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Formanden har ordet
Sæsonen lakker mod enden, snart skal afrigningen af bådene planlægges.
Det vil sige det skal vi ikke i år, da vores båd er total skadet, konstruktions
fejl og vi ender nok i retten mod fabrikanten inden jul. Vi håber og tror på
vi er klar til standerhejsning 2010. Men nok om det.
Ungdomsafdelingen er meget aktiv. Vi er nu oppe på 35 unge som sejler
hver mandag og torsdag. Ungdomsafdelingen er nu den største i
Nordjylland, så der er brug for meget udstyr.
I foråret købte vi 6 Tera joller, for sponser penge fra foto bogen. Jollerne
er blevet flittigt brugt, vi har lånt to Monark 44 fra flådestationen. Der er
også blevet sponseret en fin gummibåd fra uni-safe, tusind tak for den.
De har også afholdt Sparnord cup, afholdt skole ordning med over 200
elever fra kommunens elever. De unge sejlere har også modtaget sponser
penge fra Katfizk og Bangsbostrand Inner Wheel, med hver 3000kr.
Tusind tak for det, det er en stor hjælp.
Læsø turen i pinsen er ikke noget nyt, men klubben arrangere ”spis
sammen” efterfulgt af musik af musik fra De Havgale, vi har åbnede døren
for alle, mange fandt vej og de fleste fik en sving om. Et rigtig fint
arrangement, som sikkert ville blive gennemført til næste år igen.
Sankt Hans aften var en fin aften, hvor vejret viste sig fra den gode side.
Borgmester Erik Sørensen afholdte aftens bål tale, mange var mødt op,
der var igen i år gratis pølser og snobrød til alle børnene.
Den årlige sildetur til Ålbæk var igen en succes med 34 deltager, som fik
serveret alt godt fra havet. Igen i år var vi heldige at få sponseret silden
fra Launis A/S, tak for Launis for dette. Efter maden var der
underholdning med FSK’s hus orkester, De Havgale (Ole Jensen, Henning
Larsen og Søren Olsson) Stor tak til jer. Der er altid super stemning når I
spiller.
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Kapsejlads afdelingen melder at der blevet afholdt mange fine sejladser i
løbet af sæsonen, hver onsdag er der cirka 20 både på vandet, men også
Two Star og Stjerne sejladsen er der blevet bakket godt op om.
Der er også blevet afholdt Junior båd stævne, dejligt med noget aktivitet
på havnen.
Kommende arrangementer kan jeg nævne; Hirsholmene rundt, afrigger
festen og besøg på Sergant skolen.
Til sidst vil jeg sige stor tak til bestyrelsen, de frivillig og alle udvalg. Jeg
synes I gør det rigtig godt, uden jer var der ingen klub.
Med venlig hilsen
Formanden
Dion Wellejus
----------------------------------------------------

Redningsveste til børn af typen Seago 150 og 170 Newton.
Vi har konstateret, at nogle redningsveste der iblandt til børn kan være
defekte.
Redningsvestene er påtrykt en produktionsdato angivet med romer tal,
Eks: sidste kvartal 2005 er således IV/05 De kvartaler det drejer sig om er
IV/05 I/06 II/06 III/06 IV/06 I/07
Hvis du har en redningsvest med disse datoer
Skal du omgående stoppe med at bruge vesten
Vesten returneres til:
Seago Yachting Ltd.
Mullany Busineness park
Golden Cross, Hailsham
East Sussex
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Ternen, artikel nr. 4
August 2009
Fra computermodel til virkelighed kunne være overskriften på det seneste
arbejde med Ternen.
I den forløbne tid siden sidst er designarbejdet foregået i værkstedet.
For at bedømme vinkler, placering af beslag, rorpindens vandring osv. har
vi nu bygget en fuldskala model af cockpit og sidedæk. Modellen er
bygget op af krydsfiner og lægter med det formål, at vi kan bevæge os
rundt i cockpittet og efterprøve siddestillinger, trækretninger i skøder mm.
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Dette arbejde er ikke uvæsentligt. Det vil blive afsløret, om vi har tænkt
rigtigt, og om der er fejl i vores 3D computermodel. Men det er også leg.
Vi har sejlet, gået over stag, bommet og efterprøvet de nødvendige
manøvrer for at se, om vi kunne komme forbi, og om vi kunne sidde, når
båden krængede osv. Specielt fodlisten i bunden af cockpittet er vigtig for
at gøre arbejdet i cockpittet muligt under alle forhold. Vi blev under dette
arbejde begge overrasket over, hvor stort cockpittet egentlig bliver.

For øjeblikket er strukturen ved at blive designet med hensyntagen til
opbygningen af cockpittet, og vi diskuteret detaljer i byggemetoden.
Lars og Niels
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Frederikshavner Cup 2009
Endelig blev det igen tid til juniorbådsstævne, men desværre ikke helt som
det plejer. Nogle triste omstændigheder gjorde at jeg stod uden besætning,
derfor havde Arne skaffet mig en gast fra Frederikshavn, og det viste sig at
være ”ik så ring enda” Leo er en voksen mand, dog kun lidt større end mig
selv, men yderst behagelig.
I en del år er der i Bønnerup blevet arrangeret succes stævnet Bønnerup
Cup, med ikke mindst Ellen og Finn Pedersen ved roret. Det har altid
været et arrangement, som vi har set frem til meget forventningsfulde, bl.a.
den fantastiske forplejning de altid disker op med, men det har altid været
”lunt” i Bønnerup, måske ikke altid vejret har været med os, men hyggeligt
har det været, for Finn er jo altid klar med plan B hvis noget uforudset
skulle indtræffe. Således også i år, hvor vi af flere årsager valgte at flytte
til Frederikshavn, hvor vi også er meget velkomne,
Vi ankom fredag aften, sammen med Verner Jensen J 431 ”Fru Jensen”. I
klubhuset som var reserveret til os, blev vi vel modtaget af Arne og Alice J
436 ”Pus”, og ingen andre end Finn og Ellen fra Bønnerup. Vi følte os
straks ”hjemme”, og forplejningen manglede da heller ikke, så på vanlig
vis hyggede vi os i klubhuset, hvorefter vi kørte hjem til Arne hvor vi
havde lånt hans campingvogn, og Mikkel fik lige hilst på Bruno og Zenta.
Der var gensynsglæde fra begge sider.
Lørdag morgen var der dømt morgenmad i klubhuset, selvfølgelig med
TEAM BØNNERUP ved kaffemaskinen, og som sædvanlig manglede der
ikke noget.
Så var tiden
kommet til at
bådene skulle
søsættes, og
dette gik også
uden
problemer.
Da bådene
var rigget til,
var det tid til
fælles frokost
(udenforståen
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de, må tro at det er en æ..klub) men nej da, vi skal jo bare holde
kampvægten. Ved skippermødet blev vi præsenteret for banelederen, som
igen denne gang var ulven, som vi jo kender fra bl.a. Bønnerup Cup og Ry
Open. Ulven oplyste at vi blev 7 juniorbåde til start. Bl.a. en ny ”gammel
kending” J 397 Getting Streght, som Rønne Havnens Sejlklub netop har
erhvervet, efter sigende er der flere på vej. Velkommen, det er jo altid
hyggeligt at se nye deltagere. Banerne ville blive korte, men til gengæld
ville vi få mange starter, og så ønskede Ulven os god vind. Hvis nogen
ikke skulle vide hvem Ulven er, så er hans borgerlige navn Søren. I
Frederikshavn siger
de blot, er det ikke
ham som har
fiskerikontrollen til at
tilse/fjerne sine garn
inde ved havnen? Det
er jo altid rart med
lidt ”statshjælp” når
man er pensionist!
Vi tog på havet, det
blæste 6 – 8 m.sek.
men da vinden var i
vest var det perfekt
juniorbådsvejr, også
selv om det var
Kattegat vi sejlede i. Lørdag gennemførte vi 5 sejladser. Baneleder og hele
hans hjælpe Team gjorde det rigtig godt, bortset lige fra at vi i en enkelt
start efter dommerens skøn tyvstartede ”lidt”, lidt ”sippet” for jeg tror da
ikke at det var meget mere end 3 – 5 m, og på udebane, vi spurgte hvad J
436 ”Pus” havde ”betalt”. Svaret var at det ikke kom os ved, for vi havde
alligevel ikke tid til at byde over, for vi skulle jo ned og starte igen, hvis vi
ville have aftensmad. Urimeligt, men retfærdig dommer, men godt at
humoren og humøret også er med på kapsejlads-banen. Også i denne
sejlads kæmpede vi alt hvad vi kunne og lige bortset fra en retfærdig
dommer, lykkedes alt for os denne dag, på trods af en ellers for os
”perfekt” start (vi lå rigtig godt, med fri vind o.s.v) fik vi os sejlet op på 2
pladsen. Vi gennemførte de 5 sejladser lørdag, og alle lå meget tætte,
hvilket jo gav en sjov og til tider intens kapsejlads. Efter 5 sejladser havde
vi været så ubeskedne at tage føringen, med 2 point foran J 436.
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Efter endt sejlads tog vi i havn hvor der blev dømt mole øl, og så var der jo
lige et is hus som skulle testes. Mikkel godkendte det. Så var der tid til
bad, og omklædning inden TEAM BØNNERUP igen bød til samling
(spisning). Finn mente godt nok, at siden han var en lille dreng, var
hjertebrødene krympet, eller også var han vokset utrolig meget, for som
han sagde, da han var dreng kunne en skive hjerte-brød dække 2 hænder,
nu bliver det væk i èn hånd. Forretten bestod af en skive hjertebrød med
tomat og ost. Hovedretten var landskinke, med dertil hørende tilbehør, og
desserten bestod af ”spejlæg a la Finn”. Da alle så ud til at være helt
færdige/mætte spurgte Finn høfligt, om der var nogen som kunne spise
mere, og Mikkel meldte sig, og ville være lidt spydig og meddelte Finn at
denne gang behøvede han ikke at spare på isen! De som kender Finn, ved
hvad en sådan bemærkning betyder? Mikkel var helt mæt, da han ville
forlade bordet, men han kunne ikke.
For de som havde lyst havde Anders (ællingen) medbragt 2 vandscootere,
som vi måtte benytte under kyndig vejledning. Arne og Verner Jensen var
de første som iført ”Slimline” våddragter vågede at hoppe på ”dyrene”, det
var sjovt at se selv om man ikke er 20 år længere, kan man godt finde ud
af at vride gashåndtaget. Det gik så hurtigt (op til 100 km i timen) at de to
garvede søulke valgte at gå i land igen, selv sagde de at det var fordi de
ikke ville skrive autografer bag efter deres opvisning. Sandheden er
nærmere at de ikke ville kunne skrive bagefter, men fornøjeligt så det ud.
Så var det Mikkels tur, med Anders parkeret på passager sædet drønede de
derud af og Mikkel er nu inde på at han godt kan bruge sådan en.
Derefter var der hygge med kaffe i klubhuset.
Søndag startede sjovt nok med morgenmad og Københavner birkes.
Starten skulle gå kl 09.30 men der var ingen vind så vi blev i land. Lidt
senere kom vinden igennem fra Ø SØ og vi tog ud for at starte. Leo (min
gast fra Frederikshavn) havde ikke fået armene ned endnu, efter lørdagens
sejladser, og Arne havde fødselsdag. Jeg ville jo gerne være med til at gøre
alle tilpasse, så hvad skulle jeg gøre. Jo man kan jo altid lave en dårlig
start, det gjorde vi i hvert tilfælde, hvilket kan ses på det filmklip som
ligger på Frederikshavn Sejlklubs hjemmeside sammen med en masse
gode billeder fra stævnet. Til næste sejlads strammede jeg riggen lidt op,
det hjalp da også, men jeg kan lige så godt indrømme at vi ikke kunne
følge med i det lette luft, men som sagt (gode og velmenende)
undskyldninger døde en vis mands kat af, og konklusionen må være at Leo
heldigvis fik armene på plads igen, det andet så jo også besværligt og
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sjusket ud, Arne blev glad igen da han vandt 1 pladsen, eller også var det
fordi han glemte at være blevet et år ældre.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til Frederikshavn Sejlklub for et rigtig godt
arrangement, og ja tak til at deltage igen 2010, og tak til TEAM
BØNNERUP, bestående af Ellen og Finn Pedersen for at I altid er der for
os, og i den grad forkæler os, både mentalt og rent forplejningsmæssigt, vi
skulle jo nødig gå hen at falde i kampvægt. Tusinde tak Ellen og Finn,
håber/regner med at I også har sat kryds i kalenderen i 2010.
J 418 ”Hvorfor Det”
Torben
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Det sker i klubben.
Rundvisning på TV 2 nord
Onsdag d. 7. oktober kl. 19.15
Rundvisningen bliver afholdt med en af stationens medarbejder vi bliver
vist studie,
Redigeringsrum mv. Det hele varer ca. 2 timer og klubben er vært ved et
lille traktement
med kaffe og brød på stationen .
Vi mødes kl. 18.oo ved klubhuset og kører i egne biler til Åbybro der er ca.
65 km. Det tager ca. en time hvor vi kan følges ad
Tilmelding til Fin Sørensen på Tlf. 40453490
senest lørdag den 3. oktober
Der er en minimums deltagelse på 8 og max 30 så det er først til mølle
princippet

Afriggerfest.
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Afriggerfest.
Lørdag d. 31. oktober kl. 18.oo
Afriggerfesten afholdes i fælleshuset med 3 retter dejlig mad.
Med musik og dans efter, så mød op til en fest med godt humør
Øl og vin kan købes til meget små priser under festen.
Pris pr. person kr. 180,00
Tilmelding til Fin Sørensen på tlf. 40453490 senest mandag 26. oktober

Besøg på sergentskolen ved Ole Jensen
Onsdag d. 18. November
Vi skal se det nye øvebasing og måske afprøve det.
Mød op på sergent skolen kl. 19,00
Tilmelding senest d. 12 nov. til Finn Sørensen Tlf. 40453490

Bankospil
Onsdag d. 9. december kl. 19.00
Vores årlige bankospil afholdes igen i klubhuset for medlemmer med
pårørende.
Der er mange flotte gevinster og plader sælges fra kl. 18.30
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Standeretikette.
Standeretikette er blevet en kompliceret sag, hvis man vil op-træde helt
korrekt. Sejlere er ofte tilknyttet flere klubber eller frak-tioner - for eksempel en klub, "Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer", "FTLF" eller
special-klubber for ens bådtyper - og desuden er der hensynet til ejerstander, signalflag og høflighedsflag.
Det komplicerer forholdene, når det ofte begrænsede antal flag-fald
fordeles.
Generelt skal det fastslås, at standere helst skal sættes ved siden af
hinanden i hver sit flag-fald, men ofte må man træffe en anden
beslutning, og syns-punktet bør da være, at flag og standeres gode renommé skal bevares.
Hvor og hvornår sættes standeren
Det anses for at være særlig smukt, hvis standeren sættes på stortoppen
najet til et standerspil og hejst i et særligt fald. Alternativt kan man sætte
den på en fast anbragt metalpind på stortoppen, så den fungerer som
vindfløj.
Forhindrer vindmåler, antenner eller andre instrumenter, at standeren
føres på stortoppen, flyttes den til yderste bagbord flagfald under
nederste salings-horn (spredholt). Maskindrevet fartøj uden mast fører
klubstanderen som "gøs" på fast stage i skibets forstavn.
Andre standere
Tillader forholdene, at klubbens stander sættes på stortoppen, kan man,
hvis man ønsker at føre yderligere en klubstander, sætte den i bagbords
flagfald under nederste salingshorn.
Hvis man allerede fører sin klubstander eller salingsflaget, er det mest
korrekt at etablere endnu et flagfald nærmere masten i bagbords side
under nederste salingshorn, så de to standere føres i samme højde.
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Færdsel på havet
På havet er der som udgangspunkt fri færdsel, så længe man overholder
sejladsforskrifterne. De gælder for alle fartøjer på vandet - også robåde,
kanoer og kajakker.
De er flere typer sejladsforskrifter, man som fritidssejler bør kende. De
fire vigtigste er:
1.
2.
3.
4.

De internationale søvejsregler
De nationale regler
Regler for sejlads i mindre farvandsområder
Eventuelle særlige lokale regler

Vandscootere
En af de særlige nationale regler gælder vandscootere:
Ikke-erhvervsmæssig sejlads med vandscootere o.lign. kræver tilladelse
efter vandscooterbekendtgørelsen
Du skal henvende dig til kommunen, hvis du ønsker at søge om
tilladelse.
Det er ikke lovligt at sejle med vandscooter eller jetbåd uden tilladelse.
Politiet udsteder bøder ved ulovlig sejlads. En typisk misforståelse er, at
hvis vandscooteren er registreret som lovlig, må den benyttes overalt.
Hvis du bliver opmærksom på ulovlig vandscootersejlads kan du
anmelde det til politiet.
Nogle steder er der udpeget områder hvor vandscooter-sejlads er tilladt.
Du skal henvende dig til kommunen, hvis du vil vide, om der er en
udpegning i den kommune, hvor du bor.
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Bekendtgørelse om regulering af sejlads med vandscootere m.v. 1)
I medfør af § 29, stk. 1, jf. § 72 § 87, stk.4, og § 89, stk. 3, i lov om
naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, som
ændret ved lov nr. 567 af 24. juni 2005 fastsættes:
§ 1. Bekendtgørelsen omfatter sejlads med vandscootere,
luftpudefartøjer og andre motordrevne sportsfartøjer af tilsvarende
karakter, der er konstrueret til at blive fremført af personer, der står eller
sidder på fartøjet.
§ 2. Sejlads med vandscootere m.v. på søterritoriet er forbudt.
Stk. 2. Sejlads kan dog ske efter tilladelse fra kommunalbestyrelserne.
Kommunalbestyrelserne kan meddele tilladelse efter forhandling med
Søfartsstyrelsen samt de lokale myndigheder, herunder
fiskeriinspektoraterne.
Stk. 3. Kommunalbestyrelserne kan dog ikke meddele tilladelse til
sejlads i de områder, der ifølge § 36 i lov om miljømål m.v. for
vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder
(miljømålsloven) er udpeget som internationale
naturbeskyttelsesområder. Administrationen af stk. 2 skal i øvrigt
respektere artikel 6, 12, 13 og 16 i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj
1992 med senere ændringer (EF-habitatdirektivet), som beskrevet i
Miljøministeriets bekendtgørelse om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
§ 3. Tilladelse til sejlads efter § 2 kan gøres betinget af, at fartøjerne er
registreret i kommunerne.
Stk. 2. Registreringsordningens nærmere udformning fastsættes af
kommunalbestyrelserne.
Stk. 3. Registrering af fartøjerne kan betinges af betaling af et gebyr.
§ 4. Kommunalbestyrelserne kan gøre deres behandling af ansøgninger
om tilladelse i et kalenderår betinget af, at ansøgningerne modtages
inden udløbet af det foregående kalenderår.
§ 5. Kommunalbestyrelsernes afgørelser efter § 2 kan påklages efter
reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 12.
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§ 6. Kommunalbestyrelserne skal offentliggøre tilladelser efter § 2 og
forskrifter efter § 3 og 4 ved bekendtgørelse i de stedlige blade efter
kommunalbestyrelsernes nærmere bestemmelse.
Stk. 2. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om
1) hovedindholdet af afgørelsen
2) det eller de steder, hvor afgørelsen er fremlagt
3) klageadgangen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelserne skal offentliggøre
klagemyndighedernes afgørelser i klagesager efter denne myndigheds
bestemmelse.
§ 7 . Kommunalbestyrelserne fører tilsyn med bekendtgørelsens
overholdelse.
§ 8. Overtrædelse af §§ 2 og 3 straffes med bøde.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar
efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 611 af 4. juli 1994 om regulering af sejlads
med vandscootere m.v. ophæves, idet tilladelser og betingelser meddelt i
henhold til bekendtgørelsens §§ 6 og 7 bevarer deres gyldighed, indtil
der efter nærværende bekendtgørelse træffes nye bestemmelser.
Overtrædelser straffes efter de hidtil gældende regler.
Miljøministeriet, den 20. november 2006
Connie Hedegaard
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Lidt nyt fra ungdomsafdelingen.
Kalendere siger, at sejler sæsonen er ved at være slut, men hvad den ikke
meddeler er, at ungdomsafdelingen har droslet en forrygende sommer
sæson ned på vinterblus.
Jeg vil starte med, at takke alle dem der har gjort det muligt, at afvikle så
mange sejladser, afholde stævner, afvikle sommer og skolesejlads sejlads,
samt hyggeweekender.
Uden penge gør det ondt siges der, i år havde vi heldigvis heller ikke
smerter, vi kunne ride den berygtede finanskrise af, da en række firmaer
donerede midler til os i ungdomsafdelingen.
En stor tak skal lyde til Uni-Safe, som vi købte vores nye påhængsmotor
hos. Uni-Safe monterede en fin gummibåd på motoren, den fik med i
købet. Båden er vi meget glade for, b.la når de nye sejlere skal have en
hjælp til søs, så sikre gummibådes bløde sider beskyttelse af både fingre
og materiel.
Vores nabo på havnen Restaurant KatFizk indstillede os til en donering
hos Inner Wheel Bangsbostrand, resultatet blev, at Line, Emma samt
Christian skulle møde hos KatFizk en aften, her overrakte Inner Wheel en
Check til ungdommen, det samme gjorde Sallie Sigsgaard fra KatFizk, så
en stor tak til dem, se billeder på hjemmesiden.

Vores trofaste Spar Nord skal også have en tak for hjælpen til at afvikle
vores årlige Spar Nord Cup.
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H. J. Kontorcenter samt vvs firmaet Oscar Petersen skal også have en takt
for hjælpen i forbindelse med materiel, håndværks ekspertise samt
indkøb af forbrugsvarer.
Som det nok heller ikke er gået upåagtet hen, modtog vi 6 nye Tera joller
her i foråret, det er en fantastisk jolle, b.la til de sejlere, der er ved at
vokse fra Optimistjollen, at indkøbet lykkedes, skyldes tilskud fra Torm
rederiet samt Dansk Sejlunion således at prisen på jollerne blev halveret,
og det skyldes heller ikke mindst, nogle ildsjæle i Frederikshavn Sejlklub,
som med en god fotograf i spidsen, lavede en fin bog med billeder fra
Mach Racet i 2008, bogen blev solgt til en hel stribe virksomheder og
privatpersoner i Frederikshavn, og resultatet blev de 6 nye joller.

Vi er 35 aktive ungdomssejlere som har haft en fantastik sommer, vi har
oplevet alt fra stormvejr med store bølger, nogle mente de var over 4
meter høje, der har været vindstille, hvor vi badede og øvede i kæntring,
hvad det ikke var i stormvejret, vi afholdte vores årlige Rønnerhavstur
sammen med sejlere fra Strandby, vi afviklede sommersejlads med 19
sejlere, der var vi dog lidt uheldigt med vejret, men vi nåede rundvisning
på Sæby Redningsstation, vi blæste en 37 personers redningsflåde op fra
Uni-Safe.
Hvor Søren OK underviste i sikkerhed til søs, vi sank næsten med en jolle i
dårlig vejr, her så vi, at det ikke er nemt at bjerge en jolle der er bordfyldt,
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vi lærte også, at det er vigtig at rigge en jolle ordentligt til og tjekke, at alt
er søklar inden afgang.
Efter sommerferien har den også stået på stævner, da sejlerne fik blod på
tanden, om torsdagen afholdt vi kapsejlads, sammen med sejlere fra
Strandby, som vi er meget glade for at dyste med og imod, vi ser også
frem til, at se deres nye havn i Strandby.
Skolesejlads blev de også til i år, hvor Privatskolen var en flittig gæst,
Foreningernes dag deltog vi i, 3 dage med kommunens projekt ”efter kl.
1400” blev også afviklet, så der har også været mange unge mennesker
forbi sejlklubben, her har Dansk Sejlunion bidraget med de økonomiske
udgifter.

En stor tak skal lyde til alle Jer forældre og hjælpere. I er alle med til, at
det er sjovt og hyggeligt, at være tovholder i ungdomsafdelingen, vi har
aldrig manglet en hjælpende hånd, der er altid en der kunne træde til i
nødsituationer, flere af Jer har endvidere været på forskellige kurser, for
at kunne yde en ekstra indsats, derfor er det også en ren fornøjelse at se
hvordan de unge hygger sig med hinanden og forældrene, selv når
tilrigningen af joller i foråret ofte så lidt kaotisk ud, så lykkedes det altid,
at komme til søs med smil og kvikke bemærkninger.
Til sidst vil jeg anbefale, at I ser ind på Sejlklubbens hjemmeside, der er
masser af billeder fra sommerens aktiviteter, kommentarer og
bemærkninger, samt hvad der ellers rør sig i klubben, her vil der også
blive orienteret om vinterens svømning.
Jørgen G. Steenfeldt
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Svømmeundervisning i FSK
Sæsonen 2009 – 2010
Starter den 28. september 2009
Svømning i lille Bassin

Svømning i Store Bassin

Hold 1 (tilvænningshold)
18.00 – 18.30
Amalie,Kasper,Christian og Vibeke

Hold 4 (I begyndelsen måske brug
af bælte)
17.00 – 17.30
Jakob,Vibeke (Henrik)

Hold 2 (Nybegyndere)
18.30 – 19.00
Maria, Kristina og Marlene

Hold 5 (Læring af
svømmeteknikker)
17.30 – 18.00
Amalie (Henrik)

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

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

Vel mødt
Svømmeudvalget
Indmelding på balkonen
I svømmehallen d.28 sep.
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Frederikshavn Marina
FREDERIKSHAVN MARINAS BESTYRELSE:
CHRISTIAN MUFF JENSEN
ARTHUR WILHELMSEN
HENNING EWALL
DION WELLEJUS
SØREN CHRISTIANSEN
BENT DAMSGAARD
ANDERS S. PEDERSEN

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

98 42 66 60
98 42 39 35
98 48 21 18
98 42 56 90
98 93 30 03
41 27 20 96

FREDERIKSHAVN MARINAS E mail: frhmarina@webspeed.dk

HAVNEKONTORET
HAVNEKONTORET E. MAIL

Tlf.
98 43 28 56
FRHSH@MAIL.DK

Skur & Jollelaugets bestyrelse
Formand

Hans Erik Hansen

20 69 41 06

Næstformand

Hans Peter Sørensen

22 41 98 41

Kasserer

Tommy Kristensen

30 29 00 03

Sekretær

Mogens Munch

21 76 56 22

Broformand

Per Nielsen

40 92 81 64
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Det er ikke altid det man ser!!

