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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

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
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

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

Henry Andersen
Mikkel Elmholdt

44 95 31 98
50 73 72 55

Klubbens hjemmeside: www.farumsejlklub.dk
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KALENDEREN
Lør 19.08

Kapsejladstræning for Yngling

Søn 20.08

Kapsejladstræning ( se side 14 )

Lør. 26.08

Ministævne Farum Sejlklub

Tor. 31.08

Sidste torsdagsmatch

Lør. 02.09

Sommerfest i FAS kl.17

Søn. 10.09

Første søndagsmatch 12.00

Søn. 17.09

Søndagsmatch/Furesømesterskab

Søn. 01.10

Sidste søndagsmatch YF / præmieuddeling

Lør. 07.10

Kølbåde på land I

Lør. 21.10

Kølbåde på land II

Sø. 05.11

Standernedhaling kl. 14

Forsiden: Sankt Hans bål på Furesøen. Foto Sanne P.
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BESTYRELSEN BERETTER
Når FAS Klubnyt nr. 4 udkommer, er sommerferien ved at være forbi ,og
aktiviteterne i klubben er igen inde i rutinerne med ungdomsafdelingens
træningsejladser mandag og tirsdag eftermiddag, seniorafdelingens kapsejladstræning i Ynglingene tirsdage, og torsdage aftner går det løs ude på
søen med kapsejladser.
Det er glædeligt, at der er pæn søgning til ungdomsafdelingens introhold,
og så mange herfra vælger at melde sig ind i klubben og forsætte med
sejlads. Spændende bliver det også at høre om resultater fra seniorafdelingens introhold, om dette nye tiltag også fører til nye medlemskaber og
dermed nye sejlere i sejlklubben.
Sejlerskolen meldte i forårssæsonen, at de manglede instruktører til de
mange elever, som havde meldt sig for at lære at sejle. Det er ærgerligt,
hvis vi i sejlklubben er nødt til at sætte ivrige kommende sejlere på venteliste til sejlerskolen. Derfor vil vi fra bestyrelsens side opfordre dig til
at bakke op omkring vores sejleskole ved f.eks. at tilbyde din assistance
som instruktør. Du behøver ikke binde dig for en hel sæson. Kan du
f.eks. hjælpe til nogle gange, så vil det også kunne hjælpe på at få alle de
interesserede elever ud at sejle. Det kræver ikke den store baggrundsviden om sejlads, men blot at du selv føler dig fortrolig med at sejle, og har
lyst til at give din viden videre til nye sejlere. Vores sejlerskoleleder
Bjørn Pedersen har udarbejdet et glimrende materiale, som anvendes
som håndbog i sejlads og som udgangspunkt for undervisningen.
Bjørn kan kontaktes via mail på sejlerskoleleder@farumsejlklub .dk eller
pr. telefon på 22 76 23 02.
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Vores driftsleder Jørn Jensen er godt i gang med havneprojektet. Første milepæl blev nået i forsommeren, hvor flydebroerne ved jollebassinet blev renoveret. De fremstår nu som ”næsten” nye! Med hensyn
til forstærkningsprojektet af hovedbroen, så er det tæt på at det træffes
aftale med det firma, der skal udføre arbejdet. Arbejdet går i gang, så
snart kølbådene er kommet på land i oktober.
Med hensyn til havnen, så er det ikke i orden, at der her tæt på 1. august stadig er 5 kølbåde, der ikke har fået mast på endnu! Driftslederen har rykket ejerne herfor, og der sker ikke rigtigt noget. Både der
ligger uden mast i længere tid signalerer, at de ikke benyttes, og det er
et dårligt signal for en sejlklub som gerne skulle være i fuld aktivitet.
Klubbens formål er at fremme sejlads og sejlsport på Furesøen. Bestyrelsen må derfor se nærmere på, hvad der kan gøres for, at få de 5
bådejere til at følge de enkle regler, der er for at have en plads i havnen.
Husk vi er hurtigt fremme ved standernedhalingen, så kig i kalenderen
som står på 3. side i dette Klubnyt og se hvad der er af aktiviteter for
dig i sejlklubben her i 2. halvdel af sejlsæsonen, så vi kan få en aktiv
sensommer og efterår i Farum Sejlklub.
God vind
Poul Ammentorp

PS: Husk at sende dine gode historier om sejlads i 2017 til redaktionen og til vores webmaster gerne suppleret med billeder, så vi har
godt læsestof i bladet til vinter, og til inspiration for sejladser og aktiviteter i 2018.
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KØLBÅDENE SKAL PÅ LAND
Efter en god sæson skal kølbådene igen på land, og dette sker som vanligt
over 2 følgende lørdage.
1.

lørdag d. 7. oktober.

2.

lørdag d. 21. 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.
Sker dette ikke vil jeg give besked om, hvilke både via bronumrene, der skal op.
Klubbådene optages samlet d. 21. okt. ved 11-tiden og før middag.
Der er truffet aftale med vores vognmand P.O.Nielsen, der også søsatte bådene i
foråret og fortsat er parat til at være vognmand for os. Prisen er som sidste år:
(Husk lige penge.) 350 kr.
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.
Bådene tages op i den rækkefølge, som det fremgår af de udleverede numre.
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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NB!!!
Der henstår fortsat 4-5 både på land - selv om der er truffet aftale med bådejerne om, at de skal fjernes/søsættes.
Den ene båd ”Big Mac”vil være i vejen for bådoptagningen, og den vil blive
fjernet/flyttet af FAS på ejers regning omkring d. 1. oktober, hvis båden ikke
er væk fra pladsen forinden.
Der er fortsat alt for mange både, der ikke er rigget til med mast, bom og rig,
selv om dette er indskærpet i de nugældende og underskrevne regler for anvendelse af bådpladsen.
Endelig skal tilføjes, at der nu efter indhentede tilbud bliver indgået en entreprisekontrakt med fa. ”Kystsikring ApS” v/Preben Winther, som var klart lavestbydende til en for FAS favorabel pris. Arbejdet vil begynde umiddelbart
efter sidste bådoptagning, hvor yderbroen skal være ryddet for både. Forstærkningsarbejdet af yderbroen påregnes at være færdigt senest ultimo december måned. Der er truffet aftale med Furesø Kommune, der afholder udgifterne efter et aftalt budget på kr. 500.000 + moms.
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Til: JOLLESEJLERNE
Den sædvanlige henstilling !!!
Det kunne være rart hvis den også virkede!
Det gjorde den ret godt sidste år, men det kan blive bedre, hvis 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. 7. oktober
og/eller inden d. 21. 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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Ved et kort besøg her i juli måned på det nye museum for lystbåde – der
er flyttet fra Valdemar Slot til Svenborg – kan det kun anbefales at besøge
museet.
FAS har i adskillige år bidraget til museet og FAS standeren hænger i på
det midterste tovværk og lidt til højre for midten.

Jørn Jensen
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UNGDOMSAFDELINGEN
Herslevlejren
Igen i år afholdt de 3 Furesøklubber og Herslev Strand Sejlklub fælles
sejlerlejr for vores ungdomssejlere ved Herslev i Roskilde Fjord. Lejren fandt sted i perioden lørdag 24. juni - torsdag 29. juni. Deltagelsen
fra FAS var i år helt oppe på 12 deltagere, hvilket er det største antal i
de sidste 6-7 år.
Vejret var så ikke helt på samme højde, da de fleste dage bød på hård
blæst og regn. Men alt i alt var lejren en succes, og alle sejlerne fik positive oplevelser med hjem.
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Flere informationer og billeder kan findes på lejrens hjemmeside på www.herslevsejlerlejr.dk.
Efterårs-sæson
Vi starter igen med at sejle efter sommerferien i uge 33. Vi har
fortsat træningshold både mandage og tirsdage. Om mandagen
træner de øvede og let øvede enmands-jolle sejlere (optimist,
Tera og Laser). Om tirsdagen træner de øvede tomands-jolle
sejlere (29er og 405), men vi har også et lille hold for øvede/
let-øvede optimister.
Mini-Stævne Farum
Lørdag 26. august afholder vi mini-stævne for søens optimistog Tera-sejlere. Mini-stævnene er primært rettet mod de nye
sejlere, som ikke rigtigt har prøvet at sejle kapsejlads før. Vi
håber på et stort fremmøde fra søens sejlere.
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Sejlads på land
Selvom vinteren lige nu virker meget fjern, er dette sidste Klubnyt i år.
Derfor siger vi som i Game of Thrones … Winter is coming!
I lighed med de tidligere år holder seniorafdelingen ”gang i sejladserne”
hen over vinteren. Vi mødes hver anden tirsdag, og snakker nok bl.a.
kapsejladsregler, trim og taktik.
Som noget nyt starter vi i år med fokus på planlægning og hygge. Vi vil
den første tirsdag sørge for, at der bliver serveret aftensmad. Derefter
kan vi planlægge hvilke både der skal i hallen og hvornår hen over vinteren, samt fastlægge programmet for vinterens ”sejlads på land”.
Første gang (med middag) er 14/11-17, kl 18:30 til 21:00
Derefter mødes vi ca. hver anden tirsdag kl 19:00 til 21:00.
Tilmelding til d. 14/11-17 er nødvendig af hensyn til maden. Det skal
ske senest fredag d. 10/11-17 , til Niels Duelund på e-mail:
fas (snabel-a) duelund (punktum) dk
_/) _/) _/) Niels Duelund

Hold dig opdateret
På hjemmesiden kan du tilmelde dig nyhedsopdateringer. På den måde
kan du få en mail når der kommer nye opslag på hjemmesiden.
Sådan gør du:
1.

Gå til www.farumsejlklub.dk

2.

Log på (i venstre side, et stykke nede)

3.

Vælg i menuen: Information

4.

Vælg: Emailopdateringer (ses kun hvis du er logget ind!)
Angiv hvilke opdateringer du ønsker

Let og enkelt :-D
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Tirsdagstræning (Yngling)
Seniorafdelingens kapsejladstræning i Yngling kører rigtigt godt (mød op
ca. kl. 17.30 hvis du vil være med).
Det har den efterhånden gjort mange år, men en stor forskel i år er, at der
er mange flere ”nye sejlere” som deltager. Både nogle som var sejlerskole elever sidste år men også elever fra i år.
Dejligt!
Det er i øvrigt godt at se, at niveauet blandt sejlerne generelt er stigende.
Vi oplever gang for gang bedre sejladser, og mere kamp om pladserne –
ligesom det skal være. Det er rigtigt godt at se 4 Ynglinge (ud af fire) der
alle ligger helt oppe på startlinien og har timet det hele :-)
_/) _/) _/) Niels Duelund

Husk: DYK træning
Som nævnt i sidste nummer af klubnyt er Dansk Ynglinge Klub (DYK)
arrangør af en træningslejr hos Farum Sejlklub i weekenden 19. til 20.
august.
Det bliver Jørgen Ring (utallige gange danmarksmester, og en af de eneste som har deltaget i samtlige Yngling VM’er) der står for træningen.
Der kommer både udefra, og der er forventningen at du booker weekenden til hyggeligt samvær og masser af læring.
Se den mere detaljerede beskrivelse i sidste nummer af klubnyt (i dit blad
eller på FAS’s hjemmeside - http://www.farumsejlklub.dk/klubnyt/2017/
Klubnyt-2017-3.pdf).
_/) _/) _/) Niels Duelund
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Rugekasse eller sejlbåd?
For 2 uger siden skulle vi sejle tirsdagstræning i Yngling 137.
Det undrede os at faldene og det andet tovværk som havde ligget under ruffet, mere lignede en fjerboa end tovværk.
Til en start ignorerede vi det, men da vi var 500m fra klubben syntes
vi at det måtte undersøges. Jeg lagde mig på alle fire, og kravlede under spilerposen og alle de andre forhindringer som skiller cockpittet
fra ”forrummet”. Da jeg kiggede op fra dørken havde jeg næsen ca 25
cm fra et andenæb !! Jeg blev forskrækket – indrømmet. Anden blev
dog nok endnu mere forskrækket og satte kursen direkte mod mig, da
det var vejen ud. Jeg lagde ansigtet mod dørken, og den kradsede sig
vej hen over min nakke og ryg for at flyve væk.
Heldigvis er hun tilbage på reden, og som det ses på billedet, er andemor i gang med at ruge. Syv fine æg har hun i den spand, som hun har
foret med dun og polystyren kugler, der er raspet af bådens opdriftsklodser.
Vi har besluttet at give hende så meget ro som muligt, så også i de
kommende uger (3½ uges rugetid er forventet) vil vi undgå at bruge
båden.
Det er en god historie synes jeg, og det er ikke en and :-O
Sejlerhilsen Lene, Petter og Niels
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FARUM SEJLKLUB PÅ FACEBOOK
Vores facebook-side for Farum Sejlklub er kommet op at køre med billeder fra standerhejsning m.m.
Det ville være rart, hvis flere kom ind i gruppen.
Der vil også blive givet beskeder, hvis der sker ændringer med noget,
eller der skal advares om noget på søen o.l.
Så gå ind på din facebook-side og søg på gruppen Farum Sejlklub FAS.
FAS er blevet tilføjet, fordi der også er en anden officiel facebook-side,
der hedder Farum Sejlklub, der blot fortæller om klubben.
Men husk fordi du er med på vores facebook-side, er det ikke ensbetydende med, at du bliver f.b.venner med alle de andre i gruppen. Der er
ikke nogle,der kan se din side, hvis du ellers har sat den på private
instillinger.
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Y-DM 30/9 til 1/10-2017
Også i år afholdes der DM i Yngling. Det er lidt mere end en måned efter træningslejren i FAS.
DM afholdes over en weekend.
Hellerup sejlklub arrangerer, og jeg vil kraftigt opfordre til at du deltager.
Se i øvrigt DYK’s hjemmeside:
http://www.yngling.dk/2017/05/29/ynglingdanmarksmesterskab-2017/
eller i kort format:
www.goo.gl/3wxAqU

/Niels Duelund
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Familiesejlads
Vejret i år var ikke det bedste, da vi drog af mod Rantzausminde i starten af juli, men optimismen fejlede ikke noget før pylonerne på storebæltsbroen forsvandt i skyer og de første regndråber faldt. Vi kunne dog
se frem til at skulle flytte ind i Birgittes campingvogn i stedet for at slå
telt op i regnvejr.
Så galt gik det dog ikke – det var bare en lille byge til advarsel om at
vejret er omskifteligt.
Besætningen i år var en blanding af familie og gæster, så der var behov
for at vælge hvem der var plads til og hvem der skulle shoppe. Det gav
mere eller mindre sig selv – især det med shoppingen.
Vores første tur var til Skarø med 3 mand ombord. Skøn tur med let vind
og præmieret med en Skarø is.
Så en tur ind i Svendborg sund med 4 ombord. Vi sejlede næsten ind til
broen langs Fynssiden og tilbage igen langs Taasingesiden bag om Iø.
Der er nogen sten man kan ”træffe”, men ellers en pæn tur.
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Som billedet viser havde vi meget let vind.
Senere på ugen gik turen, som foreslået på skippermødet, til
Strynø med 5 ombord.

Vi er fem ombord, selvom det er svært at se!!
Det skulle tage over tre timer at nå til Strynø, men det gik fint
med 5 ombord. Det kræver blot lidt organisation i vendingerne,
men allerede efter et par af slagsen gik det fint.
Så hjalp det heller ikke noget at vi havde masser af tang på
sværd og ror, men hvem tjekker det når der familie hygge?
Efter frokost på kajen gik vi en tur for at mødes med Holvert’s
som har hus på øen og valnødder i massevis. De er allerede
hældt over med klar brøndum og skal stå mørke i nogen måneder. Men bare vent til om nogen år når den er på toppen.
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Hjemturen var en kanetur med let vind agten ind, og vi satte en
spiler for at kompensere lidt for vægten. Endnu en dejlig familietur.
Når man kan sejle med fem, hvad så med syv ?
Vores sidste tur gik til Skarø en gang til med 7 ombord. Vi fandt
hurtigt ud af hvem der skulle sidde hvor, og vi var heldige at vi
kun skulle vende tre-fire gange på udturen. Endnu en dejlig tur
med Skarø is og kaffe samt en dejlig gåtur langs stranden. Det
er forbløffende så stabil jollen bliver med mange ombord – prøv
det

To på fordækket, to foran toften, en mobil over toften og to agter.
Mange hilsener
Storfamilien og Bjarne

W 9355

Jesper
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SOMMERFEST I SEJLKLUBBEN
LØRDAG D. 2. SEPTEMBER KL.17
Igen i år afholder vi en skøn næsten gratis sommer-fest i
Sejlklubben,
som forhåbentlig byder på mange deltagere
Konceptet går ud på, at hver person medbringer en
ret/tilbehør til fælles-bordet (til ca.3 personer).
Vi tænder grillen, og du medbringer selv hvad du vil
grille af kød eller andet
Egne drikke-varer medbringes også !
Vi byder på velkomstdrink, lidt chips, samt kaffe bagefter.
Chancen for musikaslk underholdning ved vores lokale Wayfare-hus-band, samt Bjørn på Harmonica er ret stor.
Alle retter der medbringes, skal lige koordineres hos
mig, så ikke alle medbringer det samme.
Så tilmeld, og skriv hvad du medbringer, senest torsdag
d.31. August
Jo før du tilmelder dig, jo flere muligheder har du for
selv at vælge det medbragte tilbehør.

Sejlerhilsener på vegne af koordinations-udvalget
Sanne Parkhøi
Mail: hovmester@farumsejlklub.dk mobil: 60-652244
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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
Kordinationsudvalget: KU: kuXfarumsejlklub.dk

Velkommen til:
Seniorer:

Juniorer:

Michael Felthaus

Lenea Lykke Lionett

Henrik Johansen
Marcel Buholzer
Hans-Jørgen Andersen
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AGTERSPEJLET

DEADLINE

Lørdag d. 27. jan. 2018
Bladet udkommer medio februar

Farum Sejlklub - Furesøbad - Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse

