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Formanden har ordet. 

 
Når dette blad kommer på gaden er vi meget tæt på eller ovre jul og nytår. 
Dette skal ikke forhindre os i at tænke lidt tilbage, hvor hurtigt var det nu vinteren 
kom sidste år denne gang knap så voldsomt men alligevel, mange ting kan komme i 
vejen så vores kære båd først er kommet op i sidste øjeblik, men nu hvor vinteren har 
fået overtaget må vi jo` trække inden døre for at lave de ting der gør den kommende 
sæson til en god oplevelse. 
 
De kommende måneder vil der fra sejlklubbens side være nogle aktivister  som 
forhåbentligt vil samle medlemmerne en onsdag aften, vi har fra bestyrelsens side 
lavet et program for de næst 3 måneder som forhåbentligt ikke er kedelige.  
Vi skal også igennem en generalforsamling, hvor der skal vælges nye til bestyrelsen, 
selvom jeg personligt havde håbet at alle var blevet siddende, nye medlemmer og nye 
tanker skader vel heller ikke. 
Der ligger også et stort emne og venter skal vi bygge nyt hus hvor der bliver plads til 
mange aktiviteter, hvor vi gerne skulle få mulighed for at få mange ting samlet under 
et tag i stedet for flere bygninger rundt på hele havnen, vi fra bestyrelsen gør vores 
tanker om indretningen af dette hus, men har du et ønske så brænd endelig ikke inde 
med det, skriv dit ønske eller forslag på hjemmesiden det er det vi har den til. 
 
Økonomerne siger at folk har fået flere penge mellem hænderne det skulle gerne 
medføre mere lyst til at handle båd igen, nye både i havnen giver flere medlemmer 
både til sejlklubben og havnen, så kommer der nye sejlere til havnen tag pænt imod 
dem man kan bare tænke tilbage til første gang man kom på havnen. 
 
Det kunne også være at det økonomiske overskud skulle bruges til at kikke på en selv 
eller familien, har vi det rigtige sikkerhedsudstyr, har redningsflåde fået sit eftersyn  
kan den oppustelig vest klar et eftersyn eller er det bare nye søkort der skal til for at 
2011 bliver et godt år. 
Forårets kommende bådudstillinger både i Bella og Fredericia vil sikkert give et godt 
praj senere om der er mange penge på kistebunden, sejlklubben arbejder på at  vi 
kommer til Fredericia i bus. 
 
Jeg vil herfra ønske at alle har haft en rigtig god jul og et godt nytår. 
 
Formanden. 
Bent Damsgaard 
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En aften for motorbåde 

Onsdag den. 6 April Kl. 1900 

Den danske Importør af Princess både kommer og fortæller om hvad det er de 
sælger, viser lidt af hvad fremtiden byder. 

Sidst men ikke mindst vil han fortælle om det at spare lidt på brændstoffet, sådant 
et punkt burde interessere mange. 
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Holmenrundt 2010 
 
Når man nu vågner tidligt fordi vækkeuret ringer sådan en lørdag morgen, det er med 
fuldt overlæg man har været så tåbelig at være en af de få der havde meldt båden til 
kapsejladsen Hirsholmen Rundt  
Jeg må nok sige at der var en lille overraskelse, man kikker ud af vinduet og kan vagt 
se 30 meter frem ÅÅHE nej ikke tåge og vindstille, sådant så det ud. 
Der var kun en ting at gøre tage den derfra ind og tjekke DMI, Hurra de lover 
omkring 8-9 m/sek. Fra syd herligt men ville det nu også komme. 
Til skipper mødet får vi samme melding 8-9 fra syd, da Holmenrundt startes med 
respittiden først vil det sige at vi næsten skal starte sidst der er næsten kun de små 
men hurtige Melges og J80 efter os, alle vores konkurrenter er startet så vi må bare 
passe på ikke at misse starten. 
Turen til første mærke er faktisk et krydsben, ok ind med sejlene og afsted nu er det 
sådant at en Dufour 34 med den lave rig elsker denne friske luft rundt om vores først 
mærke næste ben er en kort tur til næst mærke foan fortværs her sker der ikke meget  
samme distance til den nærmest af vores konkurrenter som er Pi på næste ben havde 
vi drømt om en herlig surftur med gennaker men nej det blev til en tur hvor vi havde 
problemer med at holde Marenskosten op et par kraftige opskæringer så på dette ben 
kom vi ikke nærmere Pi, de sad vel bare der og så til hvordan vi kæmpede med det 
hele, kampen for at holde styr på kurs og sejl kommer Læsøfærgen og blander sig den 
ligger på kurs mod Frederikshavn, jeg må indrømme at det var ikke lige der jeg havde 
lyst til at ligge en opskæring ind for at gå bagen om færge men det gik. 
På turen fra marenskosten og op mod syvstenen skulle vi slå til hvis vi skulle forbi Pi 
og stadig tænke på de andre både som stadig er bag os, så det var op med spileren og 
håbe på det bedste et er at sejle op til en Bavaria 38 et andet er at komme forbi 
pladsen til luv skal vi nok ikke regne med at få så vi måtte tage turen gennem læen  
 

 
Billedet er taget fra PI. 
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og jeg skal lige sige den er lang, men langt om længe lykkedes det det giver noget 
frisk luft til spileren  endelig kan vi skabe lidt luft bagud tror vi men nej nu kommer 
melges og J80 meget stærkt et flot syn, rundt om syvstenen og så bliver der stille 
ombord plat læns op til Strandby disse små (undskyld udtrykket) både som ligger og 
sejler sik sak kommer rundt ved Strandby et stykke før os sådant er livet jo`. 
Ned med de farvede sejl og over på en tur mod Nordøst bøjen ved  Holmen på denne 
tur går der mange tanker gennem hovedet på os er vinden frisket lidt på eller er det 
fordi vi nu får vinden i panden frem for ryggen men enige bliver vi første reb bliver 
taget inden vi går på kryds oppe bag ved Hirsholmen, det gav mere ro i både og vi 
holdt samme fart. På dette kryds bliver der tæt kontakt til bådene foran så vi håber 
vinden holder på  krydset ned mod Maren igen. 
 
Rundt om Nordøst bøjen og så afsted sydpå det bliver et langt ben men hvad gør det 
strømmen er imod så valget bliver ikke den fulde højde så hellere et slag nede ved 
Deget vi kommer herved tæt på stålhagen men uden problemer, andre ment vi var for 
tæt på, så dant et langt ben burde give os i en relativ tung båd en lille fordel i og med 
at vi ikke skal vende så  mange det blev til en enkelt stagvending for at komme ud til 
Maren så vores lille teori holdt første båd rundt så var det bare om at holde maks. fart 
resten af vejen, vi vidste at de små både først ville kunne hente os når der kom mere 
slæk på skøderne på turen ind fra mærke 3 og til mål. 
 
Disse bøjer vi bruger om onsdagen er ikke ret store når bølgerne begynder at vokse 
samtidig med at det begynder at småregne så her måtte vi ligge vores tillid over på 
GPS en og ganske rigtigt bøjen stod hvor den skulle, det blev igen en halvvinds tur 
ind til den sidste mærkerunding inden de sidste 0.6 mil til mål den sidste tur mod 
målsteregen som første båd var platlæns afstanden til de andre var den samme som 
ved Maren så det blev uden spiler ( den var ikke blevet pakket ) men pyt det gik. 
 
Mange vil nok sige de sejlere er tosse i hele hovedet bruge det meste af en dag i 
sejltøj hvor det blæser mellem 8-9 m/sek. og så lidt små regn oveni nogle er sikkert 
også blevet våd ned af ryggen. 
 
Jeg kan kun sige en ting jeg glæder mig allerede til næste gang, der ud over vil jeg 
gerne rette en stor tak til folkene som gider bruge tid på at vi andre kan more os. 
Håber denne lille historie fra det virkelige liv giver andre lyst til at komme ud og lege 
med det gør ikke ondt (næsten) 
 
Mange Hilsner Bent. 
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Ændringer i målebrevet. 
 

Der er stadig mange sejlbåde i Frederikshavn sejlklub som ikke har et gyldigt 
målerbrev, hvis der er fordi de ikke vil sejle kapsejlads er det jo fint nok.  Det kan jo 
også være fordi nogle synes at det er dyrt.  
 
Prisen for at have et gyldigt målerbrev er Ca. 400 kr. Et målerbrev gælder i 2 år. For 
at få oprettet et målerbrev er de eneste udgifter som ejeren af båden skal betale, de 
sejlknapper der skal bruges. 1 stk. pr. sejl a. 55 kr.  
 
Har bådens skrog et standard mål, disse standard mål kommer frem ved at 
Dansksejlunion har fået måler tal ind fra 10 ens både, herefter skal måleren kun 
foretage nogle enkle kontrol mål på skroget og så måle sejlene. 
 
Målerens arbejde er et stykke frivilligt arbejde for klubben og gratis for bådejeren. På 
en god dag tager det Ca. 4 mandetimer at måle bådens skrog og rig, hvis den også 
skal vejes tager det lidt længere tid ( dette gælder både uden standardmål).   
Det tager ca. 2 timer at måle sejlene afhængig af antallet. 
 
Beregningen og vedligeholdelse af selve målerbrevet foretages af sejlunionen, og det 
betales der så en årlig afgift for. Målerbrevet skal fornyes hvert andet år.  
 
Det har indtil nu været muligt at finde de gamle målerbreve på hjemmesiden 
websejler.dk. Der sker store ændringer på denne front til næste år 2011, fremover kan 
man ikke som nu gå ind og lave nogle forsøg med andre sejlmål på et ugyldigt 
målerbrev eller et der bare har over skredet betalings fristen, denne mulighed ligger 
kun ved de gyldige. 
 
De store ændringer ligger i at man ikke mere kan tage et LYS tal fra en båd og bruge 
det på en båd magen til, som ikke har målerbrev.  Et DH målerbrev indeholder bådens 
TA tider disse tal er unikke for den specifikke båd, fremover vil bådens LYS tal følge 
TA tallene  
Når man fremover måler en båd ind til Dansk Handicap (DH) vil det kun komme til 
at ligge digitalt på hjemmesiden websejler. 
Dem der har et gyldigt målerbrev vil fremover ikke modtage et på papir. 
 
Hvad er så det for noget med DH og LYS tal, DH er et måle tal dansksejlunion er 
kommet frem til ved hjælp af en længere formel, for at både af forskellig type og med 
forskellig udrustning kan sejle kapsejlads mod hinanden hvor TA tallet fortæller om 
hvor lang tid man har pr. sømil. Her har længden af den bane man skal sejle 
indflydelse på ens respit. 
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LYS tal har sin begyndelse i et erfarings tal fra mange kapsejladser, hvor mange både 
har sejlet mod hinanden, LYS tallet er bygget op på den måde at det er bådenes sejltid 
mod hinanden, altså tid på tid. 
LYS tallet reguleres bla. op eller ned afhænigt af om man har spiler, genua, 
indenbords motor med fast skrue eller foldepropel  
 
Samtidig med vil der ske  flere små ændringer i den måde man beregner resptittiden 
på, Eks. Både med gennaker får et lavere DH tal på en op ned bane, men det 
afhænger også af om den bliver ført på en stage eller bovspryd, der vil også komme 
nogle ændringer da sejlføringen på kryds  ændrer sig i forhold til vindstyrken. 
 
Vi som målere i Frederikshavn sejlklub planlægger at lave en dag hvor vi måle de sejl 
som ikke er målt endnu, så kan vi måle båden senere, hold øje med hjemmesiden. 
 
Vi ses på vandet. 
 
Henning Larsen. 
Bent Damsgaard. 
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Fredag d. 11 Januar Kl.1900 

Bowlingaften 

Vi mødes kl. 18,30 i Skippergade ”Terminalen” 

Se nærmere i bladet. 

 

Onsdag d. 19 Januar Kl.1900 

Danish Yachts 

Rundvisning på værftet, hvor vi skal se den store 38 meter kulfiber motorbåd, som     
nu næsten er færdig og klar til søsætning. 
Vi mødes ved Danish Yachts, Vestre Tværmole 28, Skagen kl. 1900. Tilmelding til   
Finn Sørensen Senest 14 januar tlf 40453490 eller på mail  sn@Nielsensikring.dk 

 

 

 

 

Onsdag d. 23 februar Kl.1900 

En aften om sejl 

Denne aften kommer Jan Hansen fra Quantum sejl og fortæller om sejltrim, de nyeste 
produkter. 

Jan er en meget aktiv kapsejler så han kan sikkert svare på mange af de ting vi 
måske er lidt usikker på når vi trimmer vores både. 

Så mød op, lyt og stil spørgsmål. 

Så får vi alle en god aften. 
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Lørdag d. 26 februar Bådudstilling Fredericia 

Tur til Danmarks største Bådudstilling Fredericia Messecenter  

Afgang Frederikshavn Marina kl. 07,00 med bus og regner med at være 
tilbage igen ca. kl 19,00 

Pris for transport pr person. Kr150.- Alle er velkommen. Bussen skal fyldes 
op ellers bliver turen aflyst. Det er først til mølle princippet der er 50 pladser. 

Tilmelding til Finn på 40453490 eller mail Dionw@webspeed.dk senest 16/2 

 

Onsdag d. 2 Marts  
General forsamling kl.1900 

Sejlklubben afholder Generalforsamling i ”Fælleshuset”, jf. vores love.   Der 
er 4 bestyrelsesmedlemmer på Valg. Dion og Helmut ønsker ikke genvalg 
Finn Sørensen og Bent Damsgaard ønsker genvalg. 

 

Lørdag d. 26 Marts 

Inden sæsonen kommer helt i gang vil vi som målere til Dansk Handicap 

Gerne give alle dem der har ønsker om at få deres sejl målt en chance. 

Så mød op med de sejl der skal måles. 

Lørdag d.26 marts i havnehuset mellem Kl. 0900 og 1300 

 

Onsdag d. 30 Marts Kl 1900 

Motor og Bådcenteret kommer sammen med Garmin. 

En aften i elektronikkens tegn, her bliver der sikkert meget at lære. 

Kom og lyt og gør Evt. en god handel 



En Jule og nytårshilsen fra ungdomsafdelingen 
Hermed en lille historie efter endnu en forrygende sejlersæson, hvor de unge fik sejlet 
mange sømil, deltaget i en hel del stævner og ikke mindst sejlet i alle typer af vejr, 
hvor vi b.la måtte aflyse vore årlige Rønnerhavnstur på grund af vejret. 

Vi startede som vanlig første maj, hvor vi riggede hele flåden til, i år var der for en 
gang skyld ikke indkøbt nyt materiel, men vi nød alle de jolletyper som rederiet råder 
over, de fleste af sejlerne havde på forhånd en ide om hvilken jolletype de ville sejle i 
og efter nogle sejladser blev der udnævnt en skipper pr. båd. 

Ud af vores ca. 30 medlemmer er der en hård kerne på op til 20 sejlere, som trofast 
mødte op, en del af dem blev afhængig af kapsejlads, så der blev også hentet en del 
pokaler hjem ved stævner rundt omkring. 

Året gik ikke helt som planlagt, som nævnt måtte vi aflyse Rønnerhavnsturen på 
grund af vejret, vores afslutnings Dumbosejlads blev aflyst, da Sundby Hvorup 
flyttede deres stævne til en uge senere, der har vi en fast tradition om at deltage som 
afslutning på sæsonen. 

Ud over vores 2 ugentlige sejladser, afholdt vi også i år vores Spar Nord Cup med 
stor succes og meget vind til sejlerne, vi afviklede sommersejlads som beskrevet i det 
forrige FSK nyt. Vi har sejlet med skole elever, afholdt Foreningerne dag, hvor der 
mødte over 30, 4 klasses elever op, en enkelt fortsatte hos os selv om han fik 
bommen i hovedet 2 gange. Projektet (efter kl. 1400) med kommunen afholdte vi 
også i år, og endeligt projektet ”prøv noget nyt”. Flere af vores sejleres forældre 
begyndte at deltage som gaster ved onsdags kapsejladserne, så det smitter det med 
sejlads, 2 af de unge sejlere indkøbte hver en Laser jolle, også vores Kajakker bliver 
flittigt brugt. 

Vores samarbejde/ sejlads med Strandby nyder vi meget, både til træning og ved de 
forskellige arrangementer vi har afholdt, vi har lånt deres vindsurfere, som de unge 
har kæmpet en del med at holde balancen på.   

Hvad har vi lært, og hvad kan vi gøre bedre til næste år. 
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 Vi vil for det første starte sæsonen tidligere med teoriundervisning, samt sikre os, at 
alle joller er repareret og intakte til den 1. maj, da sejlerne ikke er til at holde i land, 
når vejret tillader sejlads. Vi vil sejle med 2 hold, dem der vil kapsejlads og dem der 
vil sejle for hyggen og sejladsens skyld, vi har snakket om der skulle oprettes et 
pigehold. Med vores materiel og mandskab kan vi magte omkring 30 sejlere, således 
at alle får en god oplevelse, samt at sikkerheden er i top.  

Jeg vi opfordre Jer til ofte, at se på Sejlklubbens hjemmeside, da der bliver lavet en 
del interessante arrangerementer her i vinterhalvåret, vi er også modtagelig for ris og 
ros samt gode ideer, så vi kan få endnu en god sæson.  

Til sidst vil jeg takke alle for endnu en god sæson, samt for hjælpen og ikke mindst til 
Jer, der trofast mødte op som træner og hjælper til hver trænings aften, også en stor 
tak til Dansk Sejlunion som også i år har støttet og hjulpet os på forskellige måder. 

I Ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår 

Med venlig hilsen 

Jørgen Steenfeldt  
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Påskeudstilling 2011 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
  Fælleshuset, Frederikshavn Marina 
                   d. 22. og 23. april 2011 
 
 
       Vi efterlyser de af havnens kunstnere,  
       Som har lyst til at deltage i en kunstudstilling. 
 
       Foreløbig er der tale om maleri, foto og små figurer på strandingstræ. 
       (Randi Lysholm, Annette Lillelund og Christian Muff ) 
 
       Vil du være med ? 
       Med tegning, skulptur, keramik eller noget helt andet ? 
 
       Alle udstillere deler udgifterne til leje, annoncering m.v. 
 
       For at komme i gang har vi reserveret Fælleshuset. 
 
       Henvendelse til 
       Hardy Thomsen  
       Munkevænget 3 
       9881 Tversted 
       Tlf. 98933520/ 41284064  
       e-mail: hardy.thomsen@vip.cybercity.dk 
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Nyt fra svømmeholdet. 
Så er vi kommet godt gang med svømmeundervisningen. Vi startede op mandag d 27. 
september kl. 17.00  hvor der var tilmelding på balkonen. 

Der blev 73 deltager skrevet op den dag, i alder lige fra 4 år og op til 67 år, fordelt på 
7 hold. 6 børne/unge hold og 1 voksen hold. Tiden viste så er der var tid til lidt 
ændringer da der ikke var så stor tilslutning til hold 4 som startede kl. 17.00 i det 
dybe bassin, så trænerne blev enige om at lægge hold fire og hold fem samme til et 
nyt hold fire med start kl. 17.30. det har vist sig at være en god beslutning. På hold 1 
er det Bettina der står for at underholde de mindste, og sikke nogle krudtugler, man 
skal godt nok ha et øje på en hver finger. Dion har de sidste gange hjulpet Bettina 
med de livlige børn, men skulle der stå en forælder på balkonen som har lyst til at 
hjælpe med at gi børnene en rigtig god oplevelse i vandet er i velkommen til at 
kontakte Bettina på tlf. 23 31 90 70. på hold 2 er det Kirsten og Casper som styre de 
glade vandhunde. Hold 3 styres af Maria og Jacob. Annika og Søren sørger for at 
hold 4 får lært de rigtige svømmeteknikker, på hold 5 er det Christian, Søren og Steen 
som har dem, som kan klarer længere distancer. Hold 6 er voksen svømning, hvor 
voksne kan komme og få rørt sig i vandet. 

På 1,5 time hver mandag er der ca 80 glade vandhunde som hygger sig i 
svømmehallen, så der må siges der er tryk på…og mange får nogle trætte børn med 
sig hjem. 

Den 13. december er der juleafslutning, med hygge i legebassinet og når vi er færdige 
med at svømme og lege er der juice og flødebolle til alle. Og vi siger på gensyn 
mandag den 3. januar kl. 17.30 

Med ønsket om en rigtig glædelig jul samt et godt nytår glæder vi os til at se jer alle i 
det nye år 

Venlig hilsen  

Frederikshavn sejlklub og  svømmeholdet 
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Bowling Aften 
Fredag d. 11 Januar Kl.1900 

 
 
Igen i år har vi besluttet at prøve noget nyt vedr. vores bowlingaften der bliver 
i " Terminalen " i Skippergade 
Vi mødes kl. 18,30 hvor der er bowling og der er som sædvanlig gevinst til 
den højest scorende 
Kl. ca 19,30 er der stor buffe best. af  2 fiskeanretninger -2 slags stege med 2 
typer sovs,2 slags kartofler, ben m. barbequesause,  bord med forskellige 
slags salater friske og syltede sager 
Dessert bord med forskellige kager / tærter mm. 
Alt dette for Kr. 175,00 pr. person  
Til slut er klubben vært ved en kop kaffe på sådan en festlig aften 
Der er reserveret 30 pladser så det er først til mølle ordningen tilmelding til 
Finn på tlf. 40453490 eller mail  dionw@webspeed.dk 

senest Mandag den 7 Januar 
 

 

19



20



En drøm blev til virkelighed 
Efter at havde sejlet med Silver Lady i to sejl sæsoner. Besluttede Michael, Poul og 
Erik Pedersen at sælge Silver Lady og  købe  en J-80 .De fandt en i Spanien først på 
sommeren kørte de i Eriks kassevogn til Bilbao i Spanien for at hente den. Hjem kom 
båden og også ud at sejle. J-80 er en sports båd der er meget sjov at sejle i med en 
asymmetrisk spiler for enden af et bovspryd, der sker virkelig noget når de 66 m2 
kommer op.                                                                                                                                                

Efter et par ture begyndte drømmen om selv at eje en J-80. Der var flere der havde 
vist interesse for båden, man kunne jo prøve at høre om vi skulle gå sammen om at 
købe en. Søren Nielsen, Jan Larsen og undertegnet drog til Hirsholmene for at møde 
Søren Olsson der var på weekend med familien på den skønne ø.                                  
Vi blev hurtigt enige om, det ville vi hurtigst mulig. Ind på internettet og søgte, og 
mærkeligt nok fandt vi en i samme havn som Michael. Af sted gik det vi lånte 
Michaels båd vogn og kørte så de 2350 km. på 27 timer non stop til Bilbao der fik vi 
så en ordentlig skraber. 

Næste morgen gik vi på havnen for at se på damen, hun så fin ud, så vi var ikke lang 
tid om at beslutte os, op på båd vognen med den. Vi gik dog lige en tur på den 
fantastiske havne promenade inden vi begyndte at kører nord på igen. 

 Da vi senere på aften var blevet sulten stoppede vi ved en motorvejs kro , da 
hverken  Søren Nielsen eller jeg er særlig sprog kyndige valget vi  buffen.  Efter at 
havde fyldt tallerkenen tre gange kom tjeneren og spurgte hvilken slags kød vi ville 
have til hovedretten ,det viste sig at det kun var forretten der var buffe ,med stop 
fyldte maver forsatte vi mod nord . 

Et stykke oppe i Tyskland måtte vi give op vi var blevet søvnige begge to så vi tog en 
lur på fire timer ,vi ankom til Frederikshavn tidlig søndag morgen efter 36 timers tur. 
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Vi har fået et problem da vi købte J-80eren og vil man deltage i kapsejlads ,må den 
samlede besætning kun veje 336 kg. til sammen, og da alle fire er på den forkerte 
side af de 90kg.er der et stykke ned til 84,6 kg. så hvis der nogen der står og mangler 
25 kg. Fedt så har vi dem!! Søren Olsson glæder sig over det samtidigt er et sundheds 
projekt, der er jo ingen der tager skade af at tabe sig lidt. Vi er fire glade drenge der 
satser på at skulle ud og vise FSK stander til tre stævner nemlig Sønderborg sport 
båds stævne, Århus fest uge, og ikke mindst VM i Dragør, udover de lokale 
kapsejladser. Vi tro meget på vi vil få mange gode timer på vandet og håber at der er 
flere der kommer med på vognen, en brugt J-80 koster mellem 120-200,000 kr. men 
hvis man er fire til at dele er det ikke så galt. Hvis der nogen der går i de tanker, så 
kom ned og få en tur 

Håber i alle vil få en god sejl sæson i 2011. 

 Med sejler hilsen Dion Wellejus _/)_/)  
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