleslev Lange
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AGTERSPEJLET
TYVERI fra klublokalet
Der stjæles bl.a. bestik, kuglepenne og kaffe.

Nej, min mand har forladt mig, og snøft - bor her ikke mere ….

DEADLINE

Lørdag d. 30. Juli 2016
Bladet udkommer medio august

Farum Sejlklub - Furesøbad - Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse

