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Bestyrelse: 
 

Formand 
Lotte Moselund 30 26 17 66 
lotte@oestkajen.dk 
 

Næstformand 
Niels Laursen 20 20 52 72  
 

Kasserer 
Jens Jørgen Andersen 20 72 44 53 
fof@youmail.dk 
 

Øvrige  medlemmer: 
Christian Lumby 26 18 74 56 
Torben Bay  26 11 60 46 
Esben Bue Christiansen 24 84 22 99 
Kurt Hansen 50 83 67 94 
Christian Sparre Hangel (suppleant) 
Christian R. Møller (suppleant) 
 

Udvalg mv.  
 

Kabysudvalget 
Hanne og Jørgen Munch Nielsen 
Lonny og Kurt Hansen 
Lene og Ebbe Andersen 
Ingelise og Gunnar Kloster 
Lis og Svend Larsen 
 
Juniorafdelingen 
Christian Sparre Hangel 47 38 89 10 
  
Jollepladsen 
Esben Bue Christiansen 24 84  22 99 

Fd-jolleplads@postkasse.net 
 

Kapsejlads 
Klavs Lund, 
Torben Gravenhorst            41 91 08 16 
 

Bøjeudvalg 
Torben Bay  26 11 60  
 
 

Aktivitetsudvalget 
Niels Laursen 20 20 52 72 
 
 

FD-NYT 
Redaktør 
Kjeld Moselund         29 25 07 66 
fd-nyt@oestkajen.dk 
 

Kontingenter i 2012: 
Aktiv (afd. 1)  750 kr. 
Aktiv ægtefælle (afd.1)  500 kr. 
Pensionist o. 65 år (afd.1) 500 kr. 
Passiv (afd. 2)  500 kr. 
Junior u . 25 år (afd. 3)  500 kr. 
Familierabat 1600 kr. opnås ved mere end 
3 betalende medlemmer.  
En skal være medlem af afdeling 1. 
 

Frederikssund Lystbådehavn 
Kalvøvej 15, 3600  Frederikssund 
www.frederikssundlystbaadehavn.dk 
 
Formand  
Erling Thomasen 40 11 85 52 
 
Havnefoged 
Per Berg Hansen 47 38 55 03 
                  Mobil: 20 46 57 18 
Kalvøvej 15,  3600  Frederikssund 
 

e-mail: havnefogeden 
@frederikssundlystbaadehavn.dk  

 

Forside: 29ere tæt på broen 
 Foto: Bente Rostgaard Nissen 

 

Bagside: Laser og Europa joller til  
   Haldor Topsøe Cup i Jægerspris 
  Foto: Jægerspris Sejlklub  

 
Trykker: Proventus Grafisk 

Frederikssund Sejlklub 
Kalvøvej 15, 3600  Frederikssund 
www. frederikssundsejlklub.dk   

Rettelser til ovenstående bedes mailet til : fd-nyt@oestkajen.dk 
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Formandens tale ved standerhejsningen: 
 

Velkommen til nye såvel som gamle medlemmer af Frederiks-
sund Sejlklub på denne første lørdag i maj, og vi kan vist alle 
blive enige om, at nu må du godt komme du søde maj og være 
mild og solrig. De sidste uger har der været en særligt syn ud for 
klubhuset. Aldrig i min tid har jeg set så mange master ligge og 
afvente bedre vejr. Jeg tror det bliver en travl weekend. 

 
Traditionen tro vil vores fine nye stander gå til tops. Jeg synes det er vigtigt for os 
sejlere at have vores egen stander vejende i masten. Det giver et signal til andre, at vi 
er medlem af en sejlklub, samt den mulighed, når vi anduver nye havne at sige her 
kommer vi og måske finder sammen med andre fra vores klub.  
 
Jeg har stået her før og glædet mig over et muligt nyt søsportcenter til vores juniorer. 
Der har gennem de sidste syv år været rigtig mange møder om det projekt, og adskil-
lige kampesten skulle ryddes væk. Projektet er godkendt og sat på budgettet 2018. 
Men ved endnu et møde kommunen den 26. april blevet det igen sat til vægs, nu skal 
der laves en ny lokalplan for Kalvø-området, og det tager mindst et år.  
 
Kalvøen skal ses som en helhed - hallo, vi kan ikke flytte en lystbådehavn med sejle-
re - det eneste, vi ønsker,  er nogle tidssvarende omgivelser for de unge på det områ-
de, som vi i forvejen har. Undskyld men hvor svært kan det være? 
 
Klubben er 96 år gammel og har stadig de faste vaner bl.a. den ugentlige kapsejlads 
og den årlige pinsetur, som i år går til Herslev. Vi mødes lørdag kl. 16. dernede. Det 
er en meget hyggelig havn med rigtig gode faciliteter, kom nu og vær med.  
 
Jeg skal også minde om kapsejladsen SRPI 2017, ”Sjælland rundt på indersiden” den 
17-18. juni, en sejleroplevelse helt i dit eget tempo.  
 
Intet klubliv uden frivillige hjælpere, så hermed skal lyde en tak til alle for hjælpen 
gennem både vinteren og sommeren. Uden dem bliver her helt vindstille, og er der 
noget sejlere ikke ønsker, så er det dette. 
 
I forventning om en bedre sommer end sidste år ønsker jeg alle god vind og mange 
herlige oplevelser på vandet og husk ”Kun en tåbe frygter ikke havet. 
 
Jeg skal hermed lade standeren gå til tops, mens vi afsynger den omdelte sang. 
 

Lotte Moselund 
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Pinsetur til Herslev Strand Sejlklub HSS 
Selv om vejrmelding lovede stik modvind 
og 7-8 m/s lørdag og heldagsregn om søn-
dagen var der alligevel ni både, der havde 
indfundet sig i Herslev Lystbådehavn, da 
det var tid til en førmiddagsdrink lørdag kl. 
17 i det hyggelige klubhus. Senere dukkede 
yderligere en op. 

Vi havde fået at vide, at der ville være god 
plads i havnen, fordi HSS selv havde pinse-
tur til Lynæs. Men de havde måske også 
hørt vejrmeldingen. I følge de først ankom-

ne FD både var der kun tre både, der var sejlet ud, så det betød at halvdelen af vores 
både måtte ligge i en klump for enden af midtermolen, hvor der i øvrigt var fin læ for 
vinden fra SSØ. 

Ifølge pinsetraditionen plejer vi om søndagen at have en udflugt til en lokal seværdig-
hed i gåafstand fra den valgte havn. Men Herslev Bryghus er desværre lukket om sønda-
gen, og i øvrigt startede den silende regn omkring kl.9 og forsatte uden ophør til kl. 15. 
Det forhindrede dog ikke, at vi alle samledes til en hyggelig pinsefrokost i klubhuset. 

Da regnen endelig holdt op sidst på søndag eftermiddag, var der nogle stykker der sejle-
de hjem, selv om der ikke var meget vind at gøre godt med. Resten tog en nat mere og 
vi havde en flot sejltur hjem mandag formiddag i strålende solskin og 5-7 m/sek fra SV. 

En stor tak til Herslev Strand Sejlklub for lån af deres hyggelige klubhus, samt til Niels 
Laursen, som stod for dette vellykkede arrangement 

Kjeld Moselund 
Pelican II Plads 515 
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 Skal FD overveje delebåde eller andelsbåde? 
 

I bestyrelsen har man diskuteret om delebåde eller andelsbåde måske kunne være en 
måde at lette de unge sejleres overgang fra joller til kølbåde. Både som IF, Spækhugger 
o.lign. kan jo anskaffes for en særdeles rimelig pris. 
 

For nylig kom Lotte og undertegnede tilfældigvis i kontakt med et tidligere FD-medlem, 
Steen Billenstein, som nu underviser på sejlerskolen i Gilleleje. Vi benyttede 
lejligheden til spørge, om han kendte noget til vores tidligere båd, IF'eren Pelican, som 
vi solgte i 2003 til fire unge studerende i København. Senere har vi ofte har set den i 
Gilleleje Havn og glædet os over, at den stadig var i særdeles velholdt stand og hyppigt 
med i kapsejladserne. Det resulterede i følgende beretning fra Steen: 
 

"Tilbage til 2008 skrev jeg rundt til nye og gamle sejlerskoleelever for  
at høre om det var noget med en 'Andelsbåd'. Fem familier svarede. 
Og de var gode, èn var god til vedtægter, én anden til hjemmeside. 
 
I januar 2009 mødtes de fem, i februar 'generalforsamling', vedtægter 
var lavet og ud for at finde en båd. I marts blev båden købt, og i april 
lå Pelican i Gilleleje. 
 
En hjemmeside blev lavet, således at til- og afmelding blev klaret på 
hjemmesiden interaktivt. Efter et år, eller var det to, så brød tre 
familier ud og købte en Ballad-lignende båd. Men jeg 'producerede' jo 
hele tiden nye sejlere, så Pelican blev fyldt op. 
 
Sidenhen har Pelican fostret følgende bådejere : 
 Ballad-lignende  som ny andelsbåd med 4 sejlerfamilier. 
 Ballad          Rolf og Ina 
 Bianca28      Kim 
 Maxi Fenix,   endnu én Andelsbåd med 3 familier 
 42 fod ??      John og Linda 
Andelstanken med Pelican har virkelig givet fremgang for vor sejlklub." 

 

Hvis delebåde kan fungere så godt i Gilleleje, så kunne det vel også fungere her hos os? 
I et samarbejde med MSM, som har sejlerskolen, der fostrer nye sejlere.  
 

Det kunne også være en attraktiv 
mulighed for ældre medlemmer, som 
ikke længere orker at vedligeholde egen 
båd, hvis FD ejede en eller flere både, 
som medlemmerne kunne leje for en 
weekend? Vedligeholdelsen kunne 
måske være en ny opgave for C-holdet, 
når der ikke længere er noget at gøre på 
klubhuset? 
 

Kjeld Moselund 
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ANNONCE 

 

FD SØGER: Administrator til klubhusudlejningen 
 

For mange af FD's medlemmer er muligheden for at leje vores 
dejlige klubhus til familiefesten for en rimelig pris en af de 
væsentlige fordele ved medlemskabet. 
 
Desværre har Ebbe, som gennem en årrække på bedste vis har 
administreret denne ordning, meddelt bestyrelsen, at han nu gerne 
vil fritages for denne opgave. 
 
Det betyder, at bestyrelsen nu søger et andet medlem, som vil 
påtage sig denne opgave. Indtil dette sker, vil der ikke blive 
indgået nye lejeaftaler, men indgåede aftaler vil blive 
respekteret. 
 

Opgaven omfatter bl.a.: 
− Administration af udlejningskalenderen 
− Modtagelse af forespørgsler via e-mail eller telefon 
− Bekræftelse via e-mail til lejeren 
− Udlevering af nøgler til lejeren 
− Eventuel instruktion vedrørende benyttelse af køkkenet 
− Modtagelse af nøgler retur fra lejeren 
− Kontrol for eventuelle skader ved aflevering 
 
Det er derfor en fordel, at du bor i nærheden. Huset udlejes 
omkring 25 gange årligt, og det kan tidligst reserveres et år i 
forvejen. 
 
Henvendelse kan ske til kasserer Jens Jørgen Andersen eller 
formand Lotte Moselund (se kontaktinfo på side 2). 
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Sejlerstævnet i Frederikssund blev en stor succes 
 

150 sejlere og 90 hjælpere havde en travl weekend til Haldor 
Topsøe Cup i Frederikssund og Jægerspris 
 

Der var solbrændte næser og kinder, store smil, glade øjne og lidt trætte kroppe på van-
det og havneområderne i Frederikssund og Jægerspris i weekenden. Weekendens store 
stævne, Haldor Topsøe Cup, blev en stor succes. Både sportsligt og organisatorisk. 

150 sejlere og 90 frivillige ledere og hjælpere havde travlt hele weekenden. Fra lørdag 
morgen til søndag sidst på eftermiddagen. 

I alt dystede de 150 sejlere i 15 bådklasser. Fra topsejlere i den danske elite og verdens-
eliten til ret nye små sejlere i optimistjoller. Sejlerlandsholdet og udviklingsholdet holdt 
åben træningslejr i Frederikssund, hvor elitesejlerene videregav deres erfaringer til su-
beliten.De fleste af de dygtige elitesejlere blev og deltog i Haldor Topsøe Cup. 

Topsejlsport ved Tippen 
Mest opmærksomhed var der ved banerne mellem Tippen og Kronprins Frederiks Bro, 
hvor blandt andet de meget seværdige olympiske bådklasser Nacra 17 og 49’er for både 
kvinder og mænd dystede. Meget publikumsvenligt sejlede de tæt på land, så man let 
kunne følge med, især i kikkert. Desuden speakede Christian Sparre Hangel fra Junior-
sejlcentret de enkelte sejladser i højttaler. Han forklarede både om kapsejladsregler, 
bådtyper, strategi og teknik. 

Det skyede, blæsende og kølige vejr lørdag formiddag holdt formentlig mange væk. 
Men de, som lagde vejen forbi Tippen eller ud på vandet, fik sejlsportsoplevelser, som 
der er mange år imellem i Frederikssund. I det blæsende vejr havde sejlerne optimale 
forhold på vandet, og der var virkelig fart i bådene. 

Lørdag eftermiddag kom solen, og flere kom for at se på. Søndag var vejret flot sejlvejr 
med både sol og vind. Da fandt en del vej til Tippen, hvor også mange lystfiskere stod 
og fulgte fint med i sejladserne. 

Resultatmæssigt var der mest interesse for Anne-Marie Rindom, der sidste år vandt 
bronze i Laser Radial ved OL i Rio. Siden da har hun haft brækket armen, og stævnet i 
Frederikssund var hendes første siden skaden i februar. På forhånd var hun spændt på, 
hvordan formen ville være i konkurrence. 

Hendes form så ikke ud til at fejle noget. Hun vandt otte af sine 10 sejladser på banen 
ved Jægerspris og blev nummer to i de sidste to, så hun blev en meget overlegen vinder. 

Udfordrende farvand 
For de unge sejlere, der kom fra klubber over hele landet, var farvandet i Roskilde Fjord 
udfordrende. De gav udtryk for, at det strømfyldte og snævre farvand tæt på land med 
meget springende vind var både spændende og udfordrende at sejle i. 



9 

Christian Hangel, der speakede ved Tippen, hæfter sig ved, at de ret små baner med 
korte ”ben” mindede meget om de baner, hvor man sejler medalrace ved det helt store 
stævner. Tæt på land, så publikum kan følge med i fra land. 

Han håber at det velafviklede arrangement, hvor man har fået udbygget samarbejdet 
mellem alle sejlklubberne i kommunen, og hvor man har fået afdækket de potentielle 
muligheder i faciliteterne, betyder at der i fremtiden vil være øget interesse i  at arrange-
re store sejlsportsstævner og træningssamlinger i Frederikssund. 

Stævneleder Erik Bak Regueira var søndag eftermiddag vældig godt tilfreds med forlø-
bet af det store stævne. 

”Alt er forløbet fint. Enkelte har fået skader på materiel, men ingen sejlere er kommet 
noget til, skønt det nogle gange har set dramatisk ud, når en båd er kæntret,” siger han 
og fortsætter. 

”Alt har kørt, som det skulle. Ikke mindst takket være en masse frivillige, der har leve-
ret godt arbejde. 

Bente Rostgaard Nissen 

 
 
På de følgende fire sider er der mere om Haldor Topsøe Cup 2017. 
Foto: Forside og side 11: Bente Rostgaard Nissen 
Side 10 og 13: Kjeld Moselund,  
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Her er det et udsnit af Optimist A på Bane D 

Borgmester John Schmidt Andersen klipper den rød/hvide "snor" assisteret af 
stævneleder Erik Bak (tv) og Mads Flyger, klubkonsulent i Dansk Sejlunion (th) 

Baneleder på Bane E giver Optimist B og C sejlerne instruktion før starten. 

Her er det Optimist A på Bane D. Overall vinder blev sejlnr. 8586 Oscar Thule 
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Via sin rullende "højtalervogn" giver Christian Hangel sejladskyndig information 
til tilskuere på Tippen, hvorfra der var perfekt udsigt til de avancerede både. 

Her er det en Nacra 17 på vej ud af vandet - og en Hobie 16 Spi 

Et udsnit af 49er (gulgrøn) og 49erFX (blå) tæt på broen. 
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Hæder til Christian Hangel som tak for frivilligt arbejde 

Christian Hangel fik søndag eftermiddag til sin egen store overraskelse overrakt 

Frederikssund Prisen. Bag prisen står Arbejdernes Landsbank, og med prisen følger en 

check på 2.500 kr. 

 

Kenneth Jensen (S) fra Frederikssund Kommunes fritidsudvalg kom og overraskede 

Christian Hangel ved Frederikssund Sejlklubs klubhus på Kalvøvej, hvor Hangel 

sammen med en masse andre frivillige ledere og hjælpere – og en masse sejlere - var i 

gang med at præmieoverrækkelser efter weekendens store sejlerstævne, Haldor Topsøe 

Cup. Netop det frivillige arbejde og engagement er baggrunden for at tildele Christian 

Hangel prisen. 
 

”Frederikssund Prisen tildeles Christian Hangel som tak for frivilligt og uegennyttigt 

arbejde for andre og til gavn og glæde for borgere i Frederikssund Kommune,” hedder 

det således i begrundelsen for valget. Kenneth Jensen citerede i sin tale ved klubhuset 

blandt andet Hangels eget valgoplæg, da han stillede op til bestyrelsen i Dansk 

Sejlunion: ” Vi må aldrig tabe fokus på at frivilligheden er fundamentet for både 

sejlsport og sejlerliv og huske på, at det ikke er en selvfølge, at der er nogle, der gider 

tage slæbet. Nye frivillige initiativer er guld værd for vores sport / livsstil, det er det der 

skaber udvikling og muligheder, her skal vi være åbne, fleksible og klar med støtte, hvis 

det er nødvendigt. ” 
 

Christian Hangel blev både overrasket og glad for prisen, som han intet kendte til i 

forvejen. ”Pengene bliver brugt til et passende formål i Juniorsejlcentret, noget vi ellers 

ikke lige ville købe,” siger Christian Hangel. 
Bente Rostgaard Nissen 

 
 
Christian Hangel 
omgivet af  
 

(t.h.) direktør 
Per Jegsen Schmidt 
Arbejdernes 
Landsbank 
 
 

(t.v.) 
Kenneth Jensen 
Byrådsmedlem (A) 
og formand for 
fritidsudvalget 
 

Foto: 
Kjeld Moselund 
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Skt. Hans aften fredag den 23. juni 
 

Traditionen tro inviterer kabysudvalget alle interesserede til  
fællesgrill ved sejlklubben før bålet tændes.  

 

Grillen er klar ved 19-tiden og man medbringer selv sin  
grillmad og drikkevarer. 

 
 

Hvis vejrguderne er med os, så sejler vi ud ved 21-tiden  
og kaster anker ud for bålpladsen ved roklubben. 

 
Kl. ca. 22.20 tænder vikingerne bålet 

og borgmesteren holder båltalen 
 
  

De mange lystbåde i fjorden nyder bålet fra vandsiden  
og bidrager hermed til en stemning af dansk midsommersommeraften,  

man aldrig vil glemme. 
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Mere om FD før flytningen til Kalvøen 
Som skrevet i Mogens Sørensens beretning, ja så kendte jeg også Theodor Andersen. 
Han havde, så vidt jeg husker, allerede i en årrække været formand. Foruden sagfører 
Thoregaard, så havde vi også en tolder og en apoteker, kan ikke huske navne, men 
tolderen havde vistnok en Nordisk Krydser, og apotekeren en SSB som ligner meget en 
NK, og den havde nr 7 i sejlet og derfor navnet 'Syveren'. 

Med Syveren sejlede jeg for første gang Sjælland Rundt i 1963. Da vi kom ud i Faxe 
bugt, ville apotekeren lænse båden lidt og havde bøjet hovedet nedad, samtidig som 
båden krængende. Det kunne balance-nerven ikke klare, han blev søsyg, vi så ham  
først igen i Helsingør... 
 
Min far havde i 1958 købt en tysk 'lang båd' næsten 10 m lang og lignede en del på en 
Drage, en rigtig god sejler. AINA var navnet på båden, som ses her. Det er mig som står 
med de mørke bukser til højre. På billedet ses også vores meget hyggelige klubhus. Fra 
klubhuset var der fin udsigt ud over fjorden og selve lystbådehavnen. Yderst til højre 
kan Toldboden som var i funktion dengang lige ses. På billedet kan vi i øvrigt se 
Thoregaards sorte båd. 
 
Lige til venstre for Toldboden kan man lige se et grønt skur. Det var Havnefogedens 
skur. Derinde stod spillet til beddingsvognen. Når båden skulle i vandet, skulle spillet 

I fortsættelse af de to foregående indlæg fra Mogens Sørensen om FD i       
"i gamle dage" har jeg modtaget følgende beretning fra Steen Billenstein, 
som var medlem af FD fra omkring 1956 til 1976. 

Redaktøren 
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endelig  'smøres', og smøringen foregik med en hel kasse øl. Bag klubhuset (nordsiden) 
lå mange fiskeskure, der kunne vi få billig fisk.  
 
Min far og jeg blev på et tidspunkt klubbens målere. Nogle år senere blev jeg dog 
indkaldt til Søværnet. Vi blev vi nødt til at finde efterfølger for mig. Kan ikke huske 
navnet, men han var en rigtig krakiler/ brokmager. Da min far var stor, blev min 
far naturligt kaldt overmåler, og krakileren/brokmageren fik følgelig tilnavnet 
'Undermåleren' ... 

 
Ca. 1967 købte jeg selv en trimaran, 
en spændende båd. Billedet er taget 
lige udenfor klubhuset, mastekranen 
kan anes. Men den var for bred til 
normalt at ligge inde i havnen.  Den 
kom derfor til at ligge til ankers lidt 
syd for Kronprins Frederiks bro. Det 
var her at Gilbert Nielsen med sin 
Molich var os behjælpelig, for vi 
måtte gerne have vor jolle liggende 
ved hans badebro ud for hans 
karakteriske hus, meget bred hvid 
med en terrasse i 1. sal. 
 
Den 3. aug1969 fik jeg også sat FD 
på landkortet ved at jeg i en 
meget hård vind lidt tilfældig kom 
forbi nogle mennesker, som var 
kæntret med deres jolle lidt nord for 
Jyllinge. Her fik jeg i alt reddet seks 
mennesker og udpeget position/
område på mulig en druknet, som 
straks efter blev fundet af 
helikopteren. 
 
Jeg fortsatte mit medlemskab i FD til 
omkring 1976, hvor trimaranen blev 
solgt. Og det var ca. samme tid som 
FD flyttede sydpå ... 

 
Det blev til knap 20 års medlemskab af Frederikssund Sejlklub. Senere har jeg været 
instruktør i Rungsted Kyst Sejlklub i 15 år. Derefter jeg kom til Gilleleje Sejlklub hvor 
jeg startede sejlerskolen som nu fungerer på 19. år. Først med 5 hold i flere år, og nu i år 
er vi kommet op på 11 hold.  

Steen Billenstein 
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Billedet viser FD’s tidl. formand Carsten Madsen, som her afprøver en Mini-12 Meter 

Ud over ASK og URD står på havnen også SIF, som ejes af handikapidrætsforeningen 

Vikingerne  og alle tre både er ansvarsforsikrede hos CODAN. 
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ANNONCE 
 

FD SØGER: Medhjælpere til handicapsejlads 
 

Som det vil være de fleste medlemmer bekendt, råder FD over to Mini-12 
Meter (International 2.4 Metre), Ask og Urd,  som imidlertid ikke har været 
i vandet siden 2014. Vi har også - med kommunal støtte - en kørestolsven-
lig pontonbro med kran til handicappede. 

For en måneds tid siden modtog formanden en henvendelse fra to køre-
stolsbrugere, som via genoptræning i Hornbæk havde prøvet at sejle i en 
Mini-12'er, og forespørgslen gik ud på, om FD havde mulighed for at give 
kørestolsbrugere mulighed for at sejle i sådanne både. 

Lotte syntes, at det ville være en god idé at forsøge at udnytte det materiel, 
som vi allerede har til dette formål, og med hjælp fra Esben Bue Christian-
sen og undertegnede er det lykkedes at få de to Mini-12'ere gjort nødtørf-
tigt klar, og de er nu sat i vandet ved siden af kranen. Hvis der kommer 
gang i projektet, skal bådene senere have en mere grundig omgang. 

Den ene af spørgerne, Peter Ottosen, er tidligere formand for Jyllinge Sejl-
klub, og således både en erfaren sejler og kender sejlklubmiljøet. Han har 
accepteret at fungere som formand for et til formålet oprettet handicapud-
valg, og hans e-mail er: peter@ottesen.info. Han vil også påtage sig at søge 
at skaffe offentlige midler til at få det her til at fungere. 

Der har hidtil været holdt et par møder om sagen, hvor flere potentielle 
brugere har deltaget, heriblandt et tidligere - men nu handicappet - medlem 
i Marbæk Sejlklub. Deltagerne fra FD har primært været Lotte og underteg-
nede, men da vi planlægger at sejle på sommerferie i 6-7 uger fra omkring 
20. juni, er det nødvendigt, at der er andre, der kan give en hånd med. 

Vi håber, at der blandt FD's medlemmer er et par stykker, der kan afse 
nogle timer sidst på eftermiddagen én dag om ugen, formentlig torsdag, på 
at give nogle medmennesker, som er så hårdt ramt af skæbnen, en skøn 
oplevelse i det miljø, som vi alle værdsætter så højt. 

Det drejer sig dels om praktisk hjælp med at komme ned i og op af bådene, 
dels om at kunne sætte sejl på Mini-12'erne og sejle med i juniorsejl-
centrets lille RIB for at hjælpe, hvis det er nødvendigt. Det første kræver 
kun en vis fysisk styrke, det andet kræver sejler og - gerne - instruktørerfa-
ring. Det forventes at alle kørestolsbrugerne medbringer en personlig hjæl-
per.  

Interesserede kan henvende sig direkte til Peter Ottesen eller til  
Lotte Moselund 

Redaktøren 
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Velkommen til nye medlemmer  
Frederikssund Sejlklub har siden april 2017 optaget følgende nye  
medlemmer. Vi byder velkommen til alle, og håber at I får rigtig  
mange gode oplevelser på vandet. 

Jens Pedersen 
Heidi Nilsen 
Finn Zierau 
Bente Thomsen 
Kjeld Thomsen 
Anders Høgh Olesen 
Henrik Hammild 
Karen Kjær 
Lars Kjær 
Søren Lyndgaard 
Eric Munch 
Birgitte Elgaard 
Sven Zacho Pedersen 
Stina  Jacobsen 
Kåre Jakobsen 
Lars Lyng Olsen 
Uffe C- Lind 
Peter Ottesen 
Jonas Skov Hansen 

Poul Erik Hansen 
Lene Ellekjær 
Stig Eugen Nilsson 
Preben Dreisig 
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Sejl og bådkalecher 
holder længere! 

 

Vi vasker alle typer og størrelser af 
sejl og bådkalecher, så de bliver helt 
rene og fri for salt. 
 

- Bådkalecher, rens + imprægn. pr. kg.  
kr. 285,- (min. 2 kg.) 

- Sejl, vask pr. m2 kr. 66,-  
- Gulvtæppesæt til båd  

kr. 750,- (Max. 6 m2)    
-  Polstrede bådhynder, efter tilbud 
 

Hentet og bragt i alt kun 125,00 kr. 
 over næsten hele landet 
 

Telt- og Sejlvaskeriet, 
Ryttermarken 2 B, 3520 

Farum, telefon 4499 4141 
renseriet@renseriet.dk   www.teltrens.dk 

 

3 F. Sejl og Bådudstyr 
v/ sejlmager Ove Franch 

 

ALT I BÅDEUDSTYR 
FREMSTILLING OG REPARATIONER AF 

SEJL, SPRAYHOODS, BÅDKALECHE M.M. 
 

FREDERIKSSUND LYSTBÅDEHAVN 
TLF.: 4731 1000 
FAX: 4734 1000 

 

3f@sport.dk / www.3f-s-b.dk  
 

Når sulten melder sig, husk: 

3F Grillen i Frederikssund Lystbådehavn 

VHF & Duelighedsbevis 
 

Lær VHF og få SRC certifikat 
Undervisning 24/10, 31/10 & 7/11. 

Prøve hos Telestyrelsen 15/11 2017. 
 

Rigtig lært navigation til  
duelighedsprøven: 

 

17 tirsdage kl. 19:00 - 21:30 
på Ådalens Skole 

Første gang er 19/9 2017 
 

 
 

Se mere: www.fof-frederikssund.dk 
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Næste nummer af FD-NYT forventes udsendt  

I  i slutningen af september 2017 
 

Deadline 15. september 2017 
 
 

Der må da være NOGEN blandt FD's medlemmer, 
Der oplever noget interessant på ferieturen! 

 

 

Optagne artikler præmieres med en flaske vin 

Aktivitetskalender 2017 
  

Weekenden 17.-18. juni  SRPI  - Sjælland Rundt på Indersiden 

Skt. Hans aften 23. juni 18:00 Fælles grill ved FD klubhus 

  + sejlads til bålet ved roklubben 

30. juli .- 4. august   Sommer Sejler Camp 2017 

 

Faste ugentlige aktiviteter 

Mandage 18:00  Juniorsejlerne  

Tirsdage  (9/5 - 27/6) 19:00 Aftenkapsejlads   

Torsdage 18:00 Juniorsejlerne 

Torsdag lige uger  10:00 C-holdet  

 
 
 
 
 
Check også FD's hjemmeside www.frederikssundsejlklub.dk 
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