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Jørgen Steenfeldt 98 42 03 17 
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Søren Nielsen 24 28 80 01 
Finn Sørensen                        40 45 34 90
Kapsejladsudvalg:

Helmuth Melsen (Formand)  98 43 96 90 
Jan Larsen                              99 55 69 36 
Michael Petersen                    26 23 71 50 
Thomas Jensen    25 30 20 18 

Aktivitetsudvalg:
Finn Sørensen(Formand)       40 45 34 90
Erik Pedersen                         51 88 32 54
Helle Andersen                      21 76 51 47 

Ungdomsudvalg: 
Jørgen Steenfeldt(Formand) 98 42 03 17 
Finn Kristiansen                     25 35 38 37 
Steen Heftholm                      29 48 61 05   
Ronni Vejgaard                      51 36 44 40

Handicapudvalg: 
Allan Randrup 98 43 00 50 

Instruktører i FSKs Svømmeafdeling:
??

Målere:
Bent Damsgaard  41 27 20 96 
Henning Larsen 98 46 36 86 

Baneledere: 
Bodil Nielsen 98 42 79 59 
Sanni Damsgaard 40 86 18 55 
Inger Jensen 30 25 18 84 
Kirsten Christensen 98 42 16 26 
Lone Emborg Jakobsen  98 43 18 73 
Kirsten Christiansen               98 93 30 03 
Lis Pedersen 98 42 68 21 

____________________ 

Havnekontoret  Søsportsvej 98 43 28 56 
Havnekontorets telefax    98 43 50 56 
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www.frederikshavnsejlklub.dk 
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Formandens årsberetning 2010

En gennemgang af sæson nr. 120 i Frederikshavns sejlklub 
Vi startede året med standerhejsning søndag d.26 april, hvor der var god tilslutning ca.45 personer. 
Sejlklubben var vært med morgenkaffe, rundstykker og en lille en til halsen. 
 
Herefter havde vi pinsetur til Læsø med god deltagelse. Vi havde fest i Bøderhuset Pinse lørdag med 
musik af vores hus orkestor, vi grillede vores medbragte mad, der var cirka 60 personer. Vi havde et 
fantastisk vejr på Læsø. 
 
Den 23. juni havde vi Sankt Hans bål på pladsen, med stort fremmøde. Byens borgmester holdte båltale og 
der var snobrød til børnene. 
 
Lørdag den 22 august var der sildetur til Ålbæk, hvor vi havde lånt Ålbæk Bådelaugs hus. Launis havde 
sponseret flere slags sild og der var en tilslutning på 47 personer. Vi hyggede os med musik fra de 
Havgale. 
 
Den 14 oktober var vi på besøg på TvNord, hvor cirka 30 var fremmødte, vi havde en spændende aften.  
 
Lørdag den 31 oktober havde vi afrigger fest med buffé, samt kaffe og kage med musik og dans.  <der var 
mødt cirka 36 personer op.  
 
Onsdag den 18 oktober var vi på besøg på sergent skolen, hvor vi så deres nye øve bassin samt andet 
redningsudstyr. Cirka 36 mødte op. 
 
Onsdag den 9 september havde vi banko spil, med mange fine gevinster. 32 personer mødte op. 
 
Nytårs taffel med kaffe og rundstykker. Der var 70 personer der mødte op.  
 
Den 13 januar var vi igen i Skagen og se Danish Yacht hvor Michael Pedersen viste den 35 meter store 
lystbåd frem. 43 mennesker mødte op til en god aften.  
 
Den 27 januar var der bowling aften med spisning, kun 15 var mødt op. Men vi havde en rigtig hyggelig 
aften.  
 
Den 10 februar havde vi EBD aften her i huset, med 12 deltagere som fik lært at bruge FSK hjemmesiden. 
Der kommer en opfyldende aften i den kommende sæson.  
 
Tak til Finn og Co. For de mange fine arrangementer.  
Tak til de Havgale, håber i vil være med i den nye sæson. 
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Kapsejlads udvalgsårsberetning 
 
Først og fremmest har vi vores onsdags sejladser, der igen for 4. år i træk fik flere deltagere, helt fantastisk.   
Ja, og i 2010 ser det endda ud til at der kommer både fra Sæby og Aalborg.  
Her skal der også lyde en stor tak til dommer husets besætning, uden dem var det ikke let.                                                                             
Med det nye tiltag efter sommerferien, fik vi også meget stor succes, her tænker jeg på mad ordning. Vi 
håber det kan forsætte i år, hvis pengene rækker.  
 
Til vores års afslutning havde vi ca. 70 mennesker til stjerneskud, og med mange fine præmier. En kanon 
aften. 
 
Af andre sejladser afholdt vi den 16. maj 2. Star sejladsen, en sejlads med kun to personer ombord. Her 
igen var der flere deltager, ca. 20 % flere både.  
 
Den 15 aug. kom så en ny sejlads, eller rettere sagt tog vi en gammel sejlads op igen, så på klubbens 
fødselsdag kunne vi indbyde til Stjernesejladsen.  
En sejlads som vi sejlede en gang i firserne og som vi mente kunne være sjov igen. Så med en ny sejlads 
på programmet, og med 16 både på vandet, så er det skønt at være kapsejladsudvalg.  
 
Traditionen tro sluttede vi af med Hirsholmene Rundt den 12. Sep. Desværre med tre både færre end 
sidste år, men med stigning af FSK både, så det var nabo klubberne der svigtede os lidt.  
 
 
Den 20.-21. juni gik der lidt nostalgi i det, da vi afholdt Frederikshavner Cup for Juniorbåds klubben, og 
med 7-8 både havde vi og Juniorbåds klubben en helt fantastik weekend. Et samarbejde vi også laver i 
2010.   
En positiv ting mere er at her i vinter har haft Thomas Jensen på kursus hos Dansk Sejlunion, så vi i dag 
har en ny baneleder til nogle af vores sejladser.    
Tak til Knud Erik Hørby for isætning og optagning af bøjer. 
Tak til alle at sponsere.  
Tak til kapsejladsafdelingen for en god indsats.   
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Årsberetning i Ungdomsafdelingen 2010 
Ungdomsafdelingen har endnu engang haft et forrygende år, de er over 30 aktive juniorsejlere, som møder 
op mandag og torsdag til træningssejlads, derudover tager de til stævner så tit som muligt, de har også 
slæbt en del pokaler med hjem, endvidere har de afholdt et stævne (Spar Nord Cup) med 50 tilmeldte 
sejlere. 
At år 2009 blev et forrygende år, skyldes ikke mindst indkøb af de 6 nye Terajoller, som det lykkedes os at 
samle penge ind til i forbindelse med foto bogen fra Match Race, som foto Preben var tovholder for, 
endvidere fik vi sponseret en gummibåd, da vi bestilte en ny motor hos firmaet Uni-Safe her i 
Frederikshavn.   
I forbindelse med skolesejlads har der været næsten 180 elever forbi, som har haft en god dag til søs, 
Projektet med kommunen hvor de kommer med unge mennesker i 10 til 14 års alderen har vi også afholdt 
3 gange i år, vi deltog også i Foreningernes dag. 
 Der er også en helt fantastisk forældreopbakning i ungdomsafdelingen, flere forældre er b. la på 
trænerkursus her i vinterhalvåret, vi har også sejlere på Kraftcenter Aalborg her i vinterhalvåret. 
Vi har lånt 2 Monak 44 joller af flådestationen, dem har vi stor fornøjelse af, der er b.la flere forældre der i 
år gerne vil sejle i dem i år, medens ungerne træner kapsejlads,   
Jeg vil ikke undlade, at nævne Dansk Sejlunion, som er en helt fantastisk støtte til ungdomsafdelingen, der 
har været afholdt flere møder med dem, hvor de hjælper med planlægning af træningen, kontakt til andre 
klubber, sikkerhed til søs og i land, endvidere har de støttet ungdomsafdelingen med 10.000.- kr. i 
forbindelse med skolesejladsen.    
Samarbejdet med nabobyerne Strandby, Ålbæk og Sæby kører rigtig godt, og vil blive yderlig forstærket i 
år, det samme gælder fællesskabet mellem ungdommen og dem der sejler kapsejlads, her ser vi en del 
ungdomssejlere samt nogle af forældrene sejle med som gaster til onsdagskapsejladsen. 
Økonomisk hviler ungdomsafdelingen i sig selv, ud over de før nævnte indtægter , Har Spar Nord doneret 
penge til stævnet, Katfisk og Innerwheel donerede hver 3000,- kr. derudover får vi en del penge fra 
kommunen i forbindelse med aktivitetstimerne. 
Så alt i alt kører ungdomsafdelingen derudaf, mange af dem svømmer her i vinterhalvåret og de glæder sig 
til at komme til søs igen. 
Tak til hjælpere og til alle at sponsere. 
 
Pige sejlads  
Næsten hver tirsdag har 10-15 piger været ude at sejle kapsejlads. Det er en rigtig fin måde at lære at sejle 
på. Jeg forventer at de starter op igen i år.  
Tak til dem der ligger båd til. 
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 Svømmeafdelingen  
Vi har i år 7 hold der svømmer hver mandag i vinter halvåret. Der er nu 6 af vores hjælpere der har taget 
bassin prøven.  
Tak til alle hjælpere, uden jer var der ikke noget der hed svømmeafdelingen.  
 
Handicapafdelingen  
Bådene har været ude nogle gange, tak til alle der gav en hånd med.  
 
Havneordningen 
Havneordningen er som den plejer det er Sæby, Hirsholmene, Vesterø og Østerby 
 
 
Maillisten er nu oppe på hundred medlemmer FLOT 
 
Dejligt at se vi igen har fået vandslanger på broerne 
Havnen har fået nyt kran hoved og mange andre gode tiltag. Tak for det. 
Tak til alle de frivillige der har hugget is, nu må det vist snart være slut.  
Tak til arrangører i FSK nyt. 
Tak til bestyrelsen for en god indsats i 2009. 
 
 
  
Jeg opfordre alle til at møde op til Frederikshavns sejlklub arrangementer, det plejer at være rigtig 
hyggeligt. Jeg håber at se mange flere i det nye år.  
 
Eventuelt  
Nedsætte et jubilæum udvalg der skal arbejde på en plan til vores 125 års jubilæum. 
Da sådant et arrangement falder under Finn Sørensen vil han gerne have nogle frivillige til at hjælpe til 
Sankt Hans, er der nogen i salen som vil melde sig?  
 
Afgående medlemmer 
Tak til Morten og Michael for en stor indsats i bestyrelsen. 
 
Ronnie Vejsgaard overrækkes klubstanderen for sin store indsats i Ungdomsafdelingen.  Ronnie har taget 
træner kursus i vinter også tak for det.  
 
Et tre foldigt hurra for Frederikshavn sejlklub.  
 
Frederikshavn Sejlklub formand 
Dion Wellejus 
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Et frisk Britisk pust! 

Britiske er nu på hylderne hos Motor og Bådcentret i Frederikshavn. ”Henri Lloyd er med sin deltagelse i 
kapsejladser på alverdens have, det helt rigtige valg med hensyn til kvalitet, hvad enten man er kapsejler eller 
tursejler”, fortæller Pia, der er daglig leder hos Motor og Bådcentret. ”Ikke alene er det gode kvaliteter, såsom 
GORE-TEX, men også funktioner som Optivision Hood system er med til at sikre optimal sejlerglæde, når 
tiden bruges til havs”. 

”Henri Lloyd er ikke alene dygtige og innovative, når det gælder kvaliteten, udtaler Pia , ”men de har helt klart 
også styr på deres design. Firmaet har de seneste år udviklet sig meget og er i dag også en væsentlig spiller i 
den danske modeverden. Den udvikling har i høj grad smittet af på firmaets sejlertøj, hvor farver og design i 
dag dækker alt fra det enkelte og klassiske til det mere sporty og rå look” siger Pia 

Foruden det tekniske sejlertøj har Motor og Bådcentret også valgt en række produkter til sejleren, der ønsker 
et casual look på kajen.”Det er oppe i tiden med det maritime look”, siger XX,” og med Henri Lloyd logo på sin 
polo udsender man et klart signal om, hvilken fritids interesse man knytter sig til”.   

 

Nærmere oplysninger kan fås hos: 

Motor og Bådcentret 

Sinndallundvej 4                                                                                     

9900 Frederikshavn 

Tlf.: 98 42 23 93 

Mail: info@nautisk.dk                                                                                              
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          Race news fra kapsejladsudvalget 

 
Når man sidder her midt i marts og tænker på kapsejladser i FSK og kigger ned på havnen, så kan man ikke 
lade vær med tænke på om vandet bliver blødt nok til at sejle i her til den 28. april. 

Men det plejer den jo at blive så hvorfor skulle den ikke det i år. Vi i kapsejlads udvalget ser frem til at vi skulle 
i gang igen, vi synes at vinteren er alt for lang - Nå men over til det drejer sig om. 

Onsdags sejladser:   Igen i år som altid, afholder vi sejlads hver onsdag . Start tid og dato kan ses her i 
bladet og på hjemmesiden. Sidste års nyhed efter sommer pausen med en lille bid brød efter sejladsen vil vi 
forsætte med, det var noget I så ud til at være glade for. En 2010 nyhed har vi da også. For det ikke skal blive 
for tæt i starten laver vi to starter, eller faktisk tre med Dannebrog starten, alle med 5 minutter mellem hver 
start. Banen bliver som sidste år. Så det er bare at komme på vandet, der er plads til alle.  

Two star sejladsen:   eller to besætningssejladsen omkring Hirsholmene kommer på samme måde som de 
sidste tre år.  

Stjernesejladsen:    Den nye sejlads fra 2009, som var en gammel opfindelse,  hvor der også var god 
deltagelse til trods for det meget hårde vejr, den tager vi selvfølgelig en gang mere, Men da den i år ikke falder 
lige på klubbens fødselsdag  den 15. aug. giver vi ikke tilskud til stjerneskud, men der bliver dog mulighed for 
at bestille stjerneskud til almindelig pris. 

Hirsholmene rundt:   Årets sidste weekend sejlads i FSK ligger der hvor den plejer og den afholdes lige som 
vi snart har gjort i mange år og mange før os. 

Frederikshavner Cup :  Vores  nye venner fra Juniorbåds klasse som vi holdt weekend stævne for sidste år, 
syntes åbenbart det var et godt stævne, så de ville gerne komme igen. Vi syntes også det var en rigtig god 
weekend og sjov oplevelse at have dem på besøg. Så det holder vi selvfølgelig igen. 

 

 Vi ses på vandet  Jan, Thomas, Michael, og Helmuth 
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Der sker i klubben 
 

Søndag den 25. April. 

Standerhejsning Kl. 1000 

For dem der er interesseret mødes vi til morgenkaffe, i fælleshuset Kl. 900  Hvor der kan 
købes kaffe og rundstykker. 

Sejlklubben er vært med en lille en til halsen så vi kan ønske hinanden en god sæson. 

Tilmelding til kaffe og rundstykker sker ved henvendelse til Finn Sørensen på Tlf.  40 45 34 
90 

 

Onsdag d. 28. April. 
Opstart for Onsdagssejladser 2010 
Vi sejler alle onsdage fra 28/4 til og med 30/6. 
Starten går kl. 19.00 
Skippermøde d. 28/4 kl. 18.00 i Fælleshuset 
Seneste tilmelding er søndag d. 25/4 til Michael Pedersen på e-mail: 
mip@kabelmail.dk 

 

Tirsdag d. 4. Maj. 

Opstart for Pige-sejlads  2010 
Vi mødes foran klubhuset på havnen kl. 19.00 tirsdag d. 4 maj. 

Evt.Spørgsmål kontakt Conny 98463686 

 

Lørdag d. 8. Maj 
2-star sejlads 
Vi gentager den stigende succes med den sjove sejlads, hvor kun 2 besætningsmedlemmer 
er tilladt ombord. 
Skippermøde kl. 09.00 
Første start kl. 10.00 
Seneste tilmelding er onsdag d. 5/5 til Michael Pedersen på e-mail: 
 mip@kabelmail.dk 
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Lørdag 22. Maj. 

 

Pinsetur til Læsø i Teltet på Vesterø Havn 

Fra d. 22. maj  2010 klokken 18.00  

FSK holder Pinsefest i teltet på Vesterø Havn med dans og musik ved vores husorkester  
De Havgale. Medbring selv mad og drikke. Alle er velkommen. Ingen tilmelding nødvendig 

 

 

Lørdag d. 5 juni – søndag d. 6. juni 
Juniorbådsstævne 
Frederikshavn Sejlklub arrangerer i samarbejde med J-Klubben weekendstævne for KDY 
15 kvm / Juniorbåde. Har du lyst til at være hjælper så kontakt Kapsejladsudvalget. 

 

 

Sankthans Aften 23 juni 

Sankthans aften på Frederikshavn marina. 

                                              Fælles Grill tændes Kl.18.00 

                                             Båltale V/ Erik Sørensen Kl.20 

                       Der vil igen i år være snobrød og pølser til børnene. 

                                                  Ingen onsdagssejlads. 

Onsdag d. 30. juni 
Sidste Onsdagssejlads inden sommerferien 
Vi holder traditionen tro sommerafslutning efter sejladsen med pølser og mole øl. 

Alle Sejlklubbens arrangementer er også beskrevet på 
www.frederikshavnsejlklub.dk



Orientering fra Sejlklubbens bestyrelse. 

 

Efter den overståede generalforsamling hvor de valgte medlemmer til bestyrelsen skulle over en 
konstituering, fik vi et lille problem. 

Da Bent Damsgaard  bliver formand for sejlklubben. 

Formanden er selvskrevet medlem af Marinaens bestyrelse, da Bent Damsgaard allerede sad som medlem 
af marinaens bestyrelse valgt på sejlklubbens generalforsamling, blev der en plads der tilovers denne 
skulle så besættes af sejlklubbens suppleant til marinaen. 

Sejlklubbens suppleant Henry Rask var i mellemtiden blevet indisponibel til denne post valgte bestyrelsen 
midlertidig  at indsætte Dion Wellejus til næste generalforsamling. 

Dion er bekendt arbejdsgangen både i Sejlklubben og Marinaens bestyrelse og var villig til at tage denne 
plads. 

På bestyrelsens vegne 

Bent Damsgaard 
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Informationer fra den store havn lige nord for 

         Frederikshavns marina.   
 

I øjeblikket er der et stort planlægnings arbejde i gang på flådestationen. Idrætsforeningen og flåden skal 
afholde hele 3 stævner. 

Første stævne er den frivillige idræt der afvikler Søværns mesterskab, det sker i weekenden den 29 og 30. 
maj. hvor der sejles både i Yngling og folkebåde 

I ugen efter skal vi afvikle forsvarsmesterskab det foregår den 1-3. juni 

Her sejles ligeledes i Yngling og i folkebåd, der forventes 12 folkebådsbesætninger og 15 ynglinge 
besætninger, da søværnet ikke råder over så mange både, vil det betyde at vi må lave besætningsbytning og 
der vil være oversiddere, 

For at undgå den lange sejlads til flådestationen er dette er planlagt til at foregå i marinaen, så I som kommer 
på havnen i de dage, vil opleve en vis aktivitet når der skal skiftes både/ besætning. 

Det sidste stævne er Nordisk mesterskab for de militære landshold. De starter med øvelse sejlads søndag 
den. 6. juni og forventer at være færdige torsdag den 11. juni 

Nordisk mesterskab afholdes i Yngling der deltager 4 lande med hver 3 besætninger. De deltagende lande er 
Norge Sverige Finland samt selvfølgelig Danmark.  

 Vi forventer lokal deltagelse, af Søren Christensen (Tikka) samt Thomas Jensen (Piraten) 

Inden alt dette gå løs er der meget der skal klares det første er jo at få vores både gjort forårs klar så vi kan 
holde stander hejsning den. 13. april (Søværnet idræts Forening). 
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Ternen
05-02-2010 

Spanterne er rejst og rettet til, kernematerialet er skåret op i planker eller bord, og der 
er fræset runding på den ene kant af bordene og hulkehl i den anden kant, så 
plankerne passer sammen på kanterne. På denne måde holdes bordene sammen, og de 
sømmes til spanterne medens limen hærder.  
Plankerne limes sammen med epoxylim blandet op med to slags pulver, der hedder 
silica og microballons. Silica er et fortykningsmiddel, der benyttes både i cement og 
marmelade. 
Overfladen slibes med et stort bræt, indtil den er glat uden buler og lunker. Vi
begyndte med korn 40. Det kan mærkes i kroppen og er bedre end at gå i fitness 
center. 
Kølfinnen har vi beregnet. Den kommer til at bestå af en kerne af asketræ med 4,5 
mm kulfiber udenpå. Selve det nøjagtige profil på finnen spartles på ved hjælp af 
meget nøjagtige skabeloner. 
Kølen kommer til at sidde i en kølkasse, nøjagtigt som i en jolle. Denne går op 
gennem cockpitdørken, og der er altså hul gennem cockpitdørken ned i det blå.  
For at gøre båden let har vi arbejdet meget med afstivningen indeni. Der skal 
foretages sammenlamineringer mellem dæk og skrog, cockpit og dæk, og dette skal 
gøres både udefra og indefra. Det skal derfor være muligt at komme rundt og 
laminere i alle kroge af båden, og det kan især være svært under cockpittet. Derfor 
har vi regnet meget på forskellig afstivning. Helst så vi hele skodder til at holde på 
bådens geometri, når den belastes, men det umuliggør at komme ind under cockpittet. 
Et ringspant kunne være løsningen, men jo større adkomstvej jo tungere bliver 
strukturen til sammen stivhed. Man kan sige generelt for alle typer af både, hvis man 
ønsker at minimere højden af strukturen i en båd, koster det i form af vægt og 
materialer – det er også meget dyrere at bygge mht. timer. 
Vi har valgt at sætte skodder i, skære mandehuller i disse og forstærke kanten af 
hullerne. Altså en mellemløsning. Men hvor små huller kan man komme igennem? 
Dette blev forsøgt ved at prøve sig frem. Vi skar huller i en krydsfinerplade og 
prøvede at komme igennem. Vi fandt det mindste, men vi skal smøres ind i brun sæbe 
for at kunne ”smutte” igennem.
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Ternen klædt op 
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Klar til finpudsning af stævnen 

På billedet ovenover ses stævnen, som er bygget af flere forskellige kernematerialer. 
Dette ses på farverne. Det yderst på stævnen er meget kraftigt og trykfast for at 
beskytte stævnen ved kollision. 

Lars og Niels 
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Målerbrev. 

Så er det ved at være sejlsæson igen, men inden vi når så langt. 

Har du overvejet om du vil ud og sejle lidt kapsejlads hvor der er behov for et målerbrev (dansk Handicap), 
eller har du købt nye sejl. 

Sejlklubben har 2 målere der kan hjælpe dig med at klare dette. 

Mange båd typer har nogle standard mål der ligger, det gør det hele lidt nemmere så er det kun sejlene vi 
skal have fat i, skulle det være en båd uden standard mål skal den igennem en opmåling Evt. vejning det 
kræver lidt mere tid. 

Du kan se mere på  www.websejler.dk  

Sejlklubbens målere laver dette arbejde gratis men,  vejning, sejlknapper og målerbrevet skal du selv 
betale. 

Har du planer om dette ville det være godt for alle at være i god tid.  

Så henvend dig til: 

Henning Larsen tlf. 98463686 

Bent Damsgaard tlf. 41272096 
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                                       Hej alle svømmere i FSK! 
 
 
 
                 Sæsonen nærmer sig sin afslutning og derfor er det ved at være tid til  
                 Både kæntringsprøve; ”svøm Langt” og afslutning.  
                 Datoerne er som følger: 
 
                22 Marts : Svøm langt 
 
               12 April : Kæntringsprøve 
 
               19 April : Afslutning 
 
               Herudover vil der ikke være svømning d: 29 Marts og d. 5 april, da  
               Svømmehallen her åbent for offentligheden i forbindelse med påskeferien. 
 
              Vi har brug for hjælperer, der kan tælle baner til svøm langt. 
              Interreseret bedes ringe til kristina på 21641203, man behøveer ikke at tælle hele aften , 
              men kan i give en hånd med i en halv time. Alle svømmere er velkommen 17,00 – 19.00 til 
              svøm langt, det samme gælder svømmeafslutningen. 
 
             Til kæntringsprøve bedes alle svømmere, der svømmer i det store bassing, møde op i tørt tøj. 
 
             Med venlig hilsen  
 
            Jeres Svømmetrænere. 
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Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til. 


