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Onsdagssejladserne 2018: God opbakning til sejladserne med tilgang fra nye både, men der var 

også både der stoppede af flere forskellige årsager.  

Inden sæsonen fik vi afbud fra 3 af dommerpiger Lone E. – Inger og Lone M.L. Tak for deres 

indsats. Ved afslutningen d. 26/9 fik vi fra Sanni besked om hun ønskede at stoppe, tak for 

indsatsen. Vi mener også at høre der var et lille vink fra Lone M.L. om at vende tilbage til næste 

sæson. Du vil være meget velkommen. En stor tak til Tove, Lillian, Sanni og Thomas samt øvrige 

hjælpende hænder for indsatsen i Dommerhuset 2018. 

I forbindelse med sommerafslutningen blev der som sædvanlig grillet pølser af John Neergaard og 

der blev hygget med en mole-øl /sodavand til pølserne. 

Hvis der kommer en ny klubbåd kunne vi godt tænke os den bliver tilmeldt næste sæson eller det 

kan måske også lade sig gøre at der er nogle der vil sejle i Flådens Folkebåd. Skolebåden er også 

velkommen.    

 

 Hirsholmene Rundt 2018: Der var 14 både tilmeldt. Der var 2 både fra Sæby, 2 både fra 

Rønnerhavnen og 1 båd fra Strandby, resten fra Frederikshavn. Inden sejladsen blev der serveret 

kaffe og rundstykker. Der var en god mellemluft i starten som øgede i løbet at sejladsen til frisk 

vind. 1 båd (Bell) udgik dog uden de store problemer. 

Efter sejladsen blev der hentet gode Stjerneskud ved restaurant NerD til dem som havde bestilt. 

Der var en god stemning hele dagen. 

 

Frederikshavn Kommune Grand Prix 2018: En fornuftig opbakning til alle sejladser, der deltog 13 

både til Fyrbåkesejladsen i Sæby, 14 både til Hirsholmene Rundt i Frederikshavn og 12 både til 

Hirsholmene sejladsen i Strandby. Efter sejladsen i Strandby var der 2 lodtræknings præmier, den 

ene blev vundet af Jens Carstens i Jas fra Strandby, et sæt sejlertøj fra MarineXperten /Fiskekortet. 

Den anden præmie fra Motor og Bådcenter gavekort, blev vundet af Peter Lorentzen i Tomboy 

også fra Strandby. Tillykke med det. 

 

Frederikshavn Kommune Grand Prix: Godt samarbejde med de øvrige klubber, Sæby, Strandby og 

Rønnerhavnen. Indbydelse til sejladserne sendes også til Ålbæk og Skagen.                

 



2019:  Tirsdag d. 8. januar blev en trist dag for vores Dommerhus, da der blev påsat en brand af 2 

unge drenge på 13 år, som politiet senere fik fat i. Det var brændt og smeltet så meget at det ikke 

kunne genbruges. Et nyt styrehus er fundet og er ved at blive lavet klar, så det kan stå på sin plads 

på molen til sæsonstart og være klar til vores sejladser. 

 

Frederikshavn Kommune Grand Prix 2019: Dato for vores sejlads er lørdag d. 14. september 2019 

Hirsholmene Rundt. 

Sejladser 2019: Onsdagssejladserne starter onsdag d. 1. maj til d. 26. juni (sommerafslutning) og 

starter igen d. 14. august frem til d. 25. september (afslutning). 

Så skal der afholdes Dansk Mesterskab for Drage både fra d. 23. august til d. 25. august.  

Som nævnt ovenfor Hirsholmene Rundt 14. september. 

 

DM for Drage: Vi er en gruppe på 7 mand som er godt i gang med forberedelserne til afholdelse af 

det Danske Mesterskab for Drage, hvor vi gerne vil have lidt hjælp fra nogle af klubbens øvrige 

medlemmer.  Sejladserne afvikles fra den 23. august til den 25. august 2019. 

 

Tak til alle der hjalp kapsejladsudvalget gennem sæsonen med forskellige opgaver.  
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