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Formanden har ordet
Tusind tak til alle jer hjælpere, der på den ene eller anden måde var involveret i
Danish Open 2008. Jeg har modtaget så mange roser på jeres vegne. Den positive
stemning på havnen var enestående og til stor glæde der kom forbi vores havn, de
dage vil vi sent glemme.
Til dem der ikke deltog, kan jeg kun sige i gik glip af noget.
Hvad med næste år? Hvis økonomien kan hænge sammen har vi rigtig stor chance
for at vores nye sejler venner fra KDY kommer igen. KDY har ligeledes kun rosende
ord tilovers for den måde stævnet forløb på. Jan Schlütter sagde søndag aften på
Katfizk at det havde været det bedste Danish Open nogensinde.
Sejl sæsonen 2008 er ved at gå held, en sejlsæson med en dejlig for sommer og lidt
rusk og regn i midten men en fin sensommer, det kan vi vel ikke være helt utilfreds
med.
Siden FSK Nyt har vi gennemført følgende arrangementer:
Sankthans var der så meget vind at vi i fællesskab besluttede ikke at tænde bålet, men
det var gang i grille i læ ved skuret. Tak til Katfizk for kaffe og ølvognen desværre
solgte de ikke meget pga. af vejret.
Borgmester Erik Sørensen holdt båltalen og vi sang midsommervisen første gang lød
ikke særlig godt, men så trådte en kirke sanger til og så var det i top. Han har lovet at
være forsanger til næste år.
Silde turen til Ålbæk den 16 august var en uheldig dato for mange så vi blev kun
nitten, men det blev en meget hyggelig aften. Jeg håber i vil bakke op om
arrangementet i den kommende sæson. Tak til Launes A/S Rejer for sponseringen af
sild. Tak til Ålbæk for at vi igen kunne låne deres klubhus.
Der er kommet mange nye medlemmer i det forløbende år, ikke i mindst i
ungdomsafdelingen som nu er oppe på 35 sejl glade unger. Så Jørgen Steenfelt og
hans team har fået noget at se til – i gør et fint stykke arbejde, tak for det.
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Men også i den gamle afdeling er der kommet mange nye. Så jeg opfordre alle til at
tage godt imod de nye, hjælp dem lidt på vej – på forhånd tak.
Skole sejlads hvor elever fra kommunes elever kan kommer på havnen og lære det
våde element at kende. Er i år øget med cirka 100 elever, så vi er oppe på cirka 150
elever. Tak til jer der giver et nap med.
Onsdags sejladsen går fint med stor tilslutning klubben var vært med pølser og øl til
sommerferien, tak til de tre gril mestre. Tak til dommer pigerne.
Ved pige sejlads er der nu tilmeldt omkring 12 piger, som fordeles på 3-4 både, det
foregår tirsdag aften.
Til sidst har jeg en bøn, vi mangler i aktivitets udvalget hjælper, er der nogen som
kunne tænke sig at være med at lave spændende arrangementer til alle fornøjelse i
klubben.
Er der nogen der har nye ideer til arrangementet, bestyrelsen er åbne for nye forslag.
Vi nærmer os den kolde tid, håber i vil bakke op om vinterens aktiviteter og håber vi
alle ses til afrigger festen.
Med venlig hilsen
Dion Wellejus
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OPRÅB!!!
Vi mangler hjælpere til vores aktivitetsudvalg. Synes du
der skal være aktiviteter i klubben ud over kapsejlads og
har du lyst til at give en hånd med, så kontakt Erik
Pedersen på tlf. 5188 3254 eller på e-mail
erp.pedersen@mail.tele.dk. Vi har brug for din hjælp
NU!!!
HUSK: ”Spørg ikke hvad din klub kan gøre for dig…,
men hvad DU kan gøre for din klub!”
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Nu er Frederikshavn sejlklub`s nye hjemmeside en realitet.
På sejlklubbens hjemmeside kan du finde alle de FSK nyt der er ud kommet
gennem tiden, kik lidt tilbage i tiden og find artiklen herunder.
Send en mail til kattegat@os.dk med navn og adresse inden 1. december og deltag
i lodtrækningen om 2 flasker rødvin

OBS: Kun for medlemmer af Frederikshavn sejlklub
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Kære Hjælpere
Denne mail er nok en af de letteste at skrive af alle mails i forbindelse med
Danish Open, men også en af de tristeste! Den letteste fordi det kommer
helt fra bunden af hjertet, når jeg siger ”tusind tak” og ”det var et fantastisk
arrangement I var med til at stable på benene” osv. Den tristeste fordi det
nu er endegyldigt slut for i år. Danish Open er lukket ned og vi må alle leve
højt på minderne indtil næste gang!
Da du - ligesom alle andre i organisationen – har været med til at gøre en
forskel, vil jeg starte med et udpluk af de kommentarer vi har fået i den
forløbne uge:
Mr. Pindar, der har et firma med stolte traditioner for sponsorater indenfor
sejlsport skriver:
” On behalf of the Pindar family our friends, team and
company may I thank you and all the organisers of the
event in Fredrickshaven.
Getting the component elements of an event to work so well
requires careful planning and no small amount of dedicated
commitment. To do so with a new venue and for it to go so
well is even more impressive.
All of us were made to feel welcome and that combined with
your great use of humour on Saturday night reminded me why
I return to Denmark every year to visit a great country
and its people. “
Og en af de internationale dommere fra USA, der er ude at dømme til rigtig
mange events rundt om i verden, har skrevet:
” Thank you for the wonderful hospitality during the past event. You
should all be very proud of the wonderful Regatta you organized.”
Og fra den svenske dommer:
”Tack för en jättetrevlig tävling I Fredrikshavn. Allt funkade ju superbra.”
Og så endelig herfra med Morten Lorenzen, Peter Falck, Dion Weleius og
undertegnede i spidsen skal lyde et gjaldende ”Tusind tak”.
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Det er første gang at Frederikshavn er vært til et Danish Open og det er
første gang KDY prøver at flytte Danish Open ud af de vante rammer. Med
det udgangspunkt var det nok for mange med sugen i maven, at vi gik i
gang, men alle har ydet en fantastisk indsats og ovenstående kommentarer
taler helt for sig selv. Vi mener at det er et af de morsomste og hyggeligste
store arrangementer vi har stået for i mange år. Vi kan kun håbe – og mon
ikke – at alt flasker sig, så vi kan gentage succesen igen næste år.
Vi vil til vinter lave en film/billede/hygge/klappe hinanden på skuldrene
aften, hvor vi sammen kan genopleve Danish Open 2008.
KDY står for Drage Gold Cup næste år – i Skagen – og vi vil med sikkerhed
spørge om nogle af hjælperene fra Frederikshavn om I har lyst til en tjans
lidt længere nordpå. Drage Gold Cup ligger fra 30. juli til 8. august og er
VM for Drager med 120 deltagende både.
Danish Open kommer med stor sandsynlighed til at ligge i Frederikshavn
og bliver fra 9. til 13 september…..
Og til sidst en personlig kommentar: ”Jeg er målløs over den varme og
entusiasme jeg har mødt i Frederikshavn de sidste 14 dage. Jeg kan kun
sige tak for modtagelsen venner. Jeg glæder mig umådeligt til næste
gang”!!!!

Med venlig hilsen
Jan
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Det sker i klubben
Afriggerfest.
Lørdag 25. Okt. kl. 1800
Forret

Ristet kyllingebryst m / ananas, bacon på salat m / kold
karrydressing og møllehjul

Hovedret:

Stegt skinke m/ sprød svær / oksefilet (rød og gennemstegt)
Broccoli salat og almindelig grøn salat m / dressing
1 bagt kartoffel m / krydderi / hvidløg Flødekartofler

Dessert:

4 slags oste m / druer, kiks, frugt og små smør samt kaffe
Øl og vin kan købes til meget små priser. Der er musik til en
svingom efter spisning
Hvad musik der bliver er ikke bestemt i skrivende stund
Pris: pr. person kr. 180,00

Tilmelding: til Erik på tlf. 51883254 eller Email erp.pedersen@mail.tele.dk
senest 21 okt.
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Indbydelse til Havnens dag
Lørdag den 15. nov. 2008 kl. 8.30
Dagen starter med skippermøde kl. 8.30 i fælleshuset med en kop kaffe og et
rundstykke, hvor opgaverne vil blive gået igennem og fordelt
Tilmeld dig venligst på listen på Havnekontoret.
Venlig hilsen Havneudvalget

Onsdag 12. nov.
Besøg på Skagen bryghus hvor vi vil smage på deres forskellige øltyper og
rundvisning.
Derefter bliver der serveret skibberlabskov og hvad der dertil hører
Vi mødes på Frederikshavn banegård kl. 17 30 og tager toget til Skagen
Vi er hjemme igen kl. 21 30
Alt dette incl. transport til en pris af kr. 185,00 pr. person.
BAAN-KO!!!
Tilmelding senest 5 Nov. til Erik på Tlf. 51883254 eller
Email: erp.pedersen@mail.tele.dk

Bankospil
Onsdag 3. December kl. 1900
Så er der tid til vores årlige bankospil for medlemmer med pårørende der vil
igen i år, være mange flotte præmier. Plader kan købes fra kl. 18 30
Sted: Klubhuset
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Svømmeundervisning i FSK
Sæsonen 2008 – 2009
Starter den 29. september 2008
Svømning i lille Bassin

Svømning i Store Bassin

Hold 1 (tilvænningshold)
18.00 – 18.30
Pia, Kristina og Vibeke

Hold 4 (I begyndelsen måske brug
af bælte)
17.00 – 17.30
Annika og Kristina

Hold 2 (Nybegyndere)
18.30 – 19.00
Pia, Kristina og Vibeke

Hold 5 (Læring af
svømmeteknikker)
17.30 – 18.00
Henrik

Hold 3 (Lidt øvede)
18.00 – 18.30
Annika, Marlene og Marie

Hold 6 (Kan klarer længere
distancer)
18.00 – 18.30
Henrik
Hold 7 (Voksen svømning)
18.30 – 19.00
Henrik

Vel mødt
Svømmeudvalget
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Rønnerturen
Der var engang en sej(l)klub, der hed Frederikshavn Sejlklub. Denne klub havde
en Ungdomsafdeling, der hvert år plejede at drage på den farefulde færd til
Rønnehavnen med det erklærede mål at slå den ældre generation, bestående af
forældre, i den største rundboldkamp nogensinde set. Så af sted drog de den 14.
juni 2008. Havet var fyldt af både og alle var ikke helt sikre på, hvordan de skulle
styres i bølger og blæst. Men første forhindring, den store, onde og farlige DrageStena-Færge blev overvundet og delen af turen med direkte kurs mod Rønnehavnen
begyndte. Det blæste op, og nogle af de modige helte gav efter for vindens pres og
endte i vandet - for hurtigt at komme op på hesten igen og fortsætte mod målet.
Endelig nåede de første frem, udmattede og sultne, men ak! Det var endnu ikke
tid til afslapningens søde time, da truende regnskyer kom nærmere - de samme
regnskyer hvis kastevinde havde forårsaget vandgangen for nogle. Så i al hast
måtte vore udmattede helte skynde sig at rejse en borg også kendt som Det Store
Telt til beskyttelse mod elementernes rasen. Det var dog heldigvis kortvarigt, og
snart var alle vore helte samlet og de nød resten af dagen indtil skæbnens time
meldte sin ankomst: Rundboldspillet!
Men hvad skete der så? Fik de bitre konkurrenter endelig afgjort hvem der var
rundboldens afgjorte mestre? Nej, det gode i dem sejrede til sidst og de enedes om
at lave blandede hold og spillede i fryd, gammen og venskabelighed til solen gik
ned, akkompagneret af en spand yderst spiselige gulerødder. Der var latter og lykke
- og også en taber og en vinder, men pludselig virkede det ikke så vigtigt mere.
Festen om aftenen var også reddet, og den blev noget de sent vil glemme. De
levede alle lykkeligt til deres dages ende, dog kunne de ikke sejle hjem næste dag
grundet for meget vind.
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Nyt fra Frederikshavn Marina
FREDERIKSHAVN MARINAS BESTYRELSE:

CHRISTIAN MUFF JENSEN
CHRISTIAN WILLE
ARTHUR WILHELMSEN
HENNING EWALL
DION WELLEJUS
SØREN CHRISTIANSEN
ANDERS S. PEDERSEN

Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

98 42 66 60
98 47 90 92
98 42 39 35
98 48 21 18
98 42 56 90
98 93 30 03

Søsportshavnens e mail: frhmarina@webspeed.dk
HAVNEKONTORET
HAVNEKONTORET E. MAIL

Tlf.
98 43 28 56
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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Velkommen til de mange nye bådejere, der er kommet til her i foråret, - vi håber, at i finder
jer godt tilrette, - hvis der er spørgsmål er I meget velkommen til, at rette henvendelse til
vores havnefoged Per Olson, der vil forsøge at hjælpe jer.

Hvad sker der på havnen!
Er der mange der spørger om, - jeg skal forsøge at besvare, - i skrivende stund ca. 100 dage efter
generalforsamlingen er status følgende, - efter et forår med meget stor aktivitet.
Slæbestedet er nu renoveret og udfladet, efter godt samarbejde med Skur og Jolle lauget. Tak til
Nordjyske Bank for pengegaven.
Legepladsen er nu udbygget med nye legeredskaber. Tak til seniorholdet for godt arbejde. Tak til
Frederikshavn kommune for det økonomiske bidrag.
Bro 3 er forlænget med ca. 30M det har givet 13 nye store pladser. Igen tak til seniorholdet får jeres
stædighed med at få arbejdet gjort færdigt inden sejlsæsonen.
Dieselstanderen er ved at blive bygget om til selvbetjening med betalingskort ( desværre er der
vente tid på elektronikken!)
I Sdr. mole er der kørt flere læs sten i de store huller mellem bro og kørevejen.
Den defekte dør og vaskemaskinen i bade og toiletbygningen er udskiftet.
Færgeleje projektet blev forsinket af den entrerede entreprenør, - efter flere forgæves forsøg på at
banke pæle ned i den rigtige dybde opgav han. Der var igen ventetid på en ny pælebanker, der også
havne stort besvær med at banke pælene ned, - vi måtte acceptere at nogle af pæle kom til at stå
skævt grundet mange store sten i undergrunden.
Oprensningen startede d 7 marts og er først afsluttet den 28 maj!!!
På flere medlemmer opfordring startede vi tidligt, - da indsejlingen var ved at være sejlbar fik vi
nogle dage med østlig kuling, - det betød at dette arbejde skulle gøres om!
I hele oprensnings perioden har vi aldrig oplevet et lavvande som i år, det har besværliggjort
arbejdet ( vi har brugt den tildelte oprensnings kvote), - vi ved, at der stadig henstår områder især
mellem broer og pælerækkerne, - for ikke at komme i den situation igen, vil vi forsøge om vi kan ”
låne” (af miljøcenteret) noget af vores klaptilladelse for 2009 her sent i efteråret, - når der ikke er
både i havnen og der højvande, for at få oprenset de manglende steder.
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Moleændringen er og har været plaget af forsinkelser udefra, - 2 uger efter generalforsamlingen
havde vi møde med 2 forskellige entreprenører for at få et bud på hvad forslaget fra
generalforsamlingen ville koste, - vi har fået et overslag, det lyder meget fornuftigt.
Det er vores rådgivende konsulentfirmas pris for deres beregningsarbejder (samme firma der lavede
rapporterne til de tidlige forslag om moleændring.) vi har ventet meget længe på.
I dag har vi fået en prissætning der er acceptabel, - så nu må vi igen vente på deres beregninger og
forslag.
I kan hjælpe Havnekontoret meget, hvis i vender jeres røde og grønne skilte når i tager på ferie, eller bedre, - meddele Per hvor lang en periode, jeres plads kan bruges til gæstesejlerne, - vi har jo
ikke så mange ledige pladser mere.
Hvis der er bådejere der ønsker det Svenske båtkatalog fra” HJERTERMANS” tilsendt, - skriv din
mailadresse på listen på Havnekontoret, - og vi formidler kontakten
Som det nok er bemærket, er havnen igen tildelt det BLÅ FLAG
Medlemsmøde, - på generalforsamlingen nævnte jeg et medlemsmøde kunne komme på tale, vi kan
nu se, med de få pladser der er ledige, og en stadig efterspørgsel på (store) bådpladser og flere
”færgelejer” skal vi til vurdere om det er bro 4 der evt. skal forlænges eller vi skal starte på den
Nordre mole med at lave flere pladser, - derfor vil vi gerne høre medlemmernes mening om
hvordan vi udnytter vores vandareal inden for molerne optimalt, - dette kan senere danne grundlag
for en generalforsamlings beslutning om en udbygningsplan, som vil lette arbejdet meget for
bestyrelsen.
Så brug sommeren til at få ideer og fremsæt dem! - når vi indkalder jer til møde først på efteråret.

INVITATION
Medlemsmøde!
Bestyrelsen for Frederikshavn Marina indkalder hermed til medlemsmøde Tirsdag d 16
September kl. 19.30 i Fælleshuset med følgende hovedtema:
Hvordan udnytter vi vandarealerne i havnen bedst?
I hvilken takt skal vi udbygge?
Jeg ønsker jer alle en god sommer. Christian Muff
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Skur & Jollelauget
Frederikshavn Marina
19. august 2008

Den 29. juli 2008 fik Skur & Jollelauget den sørgelige meddelelse at laugets mangeårige medlem Svend
Erik Jensen var død af et hjertestop.
Svend Erik var på vej på fiskeri sammen med et barnebarn da den tragiske hændelse skete.
Svend Erik var i lauget kendt som en altid glad og hjælpsom menneske, der altid stod til rådighed for
hjælp og råd for sine kolleger og venner.
Han i en lang årrække bestyrelsesmedlem og broformand for Marina og Skur & Jollelaug
Svend Erik var endvidere mangeårig hjælper på Frederikshavn Is Stadion, hvor han virkede som
materialemand for Old Boys holdene.
Svend Erik efterlader sig sin hustru Lone og søn Dan.
Æret være Svend Eriks’ minde.

Otto Overskott
Formand

Stop Politiet
Hvad kontrolleres?
Hastighed
Alkoholpromille
Sikkerhedsudstyr
Diverse bådførebeviser
Der skal medbringes redningsveste, der svarer til antal personer, der er om bord. Og de
skal selvfølgelig passe til den enkelte.
For meget alkohol i blodet er også en dårlig idè på vandet. Promillen for speedbådsfører
er 0,5 promille. for andre sejlere gælder, at de er i stand til at føre deres båd på
betryggende vis.
Kilde: Baadmagasinet

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
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Skur & Jollelauget
Frederikshavn Marina
27-08-2008

Aktiviteterne i Skur & Jollelauget har hen over sommeren stået i sommerferiens tegn,
ikke sådan at forstå at der ikke er sket noget.
Der er blevet fisket en del, og nu er ålene begyndt at vise sig
Der er med medlemmers private initiativ fremstillet og monteret en røgeovn. Ovnen er
behørigt indviet med friskrøget makrel og dertil en skarp og en øl.
Det nye slæbested nu endelig er færdigetableret med pæleslagning, ny pontonbro og
adgangsbro. Det er det lidt beskæmmende at det er laugsmedlemmer der ikke kommer til
at anvende slæbested og pontonbro der har lavet arbejdet, medens flere af de medlemmer
der bruger slæbestedet glimrer ved deres fravær.
Men det er positivt at så mange medlemmer anvender vores ”badebro” efter hensigten,
således at vi undgår en konfrontation med kommunens miljøafdeling.
Det er positivt at flere og flere vedligeholder deres huse så der kan komme en smuk
havnefront når Nordsøstien engang bliver en realitet.
Det er trælst at vore græsarealer bliver kørt op af biler, der er god parkeringsmulighed på
baglandet, og vi har jo ikke skade af lidt motion.
Det er trælst at vore firbenede venner lægger deres efterladenskaber på vej og græsareal,
men det er jo ikke hundenes skyld. Der er kommet skilte op der fortæller om brugen af
hundeposer og at hundene skal være i snor.
Skur & Jollelauget afholder høstfest d. 4. oktober 2008 i fælleshuset, så sæt nu et kryds i
kalenderen. Bestyrelsen har nedsat et kvindeligt festudvalg der forestår arrangementet.
Efteråret stunder til, og det bliver tid til de indendørs sysler. Der skal læses nogle gode
bøger – der skal bødes ruser og garn – påhængsmotorerne skal efterses, så livet går på
vågeblus i lauget, men der er planer om nye aktiviteter til 2009. Bestyrelsen arbejder her
på et besøg på Aalborg Marinemuseum.
For at lette og smidiggøre kommunikationen til vore medlemmer har bestyrelsen indkøbt
(Fået) en mobiltelefon. Så hvis du har et mobilnummer, og vil give os det, så meddel det
til et bestyrelsesmedlem.
Husk at holde øje med vores opslagstavle, der kommer informationer.
Med venlig hilsen
Otto Oversko tt

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
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Det er skønt at være formand.

.

