
Bestyrelsens beretningen 

 

Den 7. feb. 

Foredrag om 26 mdr. med Sirus patruljen V. Mathis Huse Nørgaard et 

rigtigt godt foredrag med 55 deltagere. 

 

29. april 2019 Standerhejsning i fantastik vejr. 34 voksne deltagere samt 4 

børn. En god og hyggelig dag med god skipperlabskovs. Det blev starten 

til en god og fantastisk sommer men meget godt vejr. 

 

26. maj kom Sejlsports ligaen til Frederikshavn. 

Her fik vi to weekender med masser af aktivet. Kæmpe stor tak til alle 

hjælpere både medlemmer samt ikke medlemmer uden dem havde det 

ikke kunne lade sig gøre, samt tak til alle sponsorer igen uden deres hjælp 

kunne det ikke lad sig gøre.  At vi havde fået Mikkel Baha til at komme at 

holde åbningstalen, var helt fantastisk, tak til Mikkel. 

Weekenden efter var det så Birgit Hansen der stod for åbningstalen, Tak 

til Birgit du er der altid hvis vi har brug for dig.  

Sidst på sæsonen bliv Gitte og jeg inviteret til Sundby sejlklub til det sidste 

liga stævne, vi var lidt tilbageholdende da der var langt at køre, men 

ligaen var påholdende om at de meget gerne ville se os, og under 

middagen var der uddeling af priser. Her blev FSK kåret til bedste stævne 

by i ligaen i ligaen historie. En utrolige oplevelse at vi, efter 6 år med Liga  

kunne blive årets stævne by. 

 

16. juni 



Fællestur til Ålbæk. Sejlklubben gav mad som var grillpakker, drikkevarer 

medbragte man selv. Ikke så mange deltagere men vi der var med havde 

en rigtig hyggelig tur. 

 

27 okt. 

Afrigger fest i klubben. Omkring 20 tilmeldte og vi havde en rigtig god 

fest. Her kan jeg kun sige der var mange der gik glib af en god fest. 

 

12 dec. 

Der er er svært for at sige hvordan der gik da jeg var syg op det tidspunkt, 

Men håber og regner med at dem der mødte frem, havde en god aften 

 

Sidst på Efteråret 

Her kom en meget sort dag for klubben, jeg blev ringet op fra havnen, og 

fik op lyst at vores Dommerhus ude på molen stod i flammer. Jeg sprang i 

noget overtøj og løb på havnen, her var det helt tydeligt at der stod store 

flammer ude på molen og der holdt flere brandbiler samt politi på 

havnen. 

Da jeg kom ud på molen, stod det helt klart at huset ikke var til at rede. 

Nu havde vi i mange år haft dommerhus på molen, som kun var udsat for 

små hærværk. Derfor havde vi ikke nogle forsikring på huset. 

Så der var kun en ting at gøre, at gå i gang med at lede efter et nyt. 

Først havde jeg kontakt med ophuggeren i Grenå, hvor vi havde købt 

vores tidligere hus, de kunne kun meddele at var hugget op og så solgt. 

Jeg har selv støvsuget Frederikshavn havn, Ålbæk, Skagen samt Hirtshals 

havn for lede efter et nyt hus. Til aldersidst kom jeg i kontakt med Jesper 



Farverholt fra Jobi værft i Strandby en onsdag eftermiddag som oplyste at 

der lå en kvote kutter i havnen der skulle hugges op den efterfølgende 

fredag. Så med et par med et par telefonopkald fra Jesper havde vi fået os 

et nyt hus. Vi hyrede jobi værftet til at skærer hus at kutteren Vita 

Frydkjær FN 343 om torsdagen og efterfølgende dag så jeg selve Skroget 

blev ophugget hos Jakobti  i Frederikshavn. Så man kan kun sige der var 

heldigt samt i sidste øjeblik. 

Kapsejlads udvalget har nu fået huset ned til DOF for sandblæsning samt 

maling så vi til foråret igen. 

Der skal siges gernings Drengen er blevet taget af politiet, to drenge på 

henholdsvis 12,5 og 13 år 

 

MVH Helmuth 

  



Frederikshavn Sejlklub 

Ungdomsafdelingen, beretning for sæson 2018 
 

Samarbejde med Strandby Sejlkub 

Vi startede med et koordinerede møde i Strandby hvor der blev aftalt at køre fælles træning, på den måde 

at hver mandag var i Frederikshavn og hver torsdag i Strandby kl. 16-19 

Det gav samlet set ikke flere sejlere, og det var kun ganske få sejlere som tog med hen til den anden klub. 

Det gør at vi for kommende sæson har planlagt igen at træne 2 gange om ugen i Frederikshavn, hver tirsdag 

og hver torsdag. Med første gang torsdag efter Påske.  

Vild med Vand 

Havde vi ikke, men havde åbent hus med joller og kajakker i vandet til de 2 Liga Stævner  

Sommersejlads, sidste uge i sommerferien i Frederikshavn 

Vi havde sammen med Strandby Sejlklub arrangeret 3 dages aktiviteter på vandet. Det var nogle friske 

unger som havde 2 dage i Frederikshavn, og den sidste dag i Strandby hvor vi havde sjov fra Stranden.  

Stævner 

Nils Christensen var en tur i England til WM i Weymouth Tera klassen, Nils planlægger deltagelse igen i år til 
WM som afholdes i Ljungskile i Sverige. 
 

Yougsters 

Horsens i foråret og Oure i sommerferien 

Grej 

Vi har i 2018 undgået knækkede master og andre store skader. Det ses i regnskabet hvor omkostning til 

vedligehold er helt i bund. 

Det er en ønske at vi investerer lidt i hoved sikkerhed, og påtænker at købe nogle hjelme så de helt nye 

sejlere ikke mister lysten når der bommes 

Dernæst er et par mere af den nye selvlænsende optimistjolle i PE plast med på ønske listen. Den er meget 

robust og tåler at sejle imod forhindringer uden at der bliver slået hul i skroget. Den perfekte jolle til den 

helt nye og usikre sejler. Det giver også meget mere ro på for de voksne i følgebådende som ikke længere 

skal være bange for skader på optimistjollen. 

Når ungerne bliver omkring de 15 år er det et ønske at de kan sejle i en større jolle eller J70 – vi mangler 

noget grej til ungerne når den vokser ud af Tera og Feva jollerne. 

Den store hus blev malet, og der er levet sorteret og ryddet op, så der er meget pænt inde. 

Dumbo sejlads blæste væk. 



Vi havde kørt traileren med joller over på den store havn til byjubilæet, med forventning om at kunne få 

jollerne i vandet, med det blæste for meget hele den weekend, så dermed blev der heller Dumbo sejlads.  

Nord østjysk Kreds 

Søren Rahbek er stadig med i bestyrelsen, vi fik tilskud til sommersejlads.  

Der er tanker i DS om at nedlægge kredsene, kommentarer hertil modtages gerne.  

Tilskud 

Klubben er tilmeldt foreningsstøtte ordningen ved XL-Byg i Elling, hvor man som kunde kan tilmelde sig at 

støtte en forening. Det koster ikke noget som kunde, men XL-Byg giver 1 % (0,5% ved erhverv) af kundens 

køb på konto til Sejlklubben. Derfor en kraftig opfordring til at købe via konto – de støtter os når vi støtter 

dem 

Slut 
 
Til sidst vil jeg gerne takke alle dem som har givet en hånd til klubben for at få sejlet igennem sæsonen. 
Vi skal jo huske at klubben kun har grej og faciliteter, men at kvaliteten af indholdet kommer gennem 
samarbejde og hjælp til hinanden.   
 

Tak for en dejlig sæson 

  



                         FSK Kapsejladsudvalget                            

   2018 – 2019      

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.  

_/)   _/) 

Mvh. 

Kapsejladsudvalget 

  



                               Årsberetning for FSK svømmeafdeling  2018/19 

 

Vi startede op d.24 september med 55 børn og ca. 8 voksne  

Vi har to baner i det store bassin fra kl. 17 til 19 og en time i det lille bassin. 

Efter jul lykkedes det os at leje det lille bassin også fra 17-19 . Da der er mange der 

har efterspurgt tidlige tider til de helt små . 

18 marts har vi svøm langt i det lille og 25 marts i det store bassin . 

1 april er der kæntrings prøve hvor vi har en jolle med i bassinet  

og en optimist jolle i det lille bassin til stor fornøjelse  for ungerne. 

 

Afslutning d. 8 april med uddeling af diplomer med kagemand og jus. 

 

Efter jul er det dejligt at se at flere voksne FSK sejler med fruer der har fundet ned i 

svømmehallen så nu er der 10-12 stykker.  

 

Tak til Tom, Søren, Helle, Jan og Kirsten 

For en god indsats også en tak til Lotte og Betina som holder en pause som træner.  

 

 

Svømme formand Dion Wellejus 

 

 


