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Så er sæsonen 2007 startet ud med
fuld fart, og hermed allerede 2. nummer
af Vandpytten. På forsiden ses billede
fra standerophalingen d. 28. april. 

Afdelingsmøder
Der har netop været afholdt afdelings-
møde, men desværre var ganske få
mødt op. Formentlig fordi formanden
var meget sent ude med en huske-
mail, men måske også fordi der rent
faktisk er rigtig meget tryk på alle afde-
linger, hvor afdelingslederne og andre
gode mennesker har været travlt enga-
gerede i de mange aktiviteter, som
hører sæsonstarten til. Så er der ikke
så meget tid til en mødeaften. Men
måske er det også udtryk for, at der
ikke er så mange problemer. Der er
afdelingsmøde igen til efteråret, og da
det er her, hvor budgetterne aftales /
forelægges, så er der nok rimelig grund
til at antage, at der møder mange flere
op.

Aktiviteterne
Alle afdelinger er startet ud med fuld
kraft, og det er hvert forår en tilbage-
vendende fornøjelse at se det mylder af
aktiviteter, som hører vores sæsonstart
til. Da de enkelte afdelinger har mange
gode indlæg i bladet, som beskriver
aktiviteterne, skal der herfra kun lyde
en stor og velment tak for de mange
kræfter, der lægges i klubben. Uden de
frivillige, ingen klub.

Ny følgebåd
Der er kommet rigtig mange unge med-
lemmer i klubben. P.t. er der godt 60
unge, fordelt over de forskellige afde-
linger, selvfølgelig flest i jolleafdelingen.

Det har medført et behov for en ekstra
følgebåd for at sikre sikkerheden, når
der sejles og undervises. Vi håber at
kunne finde en ekstra følgebåd i løbet
af ganske kort tid. 

Success koster, men det hører heldig-
vis til de positive udfordringer.

Klubhuset
Som tidligere omtalt, har vi aftalt en
renovering af klubhuset, som gerne
skal være færdig ca. 1. august. Det
omhandler udskiftning af alle vinduerne
(med en større vinduesflade mod nord-
vest), udskiftning af dårligt træ forskel-
lige steder og maling af hele hytten.
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Tidligere har vi selv malet klubhuset,
men som en realistisk konstatering, har
vi nu valgt at betale os fra dette arbej-
de. De mange frivillige i vores forskelli-
ge afdelinger står ellers altid for skud,
men der er grænser for, hvor meget vi
kan trække på arbejdskraft, når det
ikke vedrører vores primære aktiviteter.
Det er dog dem og deres indsatser, der
holder klubben i så god gang. Beslut-
ningen har også fuld opbakning fra
generalforsamlingen i februar, hvor vi
fremlagde planerne.

Økonomi
Økonomien er i en ganske god forfat-
ning, og det er også derfor vi kan bru-
ge så mange penge på klubhuset (og
det trænger det jo mildest talt til). Men
det betyder også, at vores kasse bliver
drænet ganske eftertrykkeligt. Jeg
håber, at det er muligt at få lidt tilskud
fra kommunen til denne nødvendige
renovering, så det skal vi i gang med at
søge om.

Medlemskab
Det fører også frem til en opfordring til
medlemskab for de af havnens bruge-
re, der ikke i dag er medlemmer. Vi har
– heldigvis - i Jyllinge en ordning, som
ikke kræver medlemskab af Jyllinge
Sejlklub for at være plads- og bådejer i
havnen. Jyllinge Havn og Jyllinge Sejl-
klub er 2 helt adskilte enheder, og det
er en rigtig god ting. Men der er jo også
et velfungerende og snævert samarbej-
de imellem havn og klub, hvor havnen
og klubben sammen giver et rart og til-
trækkende sted at være.

Der er også en række andre gode grun-
de til som bådejer at være medlem af
sejlklubben. Det medfører bl.a. auto-
matisk medlemskab i ”Danske Bådeje-
re” via vores medlemskab i Dansk Sejl-

union, som er et nyt initiativ fra Dansk
Sejlunion - og dermed selvfølgelig fra
klubberne. 

Bådejerprojektet
Dansk Sejlunions Generalforsamling
vedtog énstemmigt i marts 2006, at
sejlunionen skulle igangsætte ”både-
jerprojektet”. Formålet med projektet
er: At øge servicen overfor bådejerne,
synliggøre værdien af et medlemskab
af en klub under Dansk Sejlunion for
herigennem at fastholde og tiltrække
medlemmer i klubberne, samt skabe
økonomisk værdi for sejlere, klubber
og Dansk Sejlunion. Der ligger en bro-
chure på havnens kontor, så man her
kan læse mere. 
Der er lavet en ny hjemmeside
”www.danskebaadejere.dk”, hvor de
eksisterende klubmedlemmer kan
logge sig på.

Udskiftninger
Martin Petersen, som i de sidste par år
har været jollerepræsentant i bestyrel-
sen, er blevet erstattet af Stig Arildsen.
Vi byder Stig, som er en brav og vel-
kendt person i forskellige klubsam-
menhænge, rigtig hjertelig velkommen
til bestyrelsen. Samtidig en stor tak til
Martin for hans store tålmodighed og
aktive indsats i bestyrelsen. Heldigvis
fortsætter Martin med sine aktiviteter i
jolleafdelingen, hvor vi jo hver eneste
uge kan se ham i fuld vigør sammen
med de unge sejlere - og sammen med
de andre aktive trænere.

Kajakafdelingen har skiftet leder, idet
Michele er blevet erstattet af Steen
Larsen som daglig leder af kajakafde-
lingen. En stor tak til Michele for hen-
des pionerarbejde - sammen med
mange andre - med at etablere en stor
og velfungerende kajakafdeling i vores
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klub. Michele har heller ikke tænkt sig
at holde sig væk fra havnen, men ville
godt trække sig en smule tilbage fra
lederjobbet og få lidt mere tid til at sej-
le.

Det er rigtig rart at opleve, at der fortsat
er nye kræfter, der vil tage en tørn i
klubben. Nogle af os får ændrede prio-
riteter og vil gerne erstattes af nye folk,
når vi har gjort en indsats i nogle år.
Men som altid forbliver man aktiv i
klubben og får mere tid til de aktiviteter,
som oprindelig trak een ind i klublivet -
nemlig sejlads i forskellige sammen-
hænge.

Jollepladser - leje
Der skal også gøres opmærksom på, at
jolleejerne skal huske at komme ned på
kontoret og betale for deres jolleplads.

Der er sat mærkater på alle jollerne,
hvor vi beder ejerne om at komme ned
på kontoret for dels at få et mærke
udleveret, så man kan se, hvem der
ejer jollen, plus selvfølgelig at betale
den årlige afgift. Vi har trangt med
plads i år, så det er med at skynde sig.
Joller, der ikke er registreret og hvor der
ikke er betalt pladsleje, vil blive fjernet i
løbet af juni måned.

Fortsat god sæson.

for Jyllinge Sejlklub
Peter Ottesen

Formand
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Projekt kapsejlads
– flere ud at sejle kapsejlads!
Efter at have gennemført to aftenarran-
gementer den 27. marts, inspirationsaf-
ten om det at sejle kapsejlads, og 11.
april, kapsejladsregler, med gennem-
snitlig 20-25 deltagere, havde vi arran-
geret praktisk sejlads den 25. og 26.
april.

Der var henholdsvis 5 og 7 deltagere
og vi havde to rigtig hyggelige og inspi-
rerende aftener.
Der blev sejlet en masse op-ned baner,
hvor deltagerne fik øvet starter, vendin-
ger og andre praktiske ting. På hver
båd var der en erfaren sejler med, som
kunne hjælpe og guide besætningerne
i de forskellige situationer.

Efter sejladserne havde vi socialt sam-
vær i klubhuset, hvor deltagerne kunne
få en snak om deres oplevelser.

Det har indtil videre resulteret i 4 nye
besætninger, 3 H-både og en Mustang
fra Sejlerskolen, som skal deltage i
aftenmatch om tirsdagen i deres egen
start.

Kapsejladssæsonnen vil blive afsluttet
med klubmesterskab, hvor de nye sej-
lere, vil få deres eget løb og deltage i
aftenens fest og præmieuddeling d. 29.
september.

I Jyllinge Sejlklub’s bestræbelser på, at
få flere ud at sejle kapsejlads, vil pro-
jektet ikke stoppe her, men fortsætte i
næste sæson med gennemgang af
kapsejladsregler m.m. Vi forventer os
derfor meget af initiativet og er spænd-
te på, hvad det udvikler sig til. Vi vil

løbende følge kapsejladsprojektet og
kommentere det i de fremtidige numre
af Vandpytten.

Alle nye såvel som gamle kendinge er
stadig meget velkomne på kapsejlads-
banerne om mandagen og tirsdagen. 

Med venlig hilsen
René Hansen

Kapsejladsformand

Nye medlemmer siden sidste
nummer af Vandpytten:

Steen Lilja Larsen
Liselotte Marstrand
Michael Wadt
Mikkel Marstrand Wadt
Peter Sylvest Olsen
Erna Pilegaard Knudsen
Gitte Honore
Jesper Aagreen
Frantz Winther Andersen
Henrik Elster
Lisbeth Bahnson
Valter Thomas Madsen
Ole Vahlgren
Susanne Vahlgren
Palle Højer
Kirsten Bennekov
Susanne Mathiasen
Kim Mathiasen
Birthe Schroll
Finn Schroll
Mark Schroll
Boris Hansen
Astrid Jung Laursen
Asger Jung Laursen
Alexander Niebuhr
Nick Hildan
Poul Meldgaard

Jill Tinndahn
Ulla Winther Andersen
Harald Okkels
Claes Lagstrøm
Elo Munk
Magnus Bech Kristensen
Pernille Skall Søby Nielsen
Otto Glerup
Emilie Linde Larsen
Hanne Darling Jensen
Mads Ambjørn
Carl Høgstedt
Bo Bækhus Nielsen
Rikke Bækhus Nielsen
Alexander Hattens Palne
Cecilie L. Bjerre
Mikkel Max Mouritzen
Paw Bloch
Marianne Kristensen
Børge Oreskov
Aase Oreskov
Ida Thomhav
Clara Krogh

Havremarken 3, 3650 Ølstykke, Tlf. 702014 29, Fax 47 177 888

Nye Sejl til din båd?
- Kvalitetssejl til Tur- og Kapsejlads
- Rulleforstag og Rullebomme
- Reparation og service
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Hvis du eller I går og syntes, det kunne
være sjovt at sejle sammen med os
andre sejlerpiger om mandagen, men
mangler hjælp eller instruktion til at
komme i gang, er I velkommen til at
tage en mand med til at hjælpe jer i
gang. Den mand I vælger til at hjælpe
jer, må ikke sidde ved roret og jeres
resultater vil ikke være gældende så
længe der er en mand med om bord.
Når I så føler jer klar til at sejle selv, vil
jeres resultater selvfølgelig tælle med
på lige vilkår med os andre.

Hvis du syntes ovennævnte kunne
være noget for dig, kan du kontakte
Henriette Holmstrup på telefon 46 73
08 84 eller 22 43 18 09.

Med venlig hilsen
Henriette Holmstrup

Formand for pigekapsejlads

Kære kommende sejlerpiger Siden sidst i sejlerskolen

Siden sidste Vandpyt har sejlerskolen
afsluttet vinterundervisningen, og midt i
marts afholdte vi både skriftlig og
mundtlig eksamen. Efter den ordinære
og sygeeksamen lykkedes det for alle
elever at bestå, heraf var der fire der
havde bestået praktisk sejlads, og der-
med erhvervede duelighedsbeviset. Et
stort tillykke til alle.
Årsagen til den tidlige eksamen var, at
der var mange helligdage i den perio-
de, hvor vi skulle klargøre bådene. Sel-
ve klargøringen gik fint, al gammel
bundmaling blev skrabet i bund med
havnens specielle støvsuger, og både-
ne blev bundmalet i fancy mønstre. Vi
har nemlig været så heldige at vi gen-
nem Dansk Sejlunion har fået maling til
alle bådene, som et forsøg med for-
skellige bundmalinger. 

Da bådene var kommet i vandet, og
masterne var monteret, blev vi ramt af
en stormskade, hvorfor fortøjningen på
Rose rev sig løs, og masten væltede
hen over de tre andre både. Det gav
selvsagt lidt ekstra arbejde, stress og
lidt forsinkelse. Nu er alle bådene dog
klar.Sejlerskolens samarbejde med
kapsejladsafdelingen er blevet godt
modtaget, af de anden års elever der
fik tilbudet. Kapsejladserne afholdte to
teoriaftener og to øvelsessejladser med
stor succes. Sejlerskolen var således
godt rustet til at sejle tirsdagskap. Men
kan man ikke tale om andet så kan man
tale om vejret. Første tirsdag var det
vindstille og anden tirsdag blæste det
12 m/sek og skolebådene valgte kloge-
lig at blive i havn. Det samme vejr har
selvfølgelig ramt undervisningen af
første års eleverne, så det er her midt i

maj kun blevet til en gang på vandet for
hver båd. Det er selvfølgelig ærgerligt,
men det er trods alt bedre at vente, så
sejladserne bliver gode oplevelser frem
for ren og skær overlevelse. Så vi ven-
ter tålmodigt på alle de gode aftener på
fjorden og ved skolens skur.

Her i skrivende stund er tilmeldt 22
første års elever og 9 anden års elever.
Der er kommet et par stykker til her i
starten af maj måned, men når under-
visningen kommer rigtigt i gang må vi
stoppe tilmeldingen, da skolens kapa-
citet er ved at være nået.

God sommer til alle
Rudy Pedersen, Skolechef



Jolleafdelingen var nødt til at udskyde
hygge-weekenden oprindeligt planlagt
til d. 7.-8. marts 2007 på grund af alt
for meget blæst. Vinden var oppe over
12 sekundmeter, hvilket vi fra jolleud-
valget ikke ville kunne stå inde for sik-
kerhedsmæssigt. Vi blev derfor enige
med de fremmødte, omkring 15 børn
med forældre, at det var bedre at sky-
de hygge-weekenden 14 dage og håbe
på bedre vejr.

Den 24.-25. marts 2007, hvor solen
viste sig fra en pænere side, genoptog
vi den aflyste hygge-weekend, hvor
næsten alle fra den først planlagte dato
kunne deltage. Desværre var der dog
et stort frafald af Zoom8 og større jol-
lesejlere. Til gengæld kom der et par
ekstra optimister. 

Selve weekenden forløb rigtig godt.
Sejlerne stævnede ud om lørdagen
omkring kl. 11:00, hvor der blev sejlet 2
kapsejladser. Efter sejladserne kom de
ind og fik en god omgang teori før vi
spiste en dejlig frokost, som var tilbe-
redt af en masse velvillige forældre.
Stor tak for det. Det blev til en flot buf-
fet med masser af sunde og gode ting
til de sultne deltagere. 

Efter frokost stævnede man ud i andet
sæt og fik sejlet 3 kapsejladser inden
jollerne blev trukket på land kl. 17:00.
Der blev som altid afrigget og afholdt
skippermøde om godt og skidt. Solen
var med os det meste af dagen.

Nu var det tid til noget lækkert mad,
som Carsten’s kæreste Dorthe havde
forberedt hjemmefra – der blev ikke

sparet på ”hot wings” og andre lække-
rier – Super, Dorthe.

Carsten og Morten blev og hyggede
hele aftenen og natten i klubhuset, som
jo efter de bedste principper var
omdannet til en Camp, med sovesekti-
on, en spisesektion og et område, hvor
man måtte tage sit udstyr af. Der blev
hygget med DVD’er, spil, musik, slik,
chips og sodavand, så alle var glade.

Efter en kort nat’s søvn var der mor-
genmad kl. 8:30 og sejlerne gik på van-
det kl. 10:00. Der var mindre vind, men
solen var fremme. Der kom et par
ekstra sejlere med, som deltog om
søndagen.

Arrangementet blev sluttet af med lidt
rester fra gårsdagen og alle syntes det
havde været en hyggelig weekend.

Svømme og kæntringsprøve 
d. 21. april
Kajakafdelingen og jolleafdelingen hav-
de fornøjelsen af at låne Jyllinge Svøm-
mehal til vores respektive prøver. Det
var rigtig hyggeligt. Der var 13 piger og
drenge, som først skulle svømme de 8
baner og derefter over og kæntre jol-
len. Poul fra Jolleudvalget havde sin
søn Jesper med til at demonstrere
øvelsen for alle aspiranterne. Jeg selv
var overdommer og førte behørigt
regnskab med alle. 

Alle klarede det rigtig flot, hvilket de
også har bevist ude på fjorden siden
den 3. maj, hvor vi startede sæsonens
sejladser. Det fører mig over til det
næste punkt.
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Hygge Weekend 1. træningsaften på fjorden
Stig var til stede den første aften, den
1. maj, hvor der kun var 3 sejlere, hvil-
ket jo skyldes, at alle nye D-optimister
først startede den 3. maj 2007. Det blev
der heldigvis rådet bod på den 15. maj
2007, hvor der var 5 D-optimister, 5 B-
Optimister & 1 A-Optimist, hvor alle fik
sig en god sejlaften, med masser af
vind og ingen kæntringer. Rigtig flot af
D-optimisterne.

3. maj 2007
Det var et herligt syn, at der kom mel-
lem 20-30 sejlere, som skulle i vandet
på samme tid. Alle havde glædet sig til
at skulle ud og prøve alle teorierne af.
Der var flittig aktivitet på pladsen med
at få rigget til og solen viste sig fra sin
pæneste side – alt i alt en pragtfuld
aften for både børn og voksne.

Følgebåde
Det er ikke nogen hemmelighed, at
klubben akut står og mangler den tred-
je gummibåd, da den nuværende kun
er klar til skrot. Linievogteren er ikke et
alternativ, så et par venlige forældre har
stillet eget udstyr til rådighed indtil
klubben finder den rigtige løsning. Den
ene jolletrailer mistede forhjulet her den
15. maj. Den skal repareres omgående,
da vi af sikkerhedsmæssige årsager
skal have 2 følgebåde på om tirsdagen
og 3 følgebåde på om torsdagen, hvor
der foregår undervisning. Bestyrelsen
har erkendt vi har et akut behov og vil
naturligvis finde pengene til en løsning
hurtigst muligt.

Uge 27/2007
Der bliver afholdt Sommerlejr med
Dansk Sejlunion, hvor der er undervis-
ning alle hverdage fra kl. 9-15 af Jonas
og Patrick. Der vil være en voksen inde
på land til at kunne bistå ved første-

hjælp mv., så det er bare med at finde
den store madpakke frem de dage og
komme ned og hygge sig i sommerferi-
en. Der vil blive opkrævet et lille beløb
pr. sejler for deltagelse.

Kapsejladser / stævner
Der er rundt i kredsen flere små stæv-
ner, som klubben gerne ser, at alle
både nybegynder og øvede deltager i.
Det er rigtig sjovt og man får en masse
erfaring. Klubben har endda mulighed
for at yde lidt bidrag til diverse udgifter
som f.eks. deltagerbeløb, bropenge
m.v., så der er ingen undskyldning for
ikke at deltage.

De bedste sejlerhilsner
Hans-Henrik Skyggebjerg

Formand, jolleudvalget
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Fra red.: Vi har modtaget dette
supplerende indlæg fra to piger,
Næstved Sejlklub, som deltog i

vintertræningen arrangeret af Jyllinge
Sejlklub, jolleafdelingen.

To sejlere fra Sydstævnekredsen blev i
vinter inviteret med til vintertræningen i
Isefjordkredsen, forestået af Jyllinge
Sejlklub. De fleste træninger lå i de
”modsatte” weekender af Sydstævne-
kredsens, så valget af træningssted vil-
le ikke blot betyde ”anden træning med
andre trænere,” men også ”mere
træning.”

Gennem hele vinteren var Louise Bloch
og Liv Juhl Jacobsen, begge fra Næst-
ved Sejlklub, i Jyllinge næsten hver
anden weekend for at sejle Zoom8.
Træningen blev forestået af de højt
kvalificerede trænere Martin og
Carsten, hvilket medførte megen vide-
regivelse af viden om sejlads samt stort
udbytte af træningen på vandet.
Trænerne havde til enhver tid styr på
samtlige sejlere, og mellem hver øvelse
eller kapsejlads blev der fra følgebåden
råbt kommentarer til de mange sejlere.

Vi havde også en rigtig hyggelig
weekend i Jyllinge
Det hele startede som det plejede med
tilrigning kl. 10 og skippermøde kl. 11.
Det blæste rimelig meget, men næsten
alle var ude og prøve. Efter frokost var
der mere vind, og flere blev på land. Da
vi var færdige med andet træningspas
og alle var rigget af, var der evaluering.
Da vi var færdige med det, var der lidt
tid, hvor man kunne rende lidt rundt. Til
aften sad ALLE sejlere sammen og spi-
ste. Da vi var færdige med at spise

skulle der hygges - vi så en film og spi-
ste chips, slik og sodavand. Efter fil-
men var det sengetid, de fleste gik i
seng.

Søndagen startede vi med morgen-
mad. Så riggede vi vores joller til og gik
til skippermøde. 

Så gik vi på vandet, det blæste ikke så
meget som om lørdagen, men nok.
Da vi havde sejlet i 2_ time tog vi ind,
pakkede jollerne sammen. Så var der
en kort evaluering, og derefter grillmad
på terrassen. Super hyggeligt, børn og
forældre snakkede og grinede, og efter
frokost var det hjem til de forskellige
klubber. Slut på en super vintertræning
og vellykket weekend!

Vinterens træning har bl.a. stået på
starter og rullevendinger, og både vi og
resten af sejlerne har rykket os meget
fra det sted, vi stod, da vinteren starte-
de. Den professionelle træning med
teori og videofilm iblandet har givet en
meget bedre forståelse for vind, vand
og kapsejlads, og vi er begge meget
beærede over at være blevet inviteret
med til vintertræningen i Isefjordkred-
sen. En stor tak skal lyde her fra Næst-
ved til Jyllinge Sejlklub, som var så
venlig at stille en Zoom8 til rådighed,
Martin & Carsten, som var det perfekte
trænerteam, Isefjordkredsen, som lod
os deltage i træningen, og alle sejlere,
der ivrigt deltog i træningen og gav os
modspil samt gjorde tiden i Jyllinge til
en fuldendt oplevelse. 

Sejlerhilsner fra 
Louise og Liv

Næstved Sejlklub

Til vintertræning i Isefjordkredsen
Autoriseret forhandler
og serviceværksted
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Fra red.: Læs denne søde beretning
om mødet mellem kajakroerne, Marlis,

Finn Roer Jensen og den vildfarne del-
fin, der desværre nu er afgået ved

døden.

Igennem ca. 3 uger i marts/april måned
havde Roskilde Fjord besøg af en sjæl-
den gæst. En såkaldt rissosdelfin som
normalt lever i de subtropiske og varmt

tempererede oceaniske havområder,
hvor den lever af blæksprutter. Så den
var virkelig kommet på udebane. 

Marlis og jeg mødte den 2 gange mens
vi var ude at ro. Første gang undersøg-
te den nysgerrigt vores kajakker, som
om den lige skulle se, hvem vi var. Det
foregik ved, at den forsigtigt skubbede
og puffede til os og lagde sig op langs
med kajakkerne, så vi også havde
mulighed for at klappe den. Den var
åbenbart godt klar over, at vi skulle
behandles med en vis varsomhed når
vi sad der i vores turkajakker. Billeder-
ne er taget anden gang vi mødte den,
fredag den 13. april om eftermiddagen,
i nærheden af Roskilde havn. Denne
dag var det dog mest en robåd fra
Vikingeskibs Museet, der havde dens
interesse men den kom dog hen og hil-
ste på os endnu engang. 

Hvad kan man dog ikke opleve på
Roskilde Fjord?

Hvis I vil læse mere om delfinen, dens
artsfæller og dens besøg i Roskilde
Fjord, så kan I læse på www.hvaler.dk. 

De andre billeder jeg fik taget den dag,
kan ses på 
www.roskildekajakklub.dk/Delfin%20i
%20.fjorden.htm

God sommer.
Marlis og Finn Roer Jensen

Roskilde Fjords Kajakklub
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Ring billigt i Danmark

... og til udlandet

Priserne er inklusiv moms. Opkaldsprisen er 25 øre per gennemført samtale. Normaltid: mandag-lørdag: 8.00-19.30.

• Se dine regninger on-line på www.supertel.dk

• Du kan til enhver tid opsige din kundeaftale med omgående virkning.

Det er nemt at komme i gang!
På SuperTEL’s hjemmeside www.supertel.dk kan du hurtigt og nemt tilmelde dig og ringe
umiddelbart efter.

Du kan også tilmelde dig hos SuperTEL’s kundeservice på telefon 70 70 10 35. Her kan du få
svar på dine spørgsmål og hjælp til at komme godt i gang.

SuperTEL's kundeservice er åben døgnet rundt – året rundt!

Spar op til:

0,20 kr  0,10 kr  0,25 kr 0,13 kr 20%

0,22 kr  0,12 kr  0,25 kr 0,13 kr 14%

Nye minutpriser – Nedsat med op til 50%

Tal mere for mindre med SuperTEL!

DESTINATION SuperTEL TDC Telia Tele2 Spar op til:

GRØNLAND 2,55 kr 6,75 kr 6,74 kr 5,73 kr 62%

SVERIGE 0,29 kr 0,55 kr 0,45 kr 0,50 kr 47%

NORGE 0,34 kr 0,55 kr 0,45 kr 0,50 kr 38%

STORBRITANNIEN 0,39 kr 1,40 kr 1,19 kr 1,25 kr 72%

FRANKRIG 0,74 kr 1,75 kr 1,64 kr 1,75 kr 58%

TYSKLAND 0,39 kr 1,40 kr 1,19 kr 1,25 kr 72%

USA 0,74 kr 1,75 kr 1,64 kr 1,75 kr 58%

AUSTRALIEN 0,95 kr 4,25 kr 3,93 kr 4,20 kr 78%

FILIPPINERNE 2,95 kr 15,00 kr    13,51 kr   15,01 kr 80% 

HONG KONG 0,95 kr 5,00 kr 8,19 kr 4,30 kr 88% 

Fastnet m. SuperTELdirekte

Fastnet med SuperTEL1035

Normaltid Øvrig tid Normaltid Øvrig tid
SuperTEL TDC

Sæsonen startede for alvor i Påsken,
hvor vi fik både vind og delfin-besøg
ved Jyllinge havn.
Nu hvor vandtemperaturen er kommet
godt op kan vi igen indskrive elever til
weekendkurser.
Kontakt Lars Helmersen på 
telefon 41 61 62 40 og hør nærmere.

Hver tirsdag underviser Rene K. mel-
lem 16 og 18. Hver onsdag fra kl. 16
indtil det bliver mørkt, er den faste sur-
fdag i afdelingen. Alle andre dage hvor

der er vind (dvs. mere en 6-8 m/s,) vil
der med stor sandsynlighed være folk
på vandet. Så kom bare forbi.

I år har Jyllinge sejlklub investeret i 3
nye sejl og et enkelt bræt. Med denne
nye investering kan Jyllinge sejlklub nu
undervise windsurfere fra begyndersta-

diet og helt frem til de kan vandstarte,
plane, sejle med trapez og ”jibe” (pla-
nende bomning). Dette giver alle mulig-
hed for at prøve kræfter med windsurf-
ing helt frem til der, hvor det for alvor
bliver sjovt og der kommer fart på.

Den 5. juni vil der være åbent hus i surf-
afdelingen, ligesom i alle surfklubber
landet over, i anledning af hele Dan-
marks surfdag. Arrangementet foregår
fra klokken 12 til 17. Du skal huske
badetøj, et håndklæde og et par gamle

gummisko. Resten sørger vi for. Har du
en våddragt og en sejlervest, så tag
den endelig med.
Vi glæder os til at se mange mennesker
på havene i den kommende sæson.

Med venlig hilsen
Lars og Rene K.
Surferafdelingen

Fuld fart på i surfafdelingen
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Efter at have startet Jyllinge sejlklubs
kajakafdeling har Michele Pedersen og
Lars Vest Langer ønsket at trappe
deres administrative arbejde i klubben
ned, hvilket har medført valg af en ny
ledelse i kajakafdelingen.

Ledelsen vil i fremtiden være som føl-
ger: Formand Steen Lilja Larsen , øko-
nomi/sekretær Kaj Knudsen.
Medlemsadministrator Tomas Rasmus-
sen. Kajakansvarlig Palle Berthelsen og
Hans H. Hansen. Hjemmeside Pia Lilja
Larsen/Ina Blom. Kontakt til DKF Pia
Lilja Larsen.

Der skal lyde en stor tak til Michele og
Lars for det store arbejde, de har ydet
for Kajakafdelingen, se bare på resulta-
terne, de har nået på de få år, afdelin-
gen har eksisteret. Der er ca. 80 med-
lemmer, et hus fyldt med kajakker, og
et klubliv i rivende udvikling.

Vi, der har overtaget efter Michele og
Lars, vil gøre vores bedste for at bygge
videre på de resultater, de har nået.

Med venlig hilsen
Steen Lilja Larsen

Formand for Kajakafdlingen

Ny ledelse i Kajakafdelingen
Så er årets kajakkurser godt i gang.
Efter en tur i svømmehallen med 5
kajakker og en masse øvelser i kæn-
tringer, træning i entringer, en del blå
mærker og et par teoriaftner var første
hold klar til at indtage Roskilde Fjord i
weekenden 4.-6. maj.
Solen skinnede fra en skyfri himmel, og
det første hold nød at spise den med-
bragte madpakke i pauserne mellem
de lærerige indslag fra de inspirerende
instruktører. Vejret var også perfekt til
et par entringsøvelser. En brat opvåg-
ning fik kursisterne tirsdag den 8. maj,
da det blæste ca. 10-12 sekundmeter,
og der var masser af bølger på vandet
til at få kajakkerne til at vippe og sejle
deres egen vej. 

Hold 2 startede weekenden efter og
havde også godt vejr, selv om det var
noget mere blandet end weekenden
før. De havde dog også en rigtig god
oplevelse og var friske til at gå i vandet
og lave entringsøvelser og makkerred-
ninger på stribe. 
Den 13. juni afsluttes kurserne, og der
kan der aflægges prøve. Dem der bes-
tår, bliver såkaldte ”frigivne” roere, når
de ud over at bestå prøven også har
roet 100 km. Så får de ret til at ro på
egen hånd i klubkajakkerne. Vi glæder
os til at se dem i klubben fremover som
aktive medlemmer.

Med venlig hilsen
Pia & Steen Lilja Larsen

Formand for Kajakafdelingen

Kajakkurser godt i gang

Jyllinge Apotek
- med direkte receptekspedition

Supplerer sejlerens skibskiste med

solcreme, søsygepiller, myggemidler, 
plaster og forbindinger, smertestillende medicin 

og meget mere til sejlturen.

Du finder os i Jyllinge Butikscenter
Tlf. 46 73 13 88



2120

Den nyvalgte bestyrelse i Jyllinge Lyst-
bådehavn A.M.B.A. har såvel person-
ligt som arbejdsmæssigt etableret sig
på den mest hensigtsmæssige måde.
Alle i bestyrelsen har gennem et godt
og seriøst samarbejde bevist at ville
medvirke til et engageret, åbent og
positivt samarbejde - også i relation til
havnens andelshavere, hvor vi vil til-
stræbe os på, at der vil være et besty-
relsesmedlem til stede på havnekonto-
ret i sejlersæsonen hver torsdag fra kl.
17.00 - 18.00.  Bestyrelsen har nedsat
arbejdsgrupper, der vil leve op til de
stillede målsætninger. Arbejdet er alle-
rede godt i gang og bl.a. er havnens
hjemmeside blevet opdateret og pro-
blemet med ”stenen” er blevet løst

gennem møder med Fjordudvalget
(afmærkning) – se også havnens hjem-
meside.  Bestyrelsen har haft et meget
positivt møde med repræsentanter for
Jyllinge Sejlklub og alt tegner godt for
det fremtidige samarbejde.

Dertil kommer, at vores havnefoged,
Morten, har fået en deltidsansat, med-
hjælper, Peter, og bestyrelsen arbejder
på at etablere trådløst internet på hav-
nen. Havnen råder over et slibeanlæg
(slibning af bundmaling), som lånes ud
til andelshavere af havnen. Udlån kan
aftales med Morten. 

Der er indgået en ny aftale med forpag-
terne af Fjordens Perle vedrørende

Nyt fra Havnens bestyrelse udvidelse af udendørs terrasse samt
”pølsevogn”, som vi vurderer, vil være
en fordel for alle, der benytter havnen. 

Bestyrelsen vil arbejde på at gøre Jyl-
linge Lystbådehavn til en attraktiv
havn, med mulighed for forskellige
aktiviteter.

Ingen roser uden torne
Bestyrelsen har et par henstillinger til
andelshaverne:
Der er for mange hurtigtgående motor-
både, der har for travlt med at komme
ind og ud af havnen, hurtigt over Vesen
og hurtigt gennem Lilleø-renden, uden
hensyntagen til andre både, naturen og
gældende bestemmelser. Vi henstiller
på det kraftigste til, at motorbådene
overholder gældende regler for fart i
havnen og fjorden omkring Jyllinge,

hvilket vil sige max. 8 knob! Se også
Skov og Naturstyrelsens pjece og pla-
kater om Roskilde Fjord, som forefin-
des på havnen.

Der er desværre også et, heldigvis min-
dre, antal sejlbåde, der har den misfor-
ståede opfattelse, at motor viger for
sejl i alle tilfælde. Men hvis motor skal
vige for sejl, skal sejl huske at holde
kurs og fart og udvise hensyn til andre
sejlere, både dem for motor og sejl –
også gennem Lilleø-renden. En sejlbåd
har typisk en dybdegang på 1,2 m eller
mere. En motorbåd har typisk en dyb-
degang på 0,4 – 0,6 m, hvorfor en
motorbåd derfor har brug for en bety-
delig højere ”styrefart” end en sejlbåd.
Så, venligst vis hensyn til både sejl- og
motorbåde.

Hos os har du en fast rådgiver som får et godt kendskab
til dig og din økonomi. Det betyder at du altid får en
seriøs personlig rådgivning.
Ring eller kig ind til mig - hvis du vil gøre din hverdag
nemmere.

Jyllinge Centret 12A-B, Jyllinge,Tlf. 46 78 81 81

Claus Bluhme
Telefon 46 76 06 41

Din egen faste rådgiver...

Hverdage kl. 9.00 - 19.00
Lørdag kl. 8.00 - 17.00

NB! Bageri & kiosk åbner hver dag kl. 6.30
og hver søndag har vi åbent til kl. 15.00

Velkommen i
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Vi støtter
Jyllinge
Sejlklub

Jyllinge Centret 6
4040 Jyllinge
Tlf. 45 73 33 33

Bestyrelsen skal også gøre opmærk-
som på den risiko som optimistjoller,
surfere og andre ”svage” parter udsæt-
ter sig for gennem sejlads på Vesen
(mellem havnen og Lilleø-renden).  

Der er stadig få sejlbåde, der fortsat
ikke binder deres fald, så de ikke kla-
prer mod masten når båden ligger stil-
le i havnen. Det er til meget stor gene
for andre i havnen og er en overtrædel-
se af loven om ”Småbådshavne”. Vi
beder derfor alle sejlbåde om at sørge
for at fald bindes, så de ikke støjer i
vinden. Havnen vil fremover indskærpe
overholdelsen af denne regel.

Sidst men ikke mindst, så har en
andelshaver fået en ny havneplads i
forhold til sidste år. Da han i hård vind
og højvande skulle ind mellem pælene

på sin nye plads, opdagede han – des-
værre for sent – at hans forgænger
havde efterladt et stort søm i siden på
pælen. Det blev han og hans glasfiber-
båd ikke glade for. Såfremt man ønsker
at montere holdere til fortøjninger på
pælene skal de som et minimum mon-
teres IND MOD BROEN. Under alle for-
hold – ønsker du at ændre på noget i
havnen, på moler eller på pæle så råd-
før dig først med Morten.

Så en stor henstilling fra havnens
bestyrelse: Vis hensyn – både i havnen
og på fjorden, sejlbåde såvel som
motorbåde!

Få information fra havnen
Du har mulighed for at tilmelde din e-
mail adresse til Morten på
jyllinge_havn@post.tele.dk med anfør-

sel af navn og andelsnummer, og du vil
blive ført på havnens nyhedspostliste.
Vi sparer tid og porto og du får nyhe-
derne hurtigere samt direkte i din mail.

Havnens hjemmeside er blevet udbyg-
get med en informations- og debatside.
Den er meget brugbar til at læse nyhe-
der, udgivne artikler, deltage i diskussi-
oner på debatsiderne, se billeder i foto-
albummet, sende beskeder til hinanden
m.v. Andelslisten findes også her. Den
kan åbnes direkte på nettet med søge-
muligheder, der er indbygget i PDF
læserne. 

Adressen på Internettet kender I allere-
de, som er www.jyllingehavn.dk for den
gamle kendte hjemmeside. 

For at komme videre til den nytilkomne
hedder den www.jyllingehavn.dk/cms .
Bestyrelsen kan selv lave artikler og
nyheder. Så har man noget på hjerte er
det kun at trykke ”Gem” og så står det
på siden. Andelshaverne - Jer - kan
også være med i løjerne. Prøv selv at
besøge siden og udforske den. Der er
dog en ting I skal ulejlige jer med først,
for at kunne se alle detaljerne. Som
vedtaget på generalforsamlingen må f.
eks. andelslisten ikke være tilgængelig
for hele verden. I skal derfor registrere
jer som bruger på siden. Det er nød-
vendigt for at vi kan bruge siden til
”interne” emner, der ikke må være frit
tilgængelige.

Dan P. Nymann
Bestyrelsesmedlem

Formand for Havneudvalget

Det er os med FlexLån®

Ring på  eller
besøg os på Algade 5B, Roskilde
og hør om dine lånemuligheder

l i d t  m e r e  o v e r s k u d  i  h v e r d a g e n

45 12 20 60
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Velkommen til home

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

JYLLINGE
v/ Erik Svendsen
Statsaut. ejendomsmægler, MDE
Jyllinge Centret 17, 1. sal, 4040 Jyllinge
jyllinge@home.dk

Tlf. 70 22 35 88   

Husk 
at støtte 

vores annoncører
– de støtter os !

Bent Henneberg, Annoncechef
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A K T I V I T E T S K A L E N D E R  2 0 0 7
Kalenderen holdes løbende opdateret på vores hjemmeside, 
www.jyllingesejlklub.dk. Nedenstående kalender viser ikke de faste fx ugentli-
ge aktiviteter.

Aktivitet Arrangør Dato Kl

Juni 2007
Sct. Hans – grill Kajak 23-06-07 18.00
Sidste pigekap, forår Kølbådsaf. 25-06-07 19.00
Sidste tirsdagskap,forår Kølbådsaf. 26-06-07 19.00

August 2007
1. kapsejl. piger, efterår Kølbådsaf. 06-08-07 18.30
1. tirsdagskaps., efterår Kølbådsafd. 07-08-07 18.30
Opsamling på under-
visning,fællespisning Kajak 25-08-07 8.00

September 2007
Tirsdagskapsejlads 
d. 18-09 ændret til 
søndag Kølbådsafd. 16-09-07 11.00

Sidste kapsejlads 
for pigerne Kølbådsafd. 17-09-07

Klubmesterskab 
for pigerne Kølbådsafd. 22-09-07

Tirsdagskapsejlads 
d. 25-09 ændret til 
søndag 
– sidste kapsejlads Kølbådsafd. 23-09-07 11.00
Opsamling på 
undervisning plus 
fællespisning om 
aftenen Kajakafd. 25-09-07
Klubmesterskab 
for tirsdagskapsejlads Kølbådsafd. 29-09-07
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Returneres ved varig adresseændring: 
Jyllinge Sejlklub, 4040 Jyllinge


