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Formandens ord:

Standerhejsning den 26-04-08 På vegne af Frederikshavn sejlklub bød jeg
velkommen til standerhejsning nr. 120

Æresmedlem Martin Mortensen samt et af de yngste medlemmer hejste i
fællesskab vores stander i top. Samtidig sang vi den omdelte sang.

Vi kunne se vores stander blafre i top, som en af Danmarks ældste
sejlklubber. Faktisk er vi den tiende ældste.

Også i år er der mange nye tiltag både i klubben og på havnen:
- Vi har fået et nyt ophalersted til joller
- Vi har fået nyt dommer hus
- Bro tre er blevet forlænget, og der kommer slanger på alle broerne
- Og en ny legeplads er blevet etableret

Det går frem af med havnens 5års plan.
I bestyrelsen er der blevet snakket om en 5 års plan for sejlklubben:
Planer om etablering af en sejlskole. Måske kan det lade sig gøre som en
form for aftenskole.

Vi vil gerne have sat nogle skilte på fælleshuset om havnens hjemhavende
klubber.

Alle er velkommen til at komme med forslag, til sådan en 5 års plan.

Vi har forsøgt at få Ålbæk med i havne ordningen, men forgæves. Det har
derimod lykket os at få Østerby på Læsø med, som noget nyt i år.

Havne mærkerne kan afhentes på havnekontoret.
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Kapsejlads afdelingen kan melde at der igen i år, bliver et kommune
grandprix. Henning Sander uddeler igen i år 5000kr. i lodtræknings præmier,
fra North Sails.

Onsdagen sejladserne startede den 7. maj.
De nye onsdags baner er blevet taget godt imod. Godt initiativ

Den 17. maj blev der afholdt et TwoStar sejlads (den lille holmene rundt, en
sejlads hvor man kun er 2 mand ombord) Præmier overrækkelsen foregik ved
det nye dommer hus.
Der ved samme lejlighed var officiel indvielse af dommer huset.

Sejlklubben var vært med gril og en øl.

I August kommer der kæmpe stævne til byen, Danish Open i matchrace,
stævnet ligger fra den 27. til den 31. august.

Håber i vil få en god oplevelse med sejlads på verdensplan og at I vil bakke
omkring dette. Der er allerede mange som har tilmeldt sig, tak for det.

Det var en kæmpe overraskele den 15. Maj, da Kronprins Frederik kom på
besøg i FSKs Ungdomsafdeling. Kongehuset havde sendt en mail til Jørgen
Stenfelt (formand for ungdomsafdelingen), Kronprinsen ønskede at komme at
besøge de unge sejlere. Kronprinsen ville gerne have det så anonymt som
muligt. Mailen blev modtaget med stor jubel.

Kronprinsen havde en hyggeligt uformeldt snak om sejlsport og ungerne
havde en god oplevelse. Formentligt en dag de sent vil glemme.

Jeg fik selv det privilegium at gå og hygge snakke med vores nye sejler ven,
imens de unge fik sat jollerne i vandet. Besøget varede cirka 2 timer.
Kronprinsen skulle med en helikopter fra Flådestationen, med en lille rundt
flyvning over de unge sejlere, fik han sagt farvel til alle.
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Ungdomsafdelingen melder i år at succesen med skoleordningen i år med
350 elever, der er indsamlet sponser midler til købet af 6 hav kajakker, som
allerede bliver brugt flittigt.

Ungdomsafdelingen arranger i samarbejde med Strandby sejlklub et FEVA
stævne på palme stranden, midt i august.

Tak til svømmeafdelingen for jeres indsats igen i år, uden jer var der igen
svømmeafdeling. Håber også i er klar til denne sæson.

Til medlemmer som ikke har fået en nøgle til fælleshuset, så kan den købes
ved at kontakte Arthur Wilhelmsen

Til sidst har jeg et ønske uanset om man har motorbåde, sejlbåde eller joller
at vi får at større fællesskab omkring klubben og dens arrangementer.
Bestyrelsen er åbne overfor alle tiltag og gode ideer.

Bestyrelsen påskønner jer, som har gjort en stor indsats, men som nu har
valgt at stoppe.
Vi vil gerne sige tak til Susanne Kold, Inger Jensen, Bodil Nielsen, Michael
Henriksen, Søren Christiansen og Henning Larsen.

2007 vil blive husket som et år med meget vind, og med de vejr vi har nu
tegner det virkelig til en super sæson.

Jeg ser meget gerne at vi hjælpes ad med de mange nye sejlere der kommer
til, så de finder sig til rette.

God sommerferie, og pas på hinanden.

Med venlig hilsen
Dion Wellejus
Formand
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Frederikshavn Sejlklub arrangerer i samarbejde Kongelig Dansk Yachtklub og

Frederikshavn Event den internationale kapsejlads Danish Open 2008 i Matchrace.

Kapsejladsen finder sted fra mandag d. 25. August til søndag d. 31. August 2008.

Danish Open er en del af World Match Racing Tour, der siden år 2000 har

udviklet sig til at blive den største professionelle tur for kapsejlere, og der er både

verdensranglistepoint og en samlet præmiesum på over 1,5 million dollars at

kæmpe om. Desuden kan den samlede vinder af de 10 sejladser fordelt på hele

kloden kalde sig officiel ISAF verdensmester i Match Race. De 10 bedste på

verdensranglisten får chancen for at deltage i Frederikshavn.

Programmet for kapsejladsen er som følger:

Mandag d. 25. August: Træning

Tirsdag d. 26. August: Træning og Officiel åbning af stævnet

Onsdag d. 27 – Lørdag d. 30. August: Kapsejladser

Lørdag d. 30. August: Præmieoverrækkelse

Søndag d. 31. August: Reservedag
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2-Star sejlads

Lørdag den 17. Maj havde FSK fornøjelsen at arrangere 2-
Star (Two-Star) sejlads for andet år i træk. Sidste år tiltrak 
sejladsen 4 både – dog var en del forhindret grundet hjæl-
pearbejde tl H-båds kapsejladsen som fandt sted samme 
tid. I år var der så 14 både, som stillede op til denne nye 
variant af kapsejlads. Det særlige ved 2-Star sejladsen er, 
at der maksimalt må være 2 personer på hver båd, hvilket 
kan gøre nogle af manøvrerne noget mere intense (læs: 
sjove). I år tillod vi, at bådene kunne tilmeldes med spi-
ler, hvilket 9 ud af 14 både valgte at gøre. Bådene startede 
med omvendt respit og turen gik via vores onsdagsbøjer 
omkring Hirsholmene. I løbet af sejladsen så vi temmelig 
frisk vind, hvilket gjorde udfordringerne større. Alle havde 
en rigtig sjov tur og resultaterne blev:

Løb 1:
 1. Præmie Helmuth Melsen/Rasmus Melsen i Mille Mus
 2. Præmie Erik Pedersen/Michael Pedersen i Silver Lady

Løb 2:
 1. Præmie Christian Poulsen/Emil Hansen i Miss Sofie

Løb 3:
 1. Præmie Ole Aaen/Jens A Mathiesen i Zaratoga
 2. Præmie Søren Jensen/Anders Thuesen i Gokke
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Pas på Vesten

Så passer den på dig.

Newtonguide
Den vigtige opdrift.

EU har godkendt redningsveste i fire kategorier alt efter bæreevne. En

voksen person har brug for 20 – 30 newton for at holde sig Flydende

Almindeligt tøj og i særdeleshed regntøj og flydedragter Indeholder og

binder luft et stykke tid i vandet. Tøj vil derfor nedsætte vestens evne til at

vende en bevidstløs person om i vandet, så munden holdes fri.

Prøv din vest i vandet med det tøj, du normalt sejler i. Faste veste med

skum fås kun i 50 – 150 N.

50 N: Svømmeveste. En hjælp til personer, der kan svømme

100 N: En redningsvest til brug i beskyttet farvand. Har man ret meget tøj

på, vil den næppe kunne vende en person om i Vandet.

150 N: Til almindelig havsejlads. Den skal kunne vende en letpåklædt,

bevidstløs person om i vandet. En person med sejlertøj på, der al-

lerede ligger rigtigt i vandet, vil kunne flyde med munden fri uden

at hjælpe selv.

275 N: Til mere ekstrem havsejlads. Vender en bevidstløs person med tøj

på om, selvom det indeholder luftlommer.
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Det sker i klubben.

Den 6. August kl. 1830

Onsdagssejladserne starter igen efter sommerferien.

Den 27.-31. August

Danish Open i Match Race
Frederikshavn Sejlklub, Kongelig Dansk Yachtklub og
Frederikshavn Event arrangerer Danish Open i Matchrace. Danish
Open er en del af World Match Racing Tour, der siden år 2000 har
udviklet sig til at blive den største professionelle tur for
kapsejlere. Kom og oplev dette fantastiske show, hvor nogle af
verdens bedste sejlere deltager. Har du lyst til at være hjælper så
kontakt Michael Pedersen på e-mail: mip@kabelmail.dk

Den 6. September

Fyrbåkesejlads
Sæby Sejlklub arrangerer Fyrbåkesejladsen, som er 3. sejlads i
Frederikshavn Kommune Grand Prix.

Den 13. September

Hirsholmene Rundt
Frederikshavn Sejlklub arrangerer Hirsholmene Rundt, som er 4.
sejlads i Frederikshavn Kommune Grand Prix. Seneste tilmelding
er onsdag d. 10. September kl. 2200 på e-mail:
mip@kabelmail.dk
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Den 24. September

Sidste Onsdagssejlads
Vi sejler den sidste onsdagssejlads i denne sæson. Efter sejladsen
nyder vi det traditionelle Stjerneskud (tilmelding kræves)
Tilmelding til spisning sker via opslag i sejlerstuen.
Der vil blive uddelt præmier for de samlede resultater.

Den 27. September

Hirsholm Senior Race
Strandby Sejlklub arrangerer Hirsholm Senior race, som er 5. og
sidste sejlads i Frederikshavn Kommune Grand Prix. Umiddelbart
efter sejladsen udtrækkes hovedpræmien i Frederikshavn
Kommune Grand Prix, som er et gavekort på 5000 DKK
sponsoreret af North Sails ved Henning Sander Nielsen.
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20/05-08

Royalt besøg i Frederikshavn Sejlklub

D. 15/05-08, hvor Søværnets Sergent-

og Grundskole var vært for den

danske kronprins, sluttede besøget

officielt da Kronprins Frederik

forlod skolen. Dette var imidlertid

ikke virkeligheden for godt 25

forventningsfulde, unge

fritidssejlere.

En håbefuld stemning var at finde

blandt de indbudte fra FSK’s

Ungdomsafdeling. Kronprinsen, der

selv er en aktiv sejler, havde fundet tid

i sin kalender til at give et lille foredrag

om sejlads, og med sin flotte placering

i det for nyligt afholdte VM i Farr 40 i

Florida som dokumentation for sine

færdigheder, var forventningen stor. En

af de bedste danske kapsejlere i nyere

tid gæstede Ungdomsafdelingen.

Under stor diskretion ankom

kronprinsen til en uformel forsamling

af spørgelystne unge mennesker,

hvoraf dog de yngste virkede mere eller

mindre overvældede. Formand for

Ungdomsafdelingen Jørgen Steenfeldt

og formand for Frederikshavn Sejlklub

Dion Wellejus bød velkommen,

hvorefter en tydeligt veltilpas kronprins

Frederik begyndte sit foredrag. Det bør

dog nævnes, at ”foredraget” i langt

højere grad formede sig som en dialog

imellem sejlerne og prinsen, hvilket

hurtig brød de helt unge sejleres

generthed. Emnerne var mangfoldige,

og der blev fra alle parter talt med et

klart og glødende engagement, der

afspejlede den fælles interesse.

Samtalen drejede sig om et emne vi

alle elsker, nemlig sejladsen, og i langt

mindre grad om kronprinsens royale

titel indenfor Dansk Kapsejlads.

Kommunikationen foregik frit og

utvunget, samt med flere

underholdende indlæg og anekdoter fra

tidligere oplevelser med andre

kapsejlere.

Grundlaget for kronprinsens

sejlinteresse bunder som så mange

andre sejleres i en tidlig oplevelse af

det våde element i en optimistjolle,

hvilket stort set alle unge i

Frederikshavn Sejlklub kan identificere

sig med. Dog tabte prinsen hurtigt

interessen for sejladsen i de helt unge

år, men den lå under huden som en åre,

hvilket vi i dag kan se på hans

imponerende resultater, primært

indenfor international kapsejlads. Dette

blev også diskuteret blandt sejlerne,

hvor der herskede bred enighed om, at

selvom vandet og bådene kan virke

skræmmende, især for de helt unge, så
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20/05-08

giver det dog utroligt megen

naturforståelse og tilfredshed at opleve

en sejlbådsorienteret fortrolighed med

havet.

Inden prinsen igen måtte af sted, blev

der tid til et enkelt gruppebillede, samt

en hurtig runde på havnen, hvor de

tilriggede både blev sat i vandet.

Ungdomsafdelingens etårige feva-

joller, der er indkøbt som et led i

Skoleprojektet, hvilket rangerer under

DSU (Dansk Sejlunion), blev stolt

fremvist, og deres manøvredygtighed

på vandet demonstreret. En interesseret

kronprins spurgte desuden ind til

klubbens helt nye havkajakker,

sejlernes forventninger til en eventuel

fremtid indenfor kapsejlads, samt

træningsmetoder- og tider. De fleste

sejlere mistede dog hurtigt interessen

for prinsens spørgsmål, da en frisk vind

blæste over havnen og effektiv trak

bådenes besætninger ud på vandet.

En hurtig hilsen indikerede, at besøget

var slut. En af Danmarks bedste

kapsejlere forlod klubben med sine ord

om målrettethed hængende i luften.

Amalie Wedege, Frederikshavn

Sejlklub

FSK Nyhedsmail

Palle Sørensen har efter mange års

tjeneste overdraget Nyhedsmailen til

Michael Pedersen. Bestyrelsen takker

Palle for indsatsen gennem årene.

I forbindelse med flytning af maillisten

kan det desværre være sket, at nogle

mail adresser er gået tabt. Så hvis du

ikke længere modtager Nyhedsmailen

så læs mere herunder. Endvidere virker

en del af adresserne ikke længere, så

har du fået ny e-mail adresse og ikke

lige har fået meddelt denne ændring så

se herunder.

TILMELD Nyhedsmailen – derved kan

du få indbydelser og remindere til

kommende arrangementer direkte til

din e-mail. Hvis du ønsker at modtage

nyhedsmails så send en e-mail med

teksten ”NYHEDSMAIL TILMELD” til

mip@kabelmail.dk

Det er selvfølgelig også muligt at

framelde nyhedsmailen. Dette gøres

ved at sende en e-mail med teksten

”NYHEDSMAIL FRAMELD” til

mip@kabelmail.dk
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Lidt nyt fra ungdomsafdelingen

Som bekendt havde vi, Ungdomsafdelingen i Frederikshavn Sejlklub

besøg af Kronprinsen, samme dag som han var på Sergentskolen, mødet

var forbeholdt ungdomssejlerne, derfor ikke annonceret nogen steder.

Kronprinsen ønskede ikke et større ståhej, i forbindelse med sit besøg, han

ønskede en direkte dialog med sejlerne under hyggelige forhold en times tid,

derefter ville han gerne se dem rigge til og stikke til søs, som en helt

almindelig træningsaften, der mødte 26 sejler op.

Ovennævnte er lidt af det, vi unge har rodet os ind i, siden sidste udgave af

dette blad, men der er mere fart på, vi er ved at mangle weekender, jeg har

skrevet lidt af det ned.

Det lykkedes os ved hjælp af Uggerhøj, at få alle 17 optimistjoller gjort

sejlklar, derefter har Brian og Claus gjort et stort stykke arbejde, sammen

med ungerne med, at få styr på master, sejl og hvad der nu ellers er brug for

på sådant en jolle. Vi udstak en jolle til hver sejler, så de ved hvilken jolle de

skal rigge til og sejle i, 17 joller var dog ikke nok, så vi riggede en privat

jolle mere til, så sammen med Pernille og Dennis, der har deres egne joller,

er vi nu oppe på 20 aktive optimist sejlere.

Her vil jeg rose de ældre sejlere, for den fine måde, de modtager de nye

sejlere på.

Det er en stor fornøjelse, at se alle de optimisterne, sammen med 3 Fevaer, 3

Europaer snart 4, og 2 Sniper samt nogle OK joller, stikke til søs.

I år, har vi ved hjælp af doneringer fra Spar Nord udvidet flåden, da vi

indkøbte 6 Sit-on kajakker, som børnene og nogle af de/vi ældre har stor

glæde af, kajakkerne skal også bruges i forbindelse med skoleprojektet.

Når dette blad læses har vi afholdt et nordøstjysk kreds stævne, som blev

døbt Spar Nord Cup. da Spar Nord donerede endnu et beløb, til de udgifter

der er i forbindelse med et sådant arrangement.

En Rønnertur hvor holder weekend i Rønnerhavnen har også været afholdt,

det vil vi skrive om næste gang, sammen med kredsstævnet.
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Ronnie er ved, at planlægge en sejler uge, i sommerferien lige som sidste år.

Feva stævnet på Palmestranden, er vi også ved at planlægge sammen med

Strandby sejlklub, her samles så mange Feva joller som muligt, der skal vi

sejle fra stranden af og dyste mod hinanden, der skal samtidigt være beach

party med diverse boldspild med mere, inkl. grill og hygge om aftenen.

Det var lidt hvad vi roder med i ungdomsafdelingen i Frederikshavn

sejlklub, alt det lykkedes dog ikke, hvis vi ikke havde den store

forældreopbakning, også fra bestyrelsen i Sejlklubben, som alle også er

flittige hjælpere.

Med alle de sejlere, er det også et større puslespil, at få træner kabalen til at

gå op, men det lykkedes altid for Finn, at få sendt Emil, Ronnie, Brian eller

Claus og Michael af sted skiftevis mandag og torsdag således, at sejlerne er i

sikre hænder og delt op i forskellige grupper efter deres eget ønske, vi har

alle grupper i klubben, nybegyndere, hyggesejlere, dem der vil træne, og så

er der dem der vil have fart på, her sørger Søren OK for, at de får kamp til

stregen.

Ud over Spar Nord og Uggerhøj, så har firmaet Uni- Safe sponsoreret en del

redningsveste til de lidt større sejlere, Uni-Safe er et firma i byen der

arbejder og sælger alt inden for søredning inkl. redningsbåde, VVS firmaet

OPS har sponsoreret dele til de nye flyde pontoner, så erhvervslivet har

fortsat øje på os, ikke mindst i forbindelse med vores skoleprojekt, hvor vi i

år forventer, at få mellem 200 og 300 elever til søs. Her vil Dansk sejlunion

også sponsorerer et beløb.

Jeg må desværre beklage, at Nordjyske Stiftstidende, selv efter flere

henvendelser, ikke viser samme interesse, som jeg siger, Kronprinsen viser

større interesse for Frederikshavn Sejlklub end de nordjyske medier.

Jørgen G. Steenfeldt
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Nyt fra Frederikshavn Marina

FREDERIKSHAVN MARINAS BESTYRELSE:

CHRISTIAN MUFF JENSEN Tlf. 98 42 66 60

CHRISTIAN WILLE Tlf. 98 47 90 92

ARTHUR WILHELMSEN Tlf. 98 42 39 35

HENNING EWALL Tlf. 98 48 21 18

DION WELLEJUS Tlf. 98 42 56 90

SØREN CHRISTIANSEN Tlf. 98 93 30 03

ANDERS S. PEDERSEN

Søsportshavnens e mail: frhmarina@webspeed.dk

HAVNEKONTORET Tlf. 98 43 28 56

HAVNEKONTORET E. MAIL FRHSH@MAIL.DK

Skur & Jollelaugets bestyrelse

Formand Otto Overskott 51 3724 49

Næstformand Hans Peter Sørensen 22 41 98 41

Kasserer Hans Christian Andersen 28 86 10 67

Sekretær Mogens Munch 21 76 56 22

Broformand Per Nielsen 40 92 81 64
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Skur & Jollelauget
Frederikshavn Marina

Formand: Otto Overskott 51 37 24 49, Næstformand: H. P. Sørensen 22 41 98 41 , Kasserer: H. C. Andersen 28 86 10 67,

Sekretær: Mogens Munch 21 76 56 22, Broformand: Per Nielsen 40 92 81 64

19. maj 2008

Der har i foråret været travlhed i Skur & Jollelauget.

Flere huse er blevet moderniseret og istandsat, og der er lagt fliser omkring nogle.

I foråret er der ved enkelte medlemmers indsats etableret en ”badebro” til brug for de

fritidsfiskere der har fiskeaffald. Det er vigtigt at ALLE anvender broen til dette formål

da dette er en betingelse fra Frederikshavn Kommunes miljøafdeling.

Vi har fået en henstilling fra Park og Vej om kun at anvende papir affaldsposerne til

husholdningsaffald og ikke til tomme malingsdåser m.v. Malingsdåser m.v. skal

anbringes i miljødepotet. Der er jo ikke så langt.

Der er etableret et nyt slæbested som er delvist sponsoreret af Nordjyske Bank.

Laugets arbejdsdag var sat til torsdag d. 24. april kl. 1600 til?? Her blev der gået til

vaflerne!! Flydebroens landsektion blev fornyet med nye planker – flere flydere blev

udskiftet – der blev nedspulet et nyt styrerør til det yderste af broen – alle udvendige

lysstofrør blev kontrolleret og repareret. På landsiden havde Frederikshavn Havn

sponsoreret asfaltgranulat til renovering af adkomstvejen – Olien blev skiftet på

ophalerspillet. - ”Arthurs Plads” blev genetableret af vore kvindelige medlemmer de

ryddede op – skruede - rensede fliser og malede laugets borde således at de står klar til at

modtage vore gæster og os selv. Vore 2 pissoirs blev nedvasket og rengjort. Ligeledes

blev afviserstenene malet smukt hvide og græsset slået for første gang i år.

I lighed med tidligere år var der afslutning med kulinariske fristelser, hvor chefkok

Erling Stenbakken stod for nydelserne i form af røde pølser med flydende tilbehør til de

20 fremmødte. Kl. 1830 var der ryddet op.

D. 28. april var der arrangeret en tur til Skagen hvor vi skulle besøge Skagen Fiskeaktion

og Skagen Redningsstation. Vi mødtes på jernbanestationen kl. 0545 og tog ”Skawtoget”

kl. 0607 for at nå den tidlige morgenaktion. Der var mange opkøbere både på hummere,

fladfisk og andre arter. Omsætningen på denne mandag var på kr. 788.000,00. Vi fik

forklaret hvordan en sådan aktion foregik, og blev advaret mod at bevæge os for meget

for ikke at give et bud, men aktionsmesteren lavede dog lidt sjov med os idet han lod

Harald Hansen købe 4 kasser hummere. En god oplevelse.

Derefter gik vi over til redningsstationen hvor vi af stationsmesteren fik forevist alt deres

redningsudstyr, ligeledes var der var besøg på begge redningsbåde hvor alt udstyr blev

demonstreret.

Det er et meget stort apparat der bliver sat i gang når og hvis vi kommer i havsnød, så

stationsmesterens appel til os var: ”Tænk Jer om inden i tager på havet, er det
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nødvendigt? Eller kan det vente til der bliver bedre vejr”. For som han sagde: ”Os

redningsfolk sætter jo livet på spil for at hjælpe Jer”.

Derefter gik turen til ”Kabyssen” hvor vi fik serveret hjemmelavet skipperlabskovs i

store mængder, hertil naturligvis en øl og en velskænket snaps. Godt mætte af indtryk og

god mad satte vi os veltilpasse tilrette i ”Skawtoget” mod Frederikshavn hvor vi ankom

kl. ca. 1330.

D. 16. maj kl. 1600 var der officiel indvielse af Frederikshavn Marinas nye

slæbested.

Inden den officielle snoreklipning Nordjyske Bank på siden af

slæbestedet.

Efter at laugets formand Otto Overskott havde budt velkommen, i det noget blæsende

forårsvejr, til de ca. 35 fremmødte, og takket Nordjyske Banks underdirektør Palle ? for

sponsoratet, foretog marinaens formand Chr. Muff den officielle del af indvielsen,

formand talte bl.a. positivt om det gode forhold der er opstået imellem Marina og Skur &

Jollelaug og lovede at der allerede næste dag, d. 17. maj, ville blive uddybet nord for bro

4, men indenfor pælene. Efterfølgende var Skur & Jollelauget vært ved ”en lille ting til

halsen” til de mange fremmødte. Der forestår dog stadig noget arbejde med at montere

en ny flydebro ved slæbestedet, som lauget er stillet i udsigt fra marinaen. Der arbejdes

også med etablering af et betalings bomsystem.

Mogens Munch
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Tak til Spar Nord.


