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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 2017: 
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: Lystbådehavnen i Hunne-
bostrand, set fra Södre Höge Berg 

Foto: Kjeld Moselund  
 

Bagside: Indenskærs sejlads  
   Foto: Kjeld Moselund  

 
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 klumme: 

 
 

Sommeren forsvandt den hurtigt fløj af sted, hvis den altså over-
hoved var der. Personligt kan jeg kun klage over de lave tempe-
raturer, der ikke bød på mange badeture. 
 
Jeg glæder mig over vores mange nye medlemmer, alt fra pensi-

onister til unge juniorer, der alle er med til at give klubben liv. Vi kan konstatere, at 
der er kommet flere yngre personer blandt de nye medlemmer. Måske kan deres inte-
resse for at sejle smitte af på deres deltagelse i klubbens aktiviteter og komme med 
ønsker for, hvad denne kunne byde på. Nye ideer og udfordringer er meget velkom-
ne. 
 
Med hensyn til det nye sejlsportscenter, så er det igen blevet sendt til tælling, denne 
gang af embedsmændene. Årsagen er at der igen skal udarbejdes en ny lokalplan, 
denne gang for hele Kalvøen. Tja, i min optik kan et hus til sejl, både og juniorer 
ikke ligge ret mange andre steder end ved vandet, så hvad er det der foregår? 
På trods af vores manglende faciliteter til de unge er vi netop igen blevet godkendt af 
Dansk Sejlunion som Ungdomsvenlig sejlklub. Det skyldes bl.a. at vi har nogle dyg-
tige og meget aktive juniorer samt nogle mennesker, der støtter op omkring de unge 
sejlere hele året.  
 
 Der blæser nye vinde i flere andre klubber. Måske skulle fremtiden være, at klubben 
 fik et par mindre kølbåde i klubregi, som medlemmer kunne leje. Jeg ved det ikke, 
 men en debat om fremtiden kunne være på sin plads. Vores fjord egner sig rigtig 
 godt til mindre både, der er mange udfordringer. 
 
 Vi skal også have en ny jollepladsbestyrer, da vores dygtige og pligtopfyldende 
Esben  har fået arbejde i Helsingør, så en ny søges fra næste sæson: Skulle du ønske 
flere  oplysninger så kontakt Esben på fd-jolleplads@postkasse.net eller mobil 2484 
2299. 
 
 Jeg håber I alle snart vil have båden stående flot og sikkert på land, mens vi afventer 
 vinterens storme m.v. 

 

 

Lotte Moselund 
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Resultaterne 
 

Foråret 2017 
 

Løb 1 

1. LM Mermaid MS Olivia René Hansen 

2. Dehler 37 Jamaica Jens 

3. Maxi 84 Ovani Ove Mortensen 

4. Polaris Drabant Tajo Christian Holm 
 

Løb 2 

1. 606 Rødnæb Lars Holm 

2. H-båd Kanarie- Morten Andersen 

 fuglen 

Løb 3 

1. Banner 30 Bred Label Brdr. Løfstrøm 

2. Larsen 28 Kanoni Lars Skyum 

3. LM Vitesse Hortus Lars Matzen  
 

Løb 3 

1. Banner 30 Bred Label Brdr. Løfstrøm 

2. Larsen 28 Kanoni Lars Skyum 

3. Scankap 99 Kaptus Jesper Falk 

 

Efteråret 2017 
 

Løb 1 

1. Polaris Drabant Tajo Christian Holm 

2. SunWind 27 Termikken Christian 

3. LM Mermaid MS Olivia René Hansen 
 

Løb 2 

1. Albin Delta Adventure Benny Oldrup 

2. Scampi 30 Fermat Torben Bay 
 

Løb 3 

1. Banner 30 Bred Label Brdr. Løfstrøm 

2. Larsen 28 Kanoni Lars Skyum 

3. LM Vitesse Hortus Lars Matzen  

Tirsdagskapsejlads 2017 Afslutning 

Efter en sidste sejlads i en skøn 
sensommeraften var der tirsdag 
den 26. september afslutning og 
præmieoverrækkelse i klubhuset. 
 
Til dette arrangement havde kabys-
udvalget lavet en velsmagende 
forloren skildpadde helt fra grun-
den. Den fik de megen ros for og 
den var nok også stærkt medvir-
kende til det store fremmøde, om-
kring 55 kapsejlere fra FD og 
MSM. Det gør faktisk denne af-
slutning til det mest besøgte af de 
faste FD arrangementer! 
 

Det var Torben Gravenhorst, som 
på sin traditionelt afslappede og 
humoristiske facon stod for præ-
mieuddelingen, godt assisteret af 
kasserer i kapsejladsudvalget, Ulla 
Bjerring. 
 

Ud over de traditionelle præmier 
til 1.-2.-3.-pladserne var der i 
samtlige sejladser en præmie til en 
nr. 7, og det betød at adskillige af 
deltagerne kunne gå hjem med 
indtil flere flasker rødvin. 
 

Til slut takkede kassereren Torben 
Gravenhorst for hans store indsats 
med organisering af  kapsejladser-
ne, stærk applauderet af hele for-
samlingen. Torben efterlyste i øv-
rigt en afløser som dommer i den 
kommende sæson. 
 

Redaktøren 
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Torben Gravenhorst uddelte præmierne, 
godt assisteret af  kasserer Ulla Bjerring 

Benny Oldrup, formodentlig en af de æld-
ste aktive kapsejlere, studerer 1. præmien 
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Silverruder 2017 –   Challenge of the Sea 

Silverrudder 2017 var arrangeret af Svendborg Amatør Sejlklub. Med over 400 
tilmeldte sejlbåde er det verdens største single-hand kapsejlads. Det startede med 
15 tilmeldte for fire-fem år siden.  

I Silverrudder skal man være alene i sin båd og sejle de 134 sømil Fyn rundt 
Svendborg-Svendborg non stop indenfor en given tidsramme. Alle, der gennem-
fører, har "vundet". Silverrudder 2017 startede fredag den 22. september kl. 10. 

Cirka 130 sejlere gennemførte inden den officielle sejlads lukkede ned søndag 
kl. 12, og det er lidt færre i forhold til tidligere år. Men det er også derfor, det 
hedder "the challenge". Det er en 
udfordring, og det har det også været for 
sejlerne, siger Silverrudders stævneleder 
Ole Ingemann Nielsen. 

FD var i år repræsenteret ved Christian 
Hangel, som deltog i sin Maxi Fenix 
"Mammamut" - og han var en af de 130, 
der gennemførte - i tiden 45:10:45. Selv 
om Christian har klaret de næsten to 
døgn uden søvn, har han også - på to 
døgn - klaret at sejle båden single-hand 
fra Svendborg til Frederikssund, hvor 
han anløb havnen kort tid før tirsdags-
kapsejladsens afslutningsarrangement, 
som han også deltog i. Her fik han - som 
billedet viser - lejlighed til at "flashe" sin 
"Finisher"-T-shirt, som er et meget 
værdsat trofæ blandt deltagerne.  

Christian har lovet redaktøren en udførlig beretning om turen, men jeg synes, at 
vi lige skulle omtale den flotte gennemførelse, mens den er i frisk erindring. 

Redaktøren 
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Velkommen til årets 

 

Standernedhaling  
og let frokost 

 

Lørdag 4. november 2017  
kl. 12.00 
i klubhuset 

 

Kl. 12.00 skal vi have klubstanderen ned. 

Derefter er der en hjemmelavet let frokost kl. 12.30 
 

Kuvertpris voksne 70,- kr. og børn under 10 år kun 35,- kr. 
 

Tilmeldingslisten hænger, fra 30. september. 

Husk at skrive hvis i har børn med, der er under 10 år 
 

Øl og vand, købes i kabyssen, til meget rimelige priser. 
 

H U S K!     At, skrive jer på listen i klubhuset, med navn 

Senest 1. november 
 

Tilmelding kan også ske hos Jørgen TLF.:  2267 9845 

Eller på mail adr. :  jtmnielsen@gmail.com 

 

Vi glæder os til at se jer alle sammen. 

Venlig hilsen Kabysudvalget 
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Sommercamp: Vand, Vind og Venskab 
Der var både for meget og for lidt af de to første og lige tilpas af det sidste 
til års sejlercamp 2017 i uge 31 i Frederikssund Marbæk Junior Sejlcenter. 
Der var tilmeldt 17 (fra Frederikssund og Roskilde) sejlere og der dukkede 
yderligere 3 sejlere op, da campen startede søndag eftermiddag. 

Når man dukker op på bagkant skal man gøre det med stil, og det må man sige at 
Skuldelev sejlerne levede op til, med at komme sejlende til lejren i deres optimistjoller. 

Dagene gik med sejlads, vandleg og udforskning af forskellige bådtyper. Campen havde 
et af de bedste arsenaler for bådtyper til rådighed set i mange år, og der blev sejlet i 
Optimist, Zoom8, 405, 420, 606 samt Hobie 16. Desuden havde DS venligst udlånt en af 
deres udstyrstrailere med windsurfere, SUPs og SOT kajakker. 

Specielt blev der en dag alene fokuseret på tomandsjoller, hvor alle var på vandet i 405 
og Hobie 16, og der var tid til at få øvet kæntringer og snakket sikkerhedsprocedurer i 
Hobie, så vi her i efteråret kan få mere aktivitet i disse både. 

Vandet var på den kolde side, men med den rette indstilling var det kun et spørgsmål om 
at skulle arbejde lidt mere for at holde varmen. Det skabte så en udfordring for messen 
om at kunne levere mad og nok af den, når man er mellem 11 og 17 år og sulten. Men 
messen, befolket af frivillige forældre, leverede det ene prægtige måltid efter det andet 
og de fleste dage med friske morgenboller og kage til eftermiddag. 

Dagene blev brugt til at skærpe færdigheder indenfor sejlads (aldrig er så mange joller 
kæntret så mange gange både frivilligt og når grænsen var passeret) samt indenfor faget 
’konditori med ukendte ingredienser’. Amalie, Frederik og Torbjørn var udsat for 
lagkage med alt godt fra Føtex, og der blev udviklet adskillige nye opskrifter. 

Hen imod slutningen af ugen blev der vejr og vind til overflod, og alternative 
campingforhold blev taget i brug i klubhuset, i både og andre steder, hvor det ikke 
dryppede ind i soveposen. 

Det super instruktørhold, der stod for de daglige aktiviteter til vands og lands, var 
Amalie Christensen, Torbjørn Bak og Nikoline Rindung, støttet og suppleret af lejrleder 
Christian Hangel. I bedste fodboldstil blev Nikoline midtvejs udskiftet med Frederik 
Søeborg – og der skal på vegne af sejlere og forældre lyde en tak til hele holdet. 

Ved den fælles afslutningen fredag aften blev sejlere spurgt og kunne samstemmende 
svare, at sejladsen havde være det bedste, samt der havde været rigeligt af den og 
alligevel ikke nok. 

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

Lotte Moselund 

Caspar Sørensen 
Josva Søjbjerg 
Harald Jull Kristensen 
Jannik Will  
Michael Nilsson 
Morten Nielsen 
Ole Nygaard  
Robert Geihm 
Susanne Kirkebjerg 
Bue Holten Mølgaard 
Magne Holten Mølgaard 
Isabelle Andersen 
Katrine Liv Poulsen 
Mathias Svane Falk 
Oliver Jensen  
Preben Kjærsgaard Hyttel  
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N Y T Å R S K U R 
 

i klubhuset 
 

Lørdag den 6. januar 2017  
kl. (lidt i) 13.00 

 

Kom og vær med !! 
 

Både gamle og nye medlemmer er hjerteligt velkommen. 
 

For nye medlemmer og ”glemsomme hoveder”  
skal vi lige ridse reglerne op: 

 
Der er ingen tilmelding, og det koster ingenting at deltage. Vi mødes lidt før kl. 
13.00 og dækker bord i fællesskab. Tidligere har vi været mellem 30 - 45 
personer, der har deltaget, men vi kan nemt være mange flere. 
 
Lav èn af dine dejlige specialiteter, og lad os andre smage den, der er ingen 
grænser for, hvad du kan tage med, sild, pålæg, ost, salat osv. Det kan være 
koldt eller varmt mad, eller kage til kaffen, ja faktisk lige hvad du har lyst til…? 
 

( Og lav nu ikke mad til 30 pers. vel…! –  
bare som, hvad ca. 4 personer kan spise, ikke også…! ) 

 
Kabysudvalget vil på klubbens vegne sørge for, at der er div. brød, smør, fedt, 
dug, kaffe, lys og servietter til alle.  
 
Øl og vand købes til klubpriser. – Vin, snaps og lign. medbringer I selv. 
 
Kom og mød jeres klubkammerater til en hyggelig eftermiddag,  
i en særdeles afslappet atmosfære.  
 

Husk også, I altid er velkomne til at medbringe, en sang,  
et morsomt indslag eller noget andet underholdende…?  

 

Vel mødt  
Kabysudvalget 
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Fra Steen Billenstein, tidligere FD-medlem, nu Gilleleje Sejlklub, har vi 
modtaget nedenstående situationsrapport om mulighederne for at leje en 
sejlbåd i Kroatien. Efter den kølige sommer i Danmark 2017 er der måske 
nogle andre sejlere, der kunne få lyst? 

Redaktøren 

En situationsrapport fra Kroatien 
 
Her følger kort, hvad jeg har fortalt hjemme Gilleleje Sejlklub fra min 
tur til Kroatien. 
 
Ca. 95% af bådene som vi så, var udlejningsbåde, og de fleste 
var over 42 fod lange. Bovpropel, rullegenua og rullestorsejl. 
 
Området var mere en ø-gård, store øer med langt i mellem,  
á la afstanden mellem Gilleje og Kullen. 
 
Fine vige med bøjer (200 kr) og flotte havne/byer 500 til 800 kr. 
 
Båd 46 fod med 8 køjer for én uge ca. 15 til 20.000 kr (!)  
Men med flere deltagere f.eks. 4 par mere rimeligt. 
 
Kroatisk kuna meget lig dansk krone, og priser stort set som de danske. 
 
Øverst th:  Vi ligger ved bøje i en smal bugt.  
 Til bøjen er også en ekstra line til agter.  
 Således at vi kan ligge flere både nærmest ved siden af hinanden. 
 
Midten th:  Som det kan ses, langt mellem øerne. 
 
Nederst th:  Vores båd, Bavaria 46, En hyggelig by, alt pænt og rent.  
 (København er en svinesti til forhold til. Jeg så ikke ét  
 stykke papir eller andet smidt, som lå og flød.) 
 
God service. Venlige mennesker.  
 
Alle både blev checket af dykker efter sejlads (!) 
 
Vejret: sol, 28 grader, de fleste dage 3-4 m/s, én dag kort tid op til 14 m/s.  
 

Steen Billenstein 
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Med Pelican II til Oslofjorden 
 

I sommeren 2017 sejlede vi med Pelican 
II til Drøbak i Oslofjorden, hvor Lotte 
har en kusine, der er gift med en nord-
mand. Det er vores næstlængste tur med 
båden, knap 600 sømil, bortset fra en tur 
gennem Götakanalen fra vest til øst i 
2008 på knap 800 sømil. Men både vi 
og båden er blevet en del ældre siden 
dengang. Som en af vore sejlende nabo-
er yndede at sige: "Man kan godt mær-
ke, at man ikke er 70 længere". 

Vi brugte i alt 37 dage på turen til Drø-
bak og hjem igen, hvoraf de 23 var dage 
med fra 2 til 10 timers sejlads. Vi sejler 
helst kun 4-5 timer og kun om dagen. 
Det betyder at vi 23 gange er gået i en 
tætpakket havn i højsæsonen, mest på 
den svenske vestkyst, hvor vi skulle 
finde plads til vores langkølede båd på 
40 fod, uden stævnpropel. Det lykkedes 
faktisk hver gang uden at få problemer 
med naboerne. Selv om vi altid forsøger 
at møve os ind i det inderste bassin, lyk-
kedes det som regel at få plads ved en 
bro eller kaj, hvilket er en stor fordel, da 
vi har hund ombord. 

Med hensyn til fortøjning skal man jo i 
Sverige være forberedt på lidt af hvert, 
før man anløber havnen: pæle er der af 
gode grunde sjældent, men der kan være 
Y-bomme, hækbøjer med et øje, der skal 
fanges med en krog, faste hækfortøjnin-
ger på havnebunden, med et tilgroet reb, 
som skal "hentes" inde ved kajen med 
en bådshage, hækanker, der kastes midt 
i havnen og endelig almindelig parallel-
fortøjning i lag på langs af kajen.  

Vi havde planlagt at starte turen lige 
omkring Skt. Hans, men på grund af det 
dårlige vejr kom vi ikke af sted før 4. 
juli. Første stop var Gilleleje, hvor vi 
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fandt plads langs molen i det inderste bassin ved fiskerbådene. Der kom en regnbyge 
netop som vi lagde til, og det gik derfor lidt for hurtigt med at sætte cockpit-teltet op, så 
et af leddene på stængerne knækkede. Udsigten til fem uger med defekt cockpittelt var 
ikke betryggende, så tidligt næste morgen tog Kjeld lokaltoget til Helsingør med stæn-
gerne på skulderen.  

Hos Kalechesmeden blev problemet fikset på 
fem minutter, så Kjeld nåede samme tog tilba-
ge til Gilleleje, og vi kunne afsejle ved 12-
tiden. Vi anløb Torekov kl. 15 og fik plads i 2. 
pos. uden på en svensk båd i det inderste bas-
sin. Der var hyggeligt, og vi besluttede os for 
at blive liggende en dag, hvor vi tog den lille 
færge over til Hallands Väderö. Øen er et na-
turreservat på tre km2 og absolut et besøg 
værd. Der findes naturhavne derovre, men vi 
valgte altså den nemme løsning med færgen. 

Efter en overnatning i Glommen, som er gan-
ske uinteressant, havde vi et langt stræk til 
Vrångö, 45 sømil, på 8 timer. En fin sejlads 
med 5-8 m/s og næsten bidevind, hvor vi sej-
lede op til 7,5 kn for storsejl og en halv genua. 
Vi har tit benyttet Vrångö lidt syd for Göte-
borg som en bekvem mellemlanding på vejen 
til den vestsvenske skærgård, en sikker havn, 
som er let at anløbe - og de har en god fiske-
butik med friskkogte "burkräftor", store jom-
fruhummere, som er fanget i tejner, ligesom 
hummere, ikke med trawl som i Danmark. 

Næste dags etape var på kun 15 sømil, så vi 
sov længe og gik en lang tur rundt på den 
nordlige del af Vrångö, før afsejling kl. 14 til 
øen Källö-Knippla i skærgården lidt nord for 
Göteborg, som vi har besøgt flere gange før. 
Vejret bød på solskin og 7 m/s, men hele turen 
forløb indenskærs, så der var ingen bølger.  

Da vi gerne ville være sikre på at nå frem til 
Drøbak i år fortsatte vi nordover med kun én 
enkelt nat i hver af havnene Skärhamn, Gull-
holmen og Hamburgsund, steder som vi har 
besøgt en eller flere gange tidligere.  

Vi var dog nødt til at aflægge et kort besøg i Lysekil. Norge kræver fortsat, at hunde skal 
havde fået en ormekur, og det skal være inden for de seneste fem dage før ankomst til 
Norge. Pillen kan købes på ethvert apotek, men en autoriseret dyrlæge skal putte den i 

Pelican II langs kajen i Torekov 

Burkräftorna på Vrångö 

Pelican II på Källö-Knippla med agterbøje 
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halsen på hunden. Da vi kunne overskue resterende rejsetid til Norge søgte vi på nettet 
en dyrlæge i nærheden af en havn, og valget faldt på Lysekil. Vi benyttede også chancen 
for et besøg i Systembolaget og til købe papirsøkort over Oslofjorden i en boghandel. 
Dem havde Weilbach ikke på lager og de kunne ikke skaffe dem før afsejling fra Frede-
rikssund. Hele besøget i Lysekil varede under to timer. 

Strömstad er den store grænsehandelsby og 
havnen var fyldt op af især norske hurtige 
motorbåde på indkøbstur. Da det yderligere 
var godt vejr betød det, at der sidst på efter-
middagen blev god plads i havnen, fordi man-
ge svenskere sejlede ud til en naturhavn og 
dermed slap for havnepengene, som i år var 
blevet skruet kraftigt op. Vi betalte helt op til 
350 svenske kroner incl. el. Vi lå i det inderste 
bassin, som uden for sæsonen er fiskerihavn 
og derfor helt uden fortøjninger for lystfartø-
jer, så det var et af de få steder, hvor vi måtte 
benytte hækankeret. 

Sidste stop før Drøbak, og vores første havn i Norge var Engelsviken på østsiden af fjor-
den. Det er en lille fiskerihavn med nogle ganske få gæstepladser, som alle var optaget. 
Vi blev i stedet vist helt ned i bunden af havnen, hvor vi lagde os ved en plads, der åben-
lyst tilhørte en fiskekutter. Efter sigende er der ved havnen er fremragende fiskerestau-
rant, som folk kommer kørende til langvejs fra, men da vi ikke vidste, hvornår "vores" 
fisker kom hjem turde vi ikke gå på en dyr restaurant for at spise, men vi var heldige: 
han kom ikke hjem. Til gengæld havde vi gratis vand og strøm og slap for havnepenge, 
og næste morgen fyldte vi tanken op med marinediesel for bare 9,09 norske kroner/liter, 
svarende til 7,00 DKK/liter. 

De sidste 27 sømil op gennem Oslofjorden 
havde vi en fin halvvind på 5-6 m(s og næsten 
ingen sø, så vi kunne holde omkring 6 kn for 
sejl. Da Ulf og Hanne havde købt hus lige ned 
til havnen, fulgte der med huset en ret til en 
havneplads og et medlemskab af Drøbak Båt-
forening, som der ellers er årelang ventetid på. 
Det betød, at Ulf kunne reservere en plads til 
Pelican'en i den lille havn, som ellers er mest 
beregnet for småbåde. Havnen er beskyttet 
mod SV af en stor stenmole, men ret åben 
mod NV, og da det om natten  blæste op til 17 
m/s fra NV fik vi en ret urolig nat i båden, 
som vi selv havde insisteret på at bo i. 

Foran båtforeningens klubhus er der en bænk hvor 10-15 af foreningens ældre, mandlige 
medlemmer mødes et par timer hver formiddag, syv dage om ugen, for at løse alverdens 

Pelican'en med hækanker i Strömstad 

Drøbæk Havn set fra Ulfs terrasse 
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 problemer og udveksle lokale nyheder. De 
drikker kun kaffe, for i Norge drikker pæne 
mennesker ikke øl på offentlige steder! Kjeld 
var inviteret med på bænken et par dage, så 
det varede ikke længe, før det halve Drøbak 
vidste alt om de to ældre danskere på 70 og 
75, som var kommet sejlende hele vejen fra 
Danmark i deres næsten lige så gamle båd. 

Med på bænken var også "julemandens fæt-
ter", som også fungerer som lokal turistchef. 
Han besvarer børnenes breve til julemanden, 
som i Norge har postadresse i Drøbak, hvor der også er trafikskilte 
med advarsel om "julemand på kørebanen". Fætteren lignede også 
julemanden. Der er også en butik, der sælger julenisser hele året. 

Mens vi sad på Hanne og Ulfs terrasse og nød udsigten over fjorden 
havde vi en ret dramatisk oplevelse. Praktisk taget for øjnene af os 
udbrændte og sank en stor 42 fods Princess motorbåd, og Drøbak 
havn var base for hele aktionen med søredningsbåd, brandsluk-
ningsbåd, politibåd og redningshelikopter. Udfaldet blev, at manden blev reddet, men 
konen omkom. Årsagen blev ikke offentliggjort. Efter den oplevelse besluttede vi at fjer-
ne gummibåden oven på forlugen, når vi om natten sover i båden. 

Vi orkede ikke at bruge to dage på at sejle helt til Oslo og tilbage igen, så på en skøn 
solskinsdag tog vi i stedet med katamaranfærgen ind til Aker Brygge. Den lægger til ved 
en hel masse øer undervejs, de mindre øer kun hvis beboerne har hejst et dertil indrettet 
signal. Hele anløbet varer kun et par minutter og det hele styres fra broen: ingen fortøj-
ninger, skruen holder færgen mod kajen, og klappen er fjernbetjent. 

Efter fire nætter i Drøbak gik turen igen sydpå, via Tønsberg. Den seks timer lange sej-
lads over Skagerak, fra Tønsberg til Strømstad var den eneste sejlads i de fem uger, hvor 
vi kunne sejle i næsten ingenting. Vi havde solskin og kun 2 m/s fra øst, så det var for 
motor og uden sejl. Vi havde planlagt at bruge en dag på sightseeing i Strømstad, men 
næste dag regnede det jævnt fra kl. 9 til 17. Vi 
var tilfældigt ramt ind i Strømstad Festivalen, 
så der var masser af musik på havnen, men det 
var til at holde ud, og det sluttede  kl. 22:30. 

Lotte har i årevis talt om Koster-øerne, som er 
Sveriges nordligst øer i Kattegat, hvor det - 
ifølge Lotte - altid er godt vejr. De er da også 
et populært udflugtsmål for svenskere og - 
især - nordmænd.  Næste dag var vejrudsigten 
da også helt fin, så vi sejlede de 5 sømil for 
motor ud til Nord-Koster og fik plads ved 
molen på Nord-Koster i 3. position og siden 

Bænken ved Drøbak Båtforening 

Farvandet mellem Nord- og Syd-Koster 
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fik vi yderligere to store både uden på, men da vejrudsigten 
kun lovede 2-3 m/s om natten var det ikke noget problem. 
Da vi anløb allerede 11:30 havde vi masser af tid til en 5 km 
travetur på en afmærket rute rundt på nordøen. 

Næste dag gik turen videre til den lille havn Resö, absolut et 
besøg værd, og næste dag videre til Fjällbacka, som er et 
turisttilløbsstykke, dels fordi byen er skueplads for Camilla 
Läckbergs ti succeskrimier, dels fordi Ingrid Bergman boede 
der de sidste år af sit liv. Vi har været der før, Lotte flere 
gange, men Kjeld tog sig tid til at vandre op til en dramatisk 
klippespalte, "Kungsklyftan"  som spiller en rolle i en af 
bøgerne, men byen er lidt for turistik efter vores smag. 

Vi synes meget bedre om Hunnebostrand, 2½ times sejlads 
længere sydpå, som har en smukt beliggende lystbådehavn 
med gode faciliteter. Vi anløb kl. 13 og fik den næstsidste 
plads ved gæstebroen. Efter frokost gik vi en lang tur langs 
kysten nord for havnen. Byen var i begyndelsen af 1900-
tallet udskibningshavn for granit til hele verden, men områ-
det var nu anvendt til en stor udendørs udstilling af granit-
skulpturer af internationale kunstnere. Vi besluttede at blive 
en dag ekstra og næste dag vandrede vi op på "Södre Höge Berg" hvorfra der er en meget 
flot udsigt (se forsiden af dette FD-Nyt).  

Vores næste stop var Grundsund, der har en 
hyggelig havn, som er et smalt sund mellem 
fastlandet og en ø, som er forbundet til fast-
landet med en lille bro. Der har vi engang 
tilbragt tre døgn, hvor det regnede hele tiden, 
men det var alligevel ikke så galt. Byen har 
dannet ramme om en populær svensk TV-
serie om livet på Saltön, som har kørt i flere 
sæsoner. Da SMHI lovede både regn og 8-11 
m/s fra syd valgte vi at tage en nat mere  i 
Grundsund. Efter den første nat i lag på østsi-
den var vi så heldige at få stævn til kaj på 
vestsiden, lige ud for vaskehus og en restau-
rant "Smultron och Tång", som ser ud af ingenting, men laver fortrinlig mad. Imellem 
retterne kunne Lotte lige nå at smutte ned og flytte tøj fra vaskemaskine til tørretumbler, 
som i øvrigt her var ganske gratis. Meget aktive og hjælpsomme havnepersoner. 

Vi havde egentlig planlagt at droppe Skärhamn på Tjørn på hjemturen, men da vi var lige 
ud for havnen kom der en regnbyge, og så gik vi i havn efter bare tre timers sejlads. Skär-
hamn er kendt for sit Nordiska Akvarellmuseet lige ved havnen, men der er også en velud-
styret marinebutik, hvor vi i 2009 fik lov til at låne ejerens bil kvit og frit for at køre de 25 
km til dyrlægen på Orust, fordi Kystbevogtningen havde konstateret at vores hunds orme-

Sundet i Grundsund 

Kungsklyftan i Fjällbacka 
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kur netop var udløbet dagen før. Vi nåede lige dyrlægen inden lukketid fredag kl. 12! 

Næste overnatning var i Marstrand, som vi tidligere har oplevet fuld af liv i forbindelse 
med et match-race stævne. Men denne gang var der en udpræget sidst-på-sæsonen stem-
ning, selv om det kun var den 1. august, så vi fortsatte næste dag til - igen - Vrångö, som 
er sidste stop på den indenskærs sejlads sydpå. Der flottede vi os med et kilo friskkogte 
burkräftor. 

Den næste dag var ifølge SMHI den helt rigtige dag til de 35 sømil til Varberg: 7-8 m/s 
fra SV og vi skulle sejle omkring 165°mod SSØ, så vi satte sejl inde i havnen og havde 
de første tre timer en fin sejlads, hvor vi sejlede op til 6½ knob på storsejl og en halv 
genua. Senere gik vinden mere i S og friskede til 10, så vi strøg genuaen og støttede med 
motoren, men søen blev efterhånden ret grov. 

I Varberg fandt vi en plads helt inde langs kajen i det inderste bassin, men fik en stor 
tysker udenpå. Næste dag var der flere store sejlbåde, der forsøgte at gå ud, men de kom 
tilbage igen en halv til en hel time senere, fordi søen var for grov. Det fortsatte i flere 
dage, så det endte med at vi lå i Varberg i fem dage og ventede på bedre vejr. En dansker 
med en Bavaria 37 fra Helsingør, besluttede sig for at tage toget hjem og lade båden 
ligge og så hente båden den efterfølgende weekend. 

Varberg er ikke det værste sted at blæse inde. Borgen, som er påbegyndt af Christian IV, 
er ganske interessant og den har nogle interessante rundvisninger. Der er et lille lokalt 
teater, der også har forestillinger om sommeren. For fem år siden så vi musicalen Chess 
og denne gang var det også en musical "The Last Five Years", som også har gået i Kø-
benhavn på Det ny Teater. Samme aften var der i øvrigt 300 meter fra havnen en stor 
friluftskoncert med Kim Larsen, som er meget populær i Sverige, men da der var udsigt 
til regn, valgte vi musical'en inden døre. 

Mens vi lå i Varberg var der EM i damefod-
bold, og vi så med stor fornøjelse de danske 
damer vinde semifinalen mod Ungarn. Vi så 
det i båden på svensk TV. Vi skulle selvfølge-
lig også se finalen mod Holland, og Lottes 
datter og svigersøn, som var på biltur i Sveri-
ge, kom for at se med. Men kort tid efter at 
kampen var begyndt anløb Stena Line havnen, 
og den skyggede totalt for TV-signalet. Fær-
gen sejlede først, da der kun manglede 10 
minutter af kampen, men da var det  jo afgjort. 

Efter fem dage i Varberg startede vi på den 60 sømil lange tur direkte mod Gilleleje. 
Vinden var 7-8 m/s fra SSØ, så det var bidevind. Vi satte sejlene i havnen fordi der sta-
dig var ret store bølger, storsejl, kvart genua og motorstøtte. Efter to timer blev det for 
surt for Kjeld, så vi sejlede ind Falkenberg og fandt plads ved kaj lige uden for klubhuset 
et stykke oppe ad åen. Hvilken forskel at skifte fra bidevind til agten for tværs. Vi havde 
en meget flot eftermiddag og aften i Falkenberg, hvor vi gik en lang tur for at kigge på 

Stena Line skyggede for TV-signalet 
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det flotte nye moleanlæg og den meget flotte 
badestrand, men der var selvfølgelig ingen 
badende og det hvide badehotel var lukket. 

SMHI havde lovet gunstig vind næste dag, så 
vi stod op før kl. 6 til en smuk morgen med 4-
5 m/s fra SØ og satte igen kursen direkte mod 
Gilleleje. Vi havde en fin sejlads indtil om-
kring en time før anløb Gilleleje, hvor vinden 
øgede til 10-12 m/s med - fortalte Lotte  bag-
efter - op til 17 m/s i stødene. Vi fik dog bjer-
get sejlene og fandt igen en plads ved kaj i det 
inderste bassin med fiskerbådene. 

Vi vidste, at der næste dag ville være et fire 
timers "vindue" fra 6 til 10 med vind fra SØ, 
som vi kunne benytte til turen til Hundested, 
men da Kjeld igen stod op kl. 05:30 øsregnede 
det, så vi udsatte afsejlingen til kl. 8. Det be-
tød, at vi efter et par timer fik 7 m/s fra SV 
stik imod, og turen ned gennem sejlrenden 
forbi Hundested blev ganske ubehagelig med 
store bølger. På grund af den sene afsejling fra 
Gilleleje nåede vi ikke broåbningen 14:30, så 
vi kom til at vente i et par timer ved bolværket 
nord for broen men det kunne vi jo, passende 
benytte til at gøre "Klart skib" efter de godt 
fem uger i båden. 

Selv om mange har klaget over en dårlig som-
mer i Danmark, så havde vi ikke en dårlig 
ferie hvor vi var, men det har bestemt ikke 
været en badetur. Vi har slet ikke været i van-
det! Vi har haft somre, hvor vi i fem uger ikke 
har haft andet på end shorts og T-shirt. I år 
sejlede vi for det meste iført vinterjakker, 
skiundertøj og strikhuer. Kun én enkelt sej-
lads, fra Tønsberg til Strømstad var vi afklæd-
te. Det var en lang ferietur med megen trans-
portsejlads, men vi tog det som en udfordring, 
og både vores egen fysik og vores gamle båd 
fungerede upåklageligt. Vi siger som Helle Thorning efter forrige valg: "Vi gjorde det!". 
Men næste sommer bliver turen nok lidt kortere, måske bare til Sundby, Espergærde, 
Rørvig og Ebeltoft for at besøge vores børn og børnebørn. 

 

Lotte og Kjeld Moselund 
Pelican II Plads 515 

Vejret smukt men køligt, Lotte i vintertøj  

Kjeld på turen fra Tønsberg til Strømstad 

Brat kursændring mod Falkenberg 
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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 februar 2018 
 

Deadline 15. januar 2018 
 
 

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

 

 

Optagne artikler præmieres med en flaske vin 

Aktivitetskalender 2017-2018 
  

Lørdag den 4. november 12:00    Standernedhaling 

Lørdag den 6. januar 13:00  Nytårskur 

 

Faste ugentlige aktiviteter 

Mandage 18:00   Juniorsejlerne  

Torsdag (lige uger ) 10:00  C-holdet  

 
Check også FD's hjemmeside www.frederikssundsejlklub.dk 
 
 
 
Generalforsamling i Frederikssund Lystbådehavn finder sted i tidsrummet 
15.november - 15. december. Forslag skal fremsendes skriftligt og være  
bestyrelsen i hænde inden 1. november. 
 
Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub finder inden udgangen af marts.  
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt 
skriftligt til formanden inden 15. januar. 
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