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Hermed er årets sidste nummer af
Vandpytten på gaden.

Generalforsamling
Denne gang annoncerer vi som sæd-
vanlig vores ordinære generalforsam-
ling 2008. Husk det nu: tirsdag den 5.
februar kl 19.30 i klubhuset. Se dagsor-
den her i Vandpytten. Muligvis yder
kasseren tilskud til en lille én, EFTER at
vi har vedtaget regnskabet for 2007. Vi
håber på et rigtig veloplagt og stort
fremmøde – som altid.

På valg er formand, sekretær og
menigt medlem. Det drejer sig om
Peter Ottesen, Nicolai Larsen og Lars
Helmersen. Nicolai ønsker at trække
sig som bestyrelsesmedlem og jeg vil
gerne her takke ham for en rigtig god
indsats i de 2 år, han har været besty-
relsesmedlem. Nicolai fortsætter sin
store aktivitet i klubben, både som
bådfører i sejlerskolen og som aktiv
sejler og kajakroer, men synes, at
bestyrelsesarbejdet oveni er lige lovlig
meget, samtidig med et øget arbejds-
pres.

Peter Ottesen og Lars Helmersen er vil-
lige til at give bestyrelsesarbejdet et
par år til, men det er helt klart, at nye
kræfter også er yderst velkomne.
Bestyrelsen skal hele tiden udvikle sig
og få nye ideer og holdninger inddra-
get, og det gøres bl.a. ved udskiftnin-
ger i bestyrelsen.

Det er også på sin plads her at give
cadeau til resten af bestyrelsen for en
rigtig aktiv, konstruktiv, konkret og ider-
ig indsats. Bestyrelsesmøderne kan
nogle gange vare længe og debatterne

være omfattende, men der er altid tale
om fælles fodslag og ønske om at gøre
vores dejlige klub endnu bedre. Rigtig
mange tak for det.

Tilskud fra kommunen
Det en meget stor glæde at kunne for-
tælle, at vi har fået 150.000 kr. i tilskud
til vores renovering af klubhuset. Pen-
gene kommer fra Roskilde kulturud-
valgs 4 mio. kr. pulje og blev tildelt i
starten af oktober. Pengene er ikke
ankommet endnu, men vi ser fortrøst-
ningsfuldt frem til en højnelse af vand-
standen på klubbens konto. Vi er rigtig
taknemmelige for, at vi dermed kan
bruge flere penge på udstyr til afdelin-
gerne. Renoveringen af klubhuset var
tiltrængt, men det er jo vores afdelings-
aktiviteter, der er det bærende i klub-
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ben, og hertil kræves en løbende
udskiftning af udstyr samtidig med
investeringer i nyt.

Ny følgebåd
Der er lige blevet indkøbt en følgebåd,
med primært henblik på jolleafdelin-
gen, og der fulgte bl.a. en splinterny
landevejstrailer med. Så nu kan vi bed-
re sørge for sikkerheden og overvåg-
ningen af de mange unge sejlere, plus
at det med de 2 trailere også er bedre
mulighed for alle afdelinger til at kom-
me rundt omkring til stævnerne med
følgebåde, joller og surfbrædder.

Visioner
Der er blevet afholdt afdelingsmøde
den 20. november i klubhuset, hvor alle
aktivt interesserede er velkomne. Det
er det forum, hvor budgetterne for
næste sæson bliver afleveret og hvor
problemer, ønsker og andre kommen-
tarer bliver debatteret. Denne gang var
der rigtig livlig debat, idet vi er blevet
enige om, at forsøge at lave en længe-
revarende vision for Jyllinge Sejlklub.
Der var mange gode ideer og mange
forslag til forbedring af klubben og
dens aktiviteter. Visionerne bliver struk-
turerede og viderebehandlet de næste
par måneder, for at blive præsenteret
på generalforsamlingen, hvor vi ønsker
at høre medlemmernes kommentar.

Visionerne vil blive udviklet fortsat, og
vi vil fantastisk gerne have en dialog
med medlemmerne om en længere-
rækkende udvikling af klubben. Derfor
vil vi løbende skrive om visioner og rea-
liseringer her i klubbladet, som jo er et
rigtig godt kommunikationsmedie, da
alle medlemmer, havnens andelshave-
re, annoncører, sponsorer, kommune
etc. får Vandpytten tilsendt. Alle med
ideer, forslag, aktiviteter m.m. er vel-
komne til at deltage. Send en mail til
formanden eller klubben og man bliver
fluks sat på maillisten, så man ved,
hvad der foregår og kan deltage i
møder og udvekslinger af initiativer.

Men, kom til generalforsamlingen og
deltag gerne i det planlagte visionsmø-
de mandag den 21. januar kl. 18.30 i
klubhuset. Så kan vi øge dialogen og
sikre fodslag vedrørende klubbens
udvikling.

Hermed ønsket om en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.

På vegne af bestyrelsen
i Jyllinge Sejlklub

Peter Ottesen
Formand

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

Som kort omtalt i dette nummer af
Vandpytten, har vi i bestyrelsen og på
afdelingsmødet talt om visionen for
klubben. I den forbindelse er der bl.a.
blevet talt om, at for at kunne skue
fremad er det rart at vide, hvor vi kom-
mer fra. Dertil kommer, at historien om
JS kan blive endnu mere interessant for
dem der kommer efter os og ikke læn-
gere kan spørge de personer, der har
været med til at starte klubben op. Der-
for kunne vi godt tænke os at få ned-
fældet Jyllinge Sejlklubs historie, dvs. i
ord og billeder få en gengivelse af
historien om sejlklubben, særlige begi-
venheder osv.

Således vil vi gerne have samlet en
række af de medlemmer, der vil være i

stand til at genfortælle hele eller dele af
Jyllinge Sejlklubs historie. Vi søger
også en eller flere personer, der med en
god ”pen”, kan være med til at nedfæl-
de historien og samle trådene.

I ord og billeder, gennem anekdoter og
korte historier håber vi at give gamle,
nye og kommende JS medlemmer en
indsigt i denne vidunderlige klub, som
vi alle er en del af.

Har ovenstående din interesse så kon-
takt bestyrelsen på telefon, mail eller
ved generalforsamlingen.

På forhånd tak.
Bestyrelsen

Indkaldelse til Generalforsamling 2008
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Jyllinge Sejlklub 

Tirsdag den 5. februar 2008, kl. 19.30 i klubhuset

Efterlysning - JS’ Historie
Kan du fortælle historien om Jyllinge Sejlklub? Så læs dette!

Dagsorden ifølge vedtægternes § 10:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det

forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab for 2007
4. Fremlæggelse af budget for 2008,

herunder kontingent.
5. Valg til bestyrelsesmedlemmer,

jf. § 12:
Valg af formand. 
På valg er Peter Ottesen
Valg af sekretær.
På valg er Nicolai Larsen

Valg af menigt medlem
På valg er Lars Helmersen
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter
7. Valg af én revisor og af én revi-

sorsuppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet 
vedtaget på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde SENEST 
TORSDAG DEN 10. JANUAR 2008,
jf. vedtægternes § 9, stk. 2.

Med sejlerhilsen - Jyllinge Sejlklub, Bestyrelsen
5
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Nyt fra sejlerskolen

Nu er det slut! 
Nej noget nyt begynder!

Det er kun sejladsen 2007 der er slut,
bådene er på land og presenningerne
er lagt over, som et symbol på at vinte-
ren er over os. Sommeren 2007 gik
godt. Vi havde både på vandet ugens
fire første dage og tirsdag var helliget
anden års elever, der sejlede med i
aften matchen. Denne form for kapsej-
ler-skole vil fremover blive tilbudt
anden års eleverne, men meget mere
herom andetsteds i bladet. 

Undervisningen af nye sejlere gik også

rigtigt godt. Alle kom igennem pensum
og det resulterede i at 20 elever gik op
til eksamen og alle bestod. Der var 13
af eleverne der allerede havde bestået
teorien, så det udløste et ”dueligheds-
bevis”, der vil blive overrakt til skolens
gløggaften den 12. dec. 2007 kl. 19:00.
Stort tillykke til alle.

Der er ingen tid til at hvile på laur-
bærrene for vinterundervisningen er
allerede i fuld gang. Mikkel der er
underviser og jeg der er hjælper er
meget glade over det store fremmøde.
Der er mellem 25 og 30 elever på vin-
terholdet. Det er et meget homogent
og hyggeligt hold, selvom det er stort.
Allerede efter første aften var der to
elever der udråbte sig selv til kageba-
gere, og kagestafetten er gået i arv fra
gang til gang. Det er de mest fantasti-
ske kager vi er blevet udsat for.

Til sidst vil jeg minde om skolens
gløggaften der afholdes den 12. dec.
2007 kl. 19:00 i klubhuset.
Her er alle nye som gamle elever med
familie velkomne. Jeg håber også at se
alle bådførerne til dette hyggelige
arrangement. Det er Nicolai der atter i
år disker op med lidt af hvert, og for-
håbentlig også med en lille juleleg.

God vinter til alle
Rudy Bülow Pedersen

Skolechef  
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Sejlerskolen forsætter succesen i 2008

Sidste sæsons kapsejlerskole var en
succes. Vi forsætter med endnu større
kraft i den kommende sæson 2008,
med en kapsejlerskole for sejlerskolee-
lever og for nye kapsejlere. Vores mål
er at få flere kapsejlere på vandet om
tirsdagen, at give et godt tilbud til sej-
lerskoleelever, som har bestået duelig-
hedsprøven og at skabe et godt klu-
bmiljø omkring kapsejladsen i Jyllinge
Sejlklub.

Evalueringen fra de sejlerskoleelever,
som i sæsonen 2007 deltog i kapsejl-
ads om tirsdagen, viste at de overve-
jende havde været tilfredse og at kap-
sejlerskolen var begrundelsen for, at de
forsat var medlem af Jyllinge Sejlklub.
De mangler som er blevet påpeget i
evalueringen, vil vi forsøge at udbedre
til sæsonen 2008.

Den kommende sæsons kapsejlerskole
vil indeholde: 
• En aften om regler og kapsejladsba-

nen i Jyllinge (teori)
• En aften om trim af rig og sejl (teori)
• To træningsaftner på vandet sidst i

april
• Sidst i maj/først i juni vil der være et

kursus i sejlads med spiler
• Bliver der tid vil der også før efte-

rårets sejladser blive afholdt et
praktisk kursus i startteknik

Har man egen båd, kan man deltage i
kapsejladsskolen mod betaling af 300
kr. Kapsejladsgebyr betaler man selv til
kapsejladsafdelingen.

Da skolen har indset, at den ikke kan
tilbyde sejlads for alle mennesker gen-
nem hele deres sejlerliv, har vi været

nødsaget prioritere, hvem der får til-
budt sejlads i skolebådene om tirsda-
gen.

Sejlads i skolebådene vil først og frem-
mest blive tilbudt elever, som har bes-
tået duelighedsprøven i sommeren
2007 eller i foråret 2008. Dernæst vil
det blive tilbudt elever, som sejlede
kapsejlads i 2007 og først derefter vil
det blive tilbudt til tidligere elever.

For at deltage i kapsejladsskolen
kræves medlemskab af Jyllinge Sejl-
klub. 

Prisen for at deltage i kapsejladsskolen
i sejlerskolens både er 950 kr. pr.
sæson. Prisen dækker undervisning,
sejlads og kapsejladsgebyr.

En af ideerne med kapsejladsskolen er
også, at man ved ”aftersailing” i klub-
huset får et netværk blandt de etable-
rede kapsejlere, så man kan komme
med som gast, hvis man ikke har
mulighed for at sejle i egen båd.

Formanden for sejlerskoleafdelingen vil
i løbet af vinteren tage kontakt til de
elever på sejlerskolen, som kan tilby-
des at deltage i kapsejlerskolen. Hvis
du som sejler med egen båd har lyst til
at følge kapsejlerskolen kan du læse
mere om tilmelding og de eksakte
datoer i næste nummer af Vandpytten.

Vi glæder os til at se nye elever med
eller uden båd i kapsejladsskolen i
sæsonen 2008.

Med venlig hilsen
Steen Wintlev & Rudy Pedersen

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



Et kik på den netop afsluttede sejler-
sæson, giver et godt og positivt ind-
tryk, og det lover godt for den kom-
mende sejlersæson 2008.

I mit sidste indlæg (red. Vandpytten
nr.3, 2007) skrev jeg, at vi gennemsnit-
ligt var 6 både mere på vandet i forårs-
sæsonen sammenlignet med 2006. Det
gennemsnit kunne vi ikke helt holde for
efterårssæsonen, men gennemsnittet
for 2007 blev 5 både mere på vandet
(2007=15 ( 2006=10).

Det synes jeg stadig er en flot frem-
gang, som vi alle sammen skal gøre
vores til at fastholde i fremtiden.
Forøget aktivitet skaber også forøget
interesse, hvilket er det indtryk, jeg står
tilbage med efter denne sejlersæson.
Mange medlemmer har nemlig spurgt
til de forskellige aktiviteter og tiltag,
som har fundet sted i løbet af sæso-
nen.

Så jeg ser frem til sejlersæsonen 2008
med spænding. 

Roskilde Bank sponsorerede 2. præmi-
erne for forårs- og efterårssæsonen,
som var 2 x 3 gode flasker rødvin.

Derudover var der følgende præmier:
Flidspræmie for deltagelse i flest aften-
matcher gik til Brian Skovgaard i L-23.
Præmien var et gavekort på kr. 300,00
til Sejlershoppen på Jyllinge Havn og
boatshampoo
fra Hempel. 

For en ihærdig og stædig deltagelse i
den forløbne sæson, på trods af at bli-
ve placeret i den nederste del af feltet
hver gang, udløste det et gavekort på
kr. 300,00 til Sejlershoppen på Jyllinge
Havn og et nyt yachtflag fra Palby
Marine til Erik Abraham i Maxi 77.

Som et plaster på såret i at få ødelagt
båden allerede efter den 2. sejlads i
forårssæsonen og gik glip af 2 efterføl-
gende aftenmatcher, udløste det er
gavekort på kr. 300,00 til Sejler-shop-
pen på Jyllinge Havn og marinepolish
fra Hempel til Bent Olsen i Larsen 25.

Alle præmier blev sponsoreret af 3F
Sejl- og Bådudstyr i Frederikssund,
som også har sejlershoppen på Jyllin-
ge Havn.

Klubmesterskab 2007 
Den 29. september afholdt vi klubme-
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Status på sejlersæsonen for kapsejlerne 2007 sterskab med deltagelse af 11 både.
På trods af spredte regnbyger var det
utrolig godt sejlervejr med 5-8 m/sek.

Der blev afviklet 2 op-ned baner og en
distancesejlads på 11 sømil. Selvom
deltagerantallet ikke afspejlede det
gennemsnitlige deltagerantal i aften-
matcherne, så fik vi afholdt et godt klu-
bmesterskab med nogle gode baner.

En stor tak til Erik Munch, Mogens
Vang, Poul Erik Larsen og Ole Lind Lar-
sen for at træde til i sidste øjeblik som
dommere. 
Det var rigtigt godt gået af jer alle sam-
men.

Deltagelse i DM
I den forløbne sæson har Jyllinge Sejl-

klub været repræsenteret til DM i hhv.
L-23 og BB 10 Meter.

Theis Palm  i L-23 forsvarede sit DM fra
sidste år og vandt i suveræn stil. 
Tillykke med det !

Undertegnede deltog i DM for BB 10-
Meter og blev nr. 14 ud af 19 deltagere.
Vi fik dog en topplacering, idet Theis
Palm var gast på en BB 10 Meter, som
blev nr. 2. Men jeg blev en hel del klo-
gere og må træne lidt mere til næste år,
hvor DM afholdes i Nivå.

Jeg kan kun opfordre de medlemmer,
som overvejer at deltage til DM i deres
respektive klassebåde til at gøre det.
Det er utroligt lærerigt at sejle mod
både, som er magen til ens egen. Man
lærer utrolig meget om at trimme sin

Forårssæson 2007
1. Theis Palm L-23
2. Steen Wintlev H-båd
3. René Hansen BB-10 Meter

Efterårssæson 2007
1. René Hansen BB-10 Meter

2. Brian Skovgaard L-23
3. Steen Wintlev H-båd

Klubmesterskab 2007
1. Theis Palm L-23
2. Steen Wintlev H-båd
3. Brian Skovgaard L-23

Resultater fra sæsonen 2007 

Jyllinge Centret 12 A-B · 4040 Jyllinge · Tlf. 46 78 81 81

Helt Ærligt. Det er vigtigt at du og 

din bank holder samme kurs, og at 

din bankrådgiver interesserer sig 

for dig og din situation – dit liv.

I Roskilde Bank deler vi hverdagen 

med vores kunder. Kun sådan 

bliver vi en værdifuld del af dit 

liv. Og derfor har vi ingen parader 

oppe og ingen kasser du skal 

puttes ind i, for at vi kan forstå 

hinanden.

 

Og det bryder alle bølger. Det 

siger vores kunder i hvert fald.

 

Kig forbi en dag og mærk 

forskellen.

Giver din bank 
dig vind i sejlene?

07
-1

45

Helle Mikkelsen 
Kunderådgiver 
Tlf. 46 76 06 42
hmi@roskildebank.dk
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båd optimalt. Samtidig får I skabt et
netværk, som altid kan bruges bagef-
ter. 

Samarbejdet med Sejlerskolen
Steen Wintlev, Rudy Pedersen og
undertegnede afholdte et evaluerings-
møde den 12. november for at drøfte
den afsluttede sejlersæson.

Der var følgende konklusioner:
Der har i sæson 2007 været 1-5 nye
kapsejladsbåde fra sejlerskolen pr.
aften, hvilket ikke lyder af så meget.
Men hensigten var at få startet et tilbud
op til interesserede elever fra sejlersko-
len eller sejlere med egen båd, som
ved der er muligheder for aktivt at del-
tage i kapsejlads.

Der er blevet gjort et stort stykke infor-
mationsarbejde fra sejlerskolens side
for at få spredt budskabet blandt
nuværende som tidligere sejlerskolee-

lever. Muligheden for at give grundig
information til uddannede elever var
ikke til stede på grund af planlæg-
nings-tidspunktet.

Evalueringen blandt sejlerskoleelever-
ne viste stor tilfredshed med initiativet,
men også at den fortsatte succes
afhænger af, at man kan skabe en
egentlig kapsejladsskole.

Vi var alle sammen enige om, at det var
gået rimelig godt i den forløbne sæson
og Sejlerskolen er en vigtig faktor til at
skabe en fortsat fremgang på kapsejl-
adsfronten i Jyllinge Sejlklub.

Konklusionen af alle disse tiltag, har
medført vi tror på, der er skabt et fun-
dament for at udvikle kapsejladsområ-
det i fremtiden. At JS får skabt et ser-
iøst skole- og kapsejladstilbud til ele-
verne fra JS egen sejlerskole og til
andre interesserede med egen båd,
gør at grundlaget for succes på kap-
sejladsområdet i JS er til stede.

Der vil i den kommende sæson blive
arbejdet videre med projektet for at
fastholde den succes JS indtil videre
har fået skabt med flere sejlere på van-
det.

Sejlerskolen vil arbejde videre med at
skabe en egentlig kapsejlerskole.

Kommende arrangementer
Vi vil i den kommende sæson arrange-
re følgende, hvor der i skrivende stund
endnu ikke er fastlagt en dato:

Februar / Marts 2008
• En regelaften med at beskrive
baneregler og startprocedure for aften-
matchsejladserne kombineret med
gennemgang af kapsejladsreglerne. 

• En trimaften med gennemgang af
grundtrim og andre relevante emner.

April 2008
• 2 aftener med praktisk sejlads for
interesserede fra Sejlerskolen eller
medlemmer med egen båd, som
ønsker at lære mere om at sejle kap-
sejlads.

Så snart datoerne er fastlagt vil de
komme på hjemmesiden og ligeledes
blive nævnt i det næste nummer af
Vandpytten (red. Nr. 1-2008). Desuden
vil indholdet af ovennævnte aktiviteter
blive beskrevet mere specifikt.

Tak for hjælpen
Ingenting laver sig selv, så derfor vil jeg
gerne takke følgende:

• Steen Wintlev for at hjælpe mig med
at lægge kapsejladsmærker ud samt

opmåling af baner. Desuden også tak
for hjælp til diverse praktiske ting ifbm.
planlægningen af sejlersæsonen 2007. 
• Erik Munch for at hjælpe mig med at
tage kapsejladsmærkerne op.
• Rudy Pedersen for at arrangere øl
og vand til vores sociale samvær efter
aftenmatcherne om tirsdagen.
• Benny Jensen for hjælp til at lægge
kapsejladsresultaterne ind på hjemme-
siden.
• Roskilde Bank og 3F Sejl- og Båd-
udstyr i Frederikssund for diverse
sponsorgaver.

Jeg håber alle allerede glæder sig til
sejlersæson 2008, hvor vi forhåbentlig
ser nye kapsejlere og nye både på van-
det.

God jul og et godt nytår.
Mange sejlerhilsener

René Hansen, Kapsejladsformand
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Vi støtter
Jyllinge
Sejlklub

Jyllinge Centret 6
4040 Jyllinge
Tlf. 45 73 33 33

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

Dette er et billede af havørnene fra Bognæs. De sidder i fred og ro på nordøstsiden
af Eskilsø - ud for Silderenden, hvor de lurer på en flok blishøns, som er en af deres
livretter. Billedet er taget fra den sydligste del af Lystbådevej.Kaj Knudsen, Kajakafde-
lingen

Havørnene fra Bognæs
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10. MARTS:
MED MATROS OG KOK FRIDAN GIBO 
TIL CARIBIEN PÅ GALEASEN VENDIA
Ombord var bl.a. tre hårdt belastede knægte, der blev afrettet af fem mænd med
hård på brystet. Flot lysbilledforedrag. I samarbejde med FTLF- Langtursejlerfor-
eningen. 

17. MARTS:
STUMPEMARKED
Har du noget du mangler, så er det her det foregår. Tøm loftet og tag det hele med
i klubben. JS byder på et glas god vin til at starte sejlsæsonen på.

16

28.JANUAR:
PÅ FORSKNINGSTOGT MED 
HAVHINGSTEN FRA GLENDALOUGH 
Foredraget starter i 1042 hvor Havhingsten blev bygget i Irland. Vi passerer Ros-
kilde under rekonstruktionen, og følger togtet til Irlands nationalmuseum på Col-
lins Barracks. Foredragsholder Martin Kristensen ledsager foredraget med flotte
billeder og illustrationer.

4. FEBRUAR:
HERSLEV BRYGHUS
OBS! Begrænset antal deltagere! 
Succesen fra sidste år gentages. Herslev Bryghus kommer atter til Jyllinge og
laver ølsmagning med rigeligt smagsmateriale. JS byder på en bid brød til det
gode øl.
Tilmelding på willman@pc.dk eller 60662304. senest d. 27. januar.

11. FEBRUAR:
FRA MAMARIS TIL ISTANBUL
Kirsten Sydtoft fra FTLF Langtursejlerne beretter om nogle spændende måneder
som gast i det tyrkiske sejlerparadis. Foredraget ledsages af flotte billeder fra det
azur blå Ægæerhav. I samarbejde med FTLF- Langtursejlerforeningen.

25. FEBRUAR:
ALT OM ELEKTRONISKE SØKORT OG VEJR FILER
Frits Hedegaard Pedersen fra FTLF- Langtursejlerne vil gennemgå fordele og
ulemper ved de mest populære søkortsystemer. Der vil være praktisk demonstra-
tion af et elektronisk søkortsystem herunder visning af vejrdata (Grib filer). I sam-
arbejde med FTLF- Langtursejlerforeningen.

3.MARTS:
METEOROLOGI FOR SEJLERE
Meteorolog på DMI Ulrik Borch vil friske vores meteorologiske evner lidt op med: 
• Generel forståelse af vejret i DK med nærområde
• Dekodning af og forståelse af vejrkort og de meteorologiske udsigter
• Kig på skyerne før du sejler, hvad skal man holde øje med?
• Bølger i havene omkring DK og strøm i indre danske farvande.

I samarbejde med FTLF- Langtursejlerforeningen.

Mandagsaftner i Jyllinge Sejlklub 2008
Mandagsaftenerne er for klubbens medlemmer med pårørende. 

Alle arrangementer starter kl. 19.00 og så er de gratIs.

JS bartender vil som sædvanlig 
sørge for diverse drikkevarer til lave JS-priser. 

Og mon ikke der af og til vil være kaffe og kage.

Vel mødt!

Mandagsaftenudvalget 
ønsker god fornøjelse

✁✁✁✁✁✁✁✁✁
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Jyllinge Sejlklub bag ny tradition
I samarbejde med Dansk Sejlunion og
NASA i Klitmøller samt en række spon-
sorer, har Jyllinge Sejlklub været med
til at starte en ny tradition for Danmarks
Young Guns som junior windsurfere
kaldes.

I skolernes efterårsferie (uge 42) afvik-
les, det som er blevet døbt, Young Gun
Classic. Et højdepunkt på året, hvor
alle juniorer mødes. Formålet med at
lægge det i skolernes efterårsferie er at
give de unge windsurfere mulighed for
at stille op til DM som afvikles i Klitmøl-
ler den sidste weekend i efterårsferien.

Et andet meget vigtigt mål med YG
Classic er at samle de unge og give
dem noget viden, erfaring og nogle
oplevelser med hjem. I klitmøller har
man vel nok landets højeste koncentra-
tion af top windsurfere (og surfere) som
gerne deler deres erfaring med de
unge. Som alle andre er seniorerne i A
og B rækken meget imponeret over de
unges gå på mod, evner og talent. En
lang række lokale kræfter har været
med til at give de unge en god start på
det at sejle i bølger.

Der var lagt op til en uge med masser
af vand, vind og aktivitet. DS havde
stillet 2 af deres aktivitetstrailere til

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

rådighed. Indholdet blev brugt flittigt.
Allerede første dag, hvor der ikke var
så meget vind, viste de unge hvad en
Young Gun’er er. Det er unge sejlere
der skal på vandet og træne også selv-
om der ikke er vind. Med Sejlunionens
kajakker og NASAs surfbrædder, blev
der hurtigt trængsel på bølgerne ud for
Ørhage. Her bryder Nordeuropas bed-
ste bølger. Året rundt. Her kan man
lære kunsten af sejle i bølger. Igen,
vind er ingen hindring for at lære noget
om bølger, derfor blev de unge sendt
på havet med besked om, at lære at
”læse” bølgerne. Som sagt så gjort.

Hver dag, hele ugen, blev der gået til
den. Når der var for meget vind til at
det var forsvarligt at sejle i Klitmøller,
kørte hele karavanen af i alt 9 biler med
diverse trailere sydpå til Krik. Et af de
mange gode Freestyle spots i DK.
Denne disciplin tiltaler mange unge

windsurfere. Den kan dyrkes i de fleste
klubber og man kan starte med at øve
de grundlæggende bevægelser allere-
de det første år man windsurfer. Den er
publikumvenlig, for den foregår oftest
på fladt vand med jævn vind og det er
der i Krik. Efter en lang dag på vandet
mødtes de unge til et slag Pool eller en
surf DVD i klubhuset, før der blev
tænkt på dyner. 
På trods af det kølige danske efterår-
svejr havde alle deltagere og arran-
gører en foryngende uge i Klitmøller. 
Personligt ser jeg allerede nu frem til at
byde hele Danmarks voksende skare
af Young Gun windsurfere velkommen
til Young Gun Classic 2008 i uge 42.

Med venlig hilsen
Lars Helmersen

Young Gun Classic ‘07
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Som kulminationen på dette års Young
Gun Classic i Klitmøller, en uge med
windsurfing wave og freestyle, afvikle-
de DBO årets DM i Freestyle. 

Det er første gang man har set så man-
ge juniorer ved et DM. Jyllinge pigerne
Michala Isaksson og Olivia Helmersen
fra Jyllinge Sejlklub vandt henholdsvis
sølv og bronze i junior pigernes Fre-
estyle. Sammen med 22 andre Juniorer
fra hele landet deltog de årets YG Clas-
sic. En uge med windsurfing i farvandet
omkrig Nordeuropas bedste windsur-
fing spot, hvis man er til disciplinerne
wave og freestyle. 

Efter en uge med sejlads ud for Klit-
møller og i Krik vig, syd for Klitmøller,
blev dette års DM afviklet.
Wave / frestyle ranglisten for året, blev
ligeledes opgjort efter DM i Klitmøller,
her fik Oscar Helmersen sejlet sig til en
samlet 5. plads og Sebastian Bennet-
sen opnåede en flot placering som nr.
16 efter meget kort tid som windsurfer.

DM blev afviklet af den Lokale sejlklub
NASA i samarbejde med DBO, DS og
Jyllinge Sejlklub samt en lang række
sponsorer. 

Med venlig hilsen
Lars Helmersen

DM medaljer til JS i Freestyle 

Man kan måske ikke træne herhjemme
på fjorden, men det afholdt ikke Oscar
Helmersen, fra at løbe med sejren i et
lokalt surf (uden sejl, i bølger) stævne i
Klitmøller i skolernes efterårsferie.
Under afviklingen af årets DM i
windsurfing disciplinerne Wave og Fre-
estyle i Klitmøller, besluttede arran-
gørerne fra DBO med Quiksilver i ryg-
gen, at den manglende vind ikke skulle
forhindre alle juniorerne i at komme
(på) i vandet på stævnets første dag. 

En rask lille padle-konkurrence med i
alt 8 deltagere blev stablet på benene. 
En senior fra A-rækken og 7 juniorer

blev sendt på vandet og efter 4 runder
og et par timers hårdt slid i Vesterha-
vets bølger, kunne vinderen kåres.

Med venlig hilsen
Lars Helmersen

Wave rinding i Jyllinge?
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Efter flere års tilløb var det med
spænding og store forventninger, jeg
drog mod Silkeborg for at deltage i
årets udgave af Tour de Gudenå, der i
år havde 40 års jubilæum. Fra RFK var
vi 11 roere. De fem sejeste, Finn og
Martin i K2, Mads og Helle i K2 samt
Finn Roer og Nicolai i K1, skulle ro
marathon-distancen på 120 km. De
seks øvrige, Hanne, Marlis, Regina, Per
og jeg, alle i K1, skulle deltage i turist-
klassen, TDG Classic på 58 km. Vanen
tro mødtes vi med deltagerne fra Jyllin-
ge Sejlklub (Bjarne, Nicolai og Kaj, alle
i K1).

I løbet af ugen tænkte jeg på, som
mange andre, hvordan vejret ville blive;
bare det nu ikke blæser for meget om
lørdagen, hvor der skulle roes over fle-
re søer, hvor både Mossø og Julsø kun-
ne være krævende. Jo mere vi nærme-
de os afrejsedagen des mere vind love-
de vejrprofeterne. Da  vi ankom fredag
aften lød seneste melding på 11 m/s.
Det var naturligvis ”træls” men ikke
uoverkommeligt, dog var enkelte lidt
betænkelige. 

Efter vores ankomst på vandrehjem-
met, der ligger lige ud til Gudeåen; det
var bare så fint, måtte vi have noget at
spise. Det blev på Jensens bøfhus, helt
efter sædvane, kunne jeg forstå. Per
var sulten, så han bestilte en 400g bøf,
velkomme! Den blev spist og lå vistnok
lidt tungt i maven. Da alle var mætte,
gik turen videre til en bar, hvor vi fik lidt
humle til at slappe af på, inden det gik
løs i morgen.

Næste morgen fik vi dejlig morgenmad.
Lone, der var en af vores helt uund-

værlige supportere, blev hentet på sta-
tionen. Lone er Hannes søster, de lig-
ner hinanden meget både af udseende,
men også af sind (. Vi fik også læst
seneste vejrmeling. Nu lød meldingen
på sol og skyer, ingen regn, men 14
m/s som middelvind fra Nordvest. Det
udelukkede alle forhåbninger om, at
det nok ikke ville blive så slemt. Hanne
var klog og meldte fra med det samme.
Per var næsten lige så klog, da han
også meldte fra, men ombestemte sig
senere og lod sig rive med af den gode
stemning. Alle undtagen Hanne ville
således ignore vejrmeldingen.

Os der skulle ro på turistklassen kørte
med Hanne og Lone. Vi ankom til
Emborg i god tid - troede vi. Da vi var
klar til at gå på vandet, var der 40 min
til start. Jeg tænkte, at det var alt for
tidligt at gå på vandet, men ved et
tilfælde mødte jeg dommeren, der skul-
le affyre startskuddet. Han sagde, at
jeg hellere skulle skynde mig i, da man-
ge ofte ikke kunne nå frem til start i
tide. Jeg og Regina besluttede, at vi
hellere måtte komme i kajakkerne. Per
ville vente lidt og Marlis var midlertidigt
væk i mylderet. Ved bredden forstod
jeg pludseligt mandens ord; der var
roere over alt, som alle gerne ville på
vandet. Vi kom hurtigt i og roede hen til
startlinien; der var allerede en del foran,
50+ og et øjeblik efter var der flere hun-
drede bagved, alle side om side, som
sild i en tønde. 

Starten gik og vi begyndte at ro, først
ret langsomt, efter 5 minutter gik det
fint. Vinden var dels i ryggen og dels fra
siden, endnu ikke så slem, så de første
7 km til Ry gik godt og hurtigt, dog var

Tour de Gudenå 2007 der en del kastevinde, så det var med
at holde godt fast i pagajen. 

Ved Ry stod Hanne og Lone ved over-
bæringen og heppede (det var bare
dejligt). Der var en del kaos, da vi var
mange, der skulle bære kajakken over
vejen (senere var det vist helt forfærd-
ligt). En roer foran mig var lidt for hurtig
til at komme i kajakken og væltede,
hvilket betød længere ventetid og mere
kaos. Jeg var ikke ligefrem tålmodig på
dette tidspunkt (. Jeg kom i og roede
videre. 

Efter Ry blev der mere åbent vand på
Birksø og jeg så den første roer i van-
det; det var ham der væltede ved over-
bæringen, måske skulle han være ble-
vet hjemme i dag. Kort efter overbærin-
gen ved Ry så jeg nogle ener-kanoer,
der var ved at lægge an til start. Ja det
er dem, hvor man står på det ene knæ,
som er komplet umulige at holde
balancen i. Martin ligner et lille puds
ved siden at disse kæmper, der roer
ener-kanoer (undskyld Martin). Uviden-
de som jeg var, troede jeg de skulle ro
på en lille bane omkring startområdet,
senere fandt jeg ud af, at de også skul-
le til Silkeborg!

Jeg roede støt videre og mærkede, at
modvinden nu var ret stærk, vandet
blev mere åbent og der var enkelte roe-
re, der lå i vandet, én i en kajak, der
stortset var sunket. Jeg priste mig lyk-
kelig over, at jeg havde valgt Coastrun-
neren, der er ret stabil og god i bølger-
ne. Bedst som jeg syntes, at jeg var ret
sej, blev jeg overhalet af en af kæm-
perne i en ener-kano; jeg tænkte, hvad
laver HAN her! 

Længere fremme lå en pynt hvor andre
var søgt i ly, der ville jeg også lige hol-
de en kort pause, for nu var det faktisk

pænt anstrengende og vandet var tem-
meligt uroligt. Forbi pynten så det helt
vildt ud; bølgerne tordnede afsted og
der var hvide toppe og skumsprøgt
over alt. Jeg måtte jo videre, så jeg
”kastede” mig ud i det, og det var vildt;
det værste jeg nogensinde havde ople-
vet og det blev kun værre. Bølgerne var
høje og korte og kom ofte fra flere ret-
ninger, da følgebåde sejlede på kryds
og tværs for at hjælpe de første som
allerede var væltet. Vinden var hård og
ubamhjertig, de 14 m/s slog ikke til,
slet ikke i vindstødene. 

Nu væltede folk over alt, så jeg kon-
centrerede mig om bølgerne, vinden,
pagajen og roede det bedste jeg havde
lært. Samtidigt forsøgte jeg, at ikke
komme for tæt på de mange følgebå-
de, der forsøgte at hjælpe til. Jeg ville
heller ikke for tæt på andre roerer, uan-
set om de roede eller lå i vandet. Jeg
skulle ikke væltes af dem, det ville
være for surt. Jeg tænkte, at den bed-
ste måde, jeg kunne hjælpe dem, der lå
i vandet, var ved ikke at falde i selv. Jeg
tænkte også meget på mine medroerer,
der skulle over Mossø, som var endnu
større end Julsø. Jeg var ret sikker på,
at den ville ingen klare, for Julsø, den
var jo vanvittig! 

Jeg styrede mod den store Møgelø i
midten af søen, idet jeg tænkte, at jo
nærmer jeg kom den, des mindre ville
bølgerne blive. Det blev de også, men
der gik lang tid og der kom hele tiden
nye kæmpebølger. Set fra en kajak var
de kæmpe, op til 1 meter. Efter nogen
tid var der ikke flere der væltede, og vi
var ret få der roede. Jeg havde måske
set 25, der svømmede rundt i vandet,
nogle med løftet pagaj, så følgebådene
bedre kunne se dem. 

Endelig kom jeg i bølgelæ, men vinden
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var forsat stærk. Jeg gik i land på øen,
fik tømt kajakken for vand, tømt min
egen blære, fyldt min drikkepose og
ringet til Lone, der selvfølgelig ikke sva-
rede. Jeg tænkte, at hun havde nok at
gøre med at hjælpe til nede ved Mossø,
så jeg lagde besked om, at jeg nu ville
ro videre fra Øen i søen (Møgelø).

Rundt pynten blev det igen vildt, men
der var ikke ret langt til den nordlige
søbred, så jeg roede derover, hvorefter
jeg igen blev overhalet af en ener-kano.
Jeg begriber ikke, hvordan de kan hol-
de balancen i et sådant vejr og hvordan
de undgår, at kanoen bliver bordfyldt.

Jeg kæmpede videre, nu under forsat
vanskelige forhold, men ikke længere
vanvittige, dog var kastevindene helt
sindsyge; de kunne flå pagajen ud af
hænderne på en, og de var også lige
ved det. I takt med at trætheden satte
ind, blev jeg mere uopmærksom, så
det var ikke fedt med pludselige ryk i
pagajen. 

Efter Juelsø kom et smalt løb, dejligt,
så en ny lang, lang sø (Borresø), så
igen et smalt løb og så igen ny lang sø
(Brassø). Søerne var klart kortere end
Juelsø, men armene var en helt del
længere. Jeg så meget frem til at nå å-
løbet ind til Silkeborg. På den sidste sø
blev jeg igen overhalet at en ener-kano
med en ”ældre” roer med kæmpe
fuldskæg. Om han var 50 eller 60 ved
jeg ikke, men jeg var dybt imponeret.
Jeg råbte ”godt gået”, han kvitterede
med ”I lige måde” og det gav lige lidt
ekstra kræfter til resten af søen. Jeg
nåede til åen og roede de sidste kilo-
meter til Silkeborg og passerede mål-
stregen, hvor mit navn og Roskilde
Fjord blev råbt op i højttaleren; det var
fedt og jeg var sgu lidt stolt af mig selv.

Da jeg kom tilbage til Vandrehjemmet
fik jeg bekræftet, at mange var udgået.
Jeg hørte, at Mads og Helle har besej-
ret Mossø - Respekt! De havde natur-
ligvis også haft deres udfordringer.
Undervejs havde Helle sagt til Mads,
”jeg er våd over alt, jeg kan ikke mere”,
hvortil Mads havde svaret, ”din heste-
hale er ikke våd!” Mads var således
ikke til at forhandle med. Ved Ry blev
løbet stoppet, så Mads og Helle måtte
gå i land. Løbet skulle være stoppet
tidligere, men det var jo aldrig sket før,
så det er let at være bagklog.

Kaj nåede også frem til Silkeborg i hans
havkajak. Marlis, Regina, Per og Bjarne
stoppede i Ry, mens legen stadig var
god. Nicolai og Nicolai, Finn, Finn og
Martin fik kæmpet sig i land på bred-
den ved Mossø, alle i god behold, hvil-
ket var det vigtigste, og uden væsentli-
ge skader på udstyret.

Af de 888 startende, udgik 625 og 263
kom i mål. I følge rygtebørsen var mere
end 50 kajakker sunket og vindstødene
havde været op mod 24 m/s. Begge
dele er formodentligt noget overdrevet,
men spændende var det. Løbsledelsen
besluttede heldigvis, at alle kunne star-
te næste dag, dog med tidstillæg til
dem, som ikke kom til Ry eller Silke-
borg.

Om aftenen fik vi det legendariske ris-
taffel på vandrehjemmet; det var over-
dådigt. Bedst som vi sad der og spiste,
kom en toer-kajak forbi med to piger
fra U/16 løbet, det var simpelthen så
fantastisk at se de to, der havde kæm-
pet sig frem hele vejen til Silkeborg.
Respekt igen!

Efter maden og de værste røverhistori-
er fra dagens hændelser var fortalt, fik

Autoriseret forhandler
og serviceværksted
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nogle en godnat-pils inden det var på
hovedet i seng. 

Næste dag skulle vi tidligt op, kl. 05:30.
På med rotøjet, rydde op, ud af vagten,
spise morgenmad og så af sted.
Marathon-roerne skulle starte i Silke-
borg. Vi andre kørte til Bjerringbro og
så en dejlig solopgang. Vi var sent på
dem, så jeg skyndte mig i kajakken og
glemte mit siddeunderlag. 

Åen var utroligt smal og der var kajak-
ker over alt, det var umuligt at ro, man
måtte følge de andre. Efter ca. 10 min.
blev det bedre og jeg kunne ro mit eget
tempo. Åen var smal men vinden var
væk. Jeg savnede den slet ikke. Solen
skinnede, det var smukt og noget helt
andet at ro i dag. Efter knapt 2 timer
kom jeg til Langå, hvor jeg fik strakt
ben, lidt at drikke. Lone kom med mit
siddeunderlag. Det var skønt.

Så afsted igen og bedst som det gik,
blev jeg overhalet af en ung pige i
kapkajak. Hun var den første af kapro-
erne, hendes ro-stil var simpelt hen
perfekt, jeg var helt betaget. Hendes
meget lange lyse hår gjorde naturligvis
synet endnu mere betagende. Jeg nød
det, så længe det varede, hun var hur-
tigt væk og jeg overvejede ikke at

prøve at følge med, omend jeg meget
gerne ville.

Endeligt kom den blå bro i Randers og
så gav jeg den gas, alt hvad den kun-
ne trække. Lone & co. stod på bredden
og heppede, mit navn og klub blev råbt
op i højttaleren, det var fedt – igen.  

Efter at have ventet i en time på at
bade i Randers Hallen ( ( ( stod vi turi-
stsejlere og ventede på, at de rigtigt
seje fra marathon-distancen kom i mål.
Vi heppede og hujede og ved 15:30
tiden var alle i mål. Derefter pakkede vi
bilerne, fik vi mad i teltet og begyndte
at vende snuden hjemad.

Herfra skal der lyde en tak til alle for en
kæmpeoplevelse, især en stor tak til
vores fantastiske supportere. Jeg kan
varmt anbefalde andre at deltage i Tour
de Gudenå. Jeg skal helt sikkert med
igen næste år. Jeg håber, at vi ses (

Med venlig hilsen
John Topp, RFK og Jyllinge Sejlklub 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

Husk 
at støtte 

vores annoncører
– de støtter os !

Bent Henneberg, Annoncechef
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Fredag d. 31. august mødtes vi to
mand for at læsse kajakker til turen til
Järnavig i Sverige. Det pisregnede,
men da der var lovet bedre vejr lørdag,
læssede vi fortrøstningsfulde traileren.
Snart dukkede de andre deltagere op.
Vi var så Jan, Gitte, Steen, Pia, Gunni,
Valter, Hans og en gæst, Jock. Det pas-
sede lige med hvad traileren kunne
tage af skive. 

Gennem Sverige var der en del kødan-
nelse så det var halvmørkt da vi nåede
frem, kajakkerne blev læsset i en fart,
ud på vandet og lige rundt om hjørnet
ind til en plads Gitte kendte. Der blev
trådt i adskillige kokasser i mørket,
men teltene kom op. Efter en god mid-
dag tryllet frem af Gitte, efterfulgt af
varm kakao med lune snegle til, tørne-
de vi ind.

Næste morgen havde de morgendueli-
ge vasket op i et herligt solskin, efter
morgenmaden var der vandgang, det
var hundekoldt. 

De tungt lastede kajakker sejlede ud i
den spændende skærgård. Godt at

Gitte havde været der før, de små klip-
peøer lignede hinanden ret meget.
Første mål var Tjärö for at hente vand,
her ligger et meget smukt vandrehjem.
Her havde et kor forlagt træningen til,
så ud fra husene lød skøn korsang.
Næste stop var Mjöö for frokostpause.
Det blev her konstateret, at Hans gan-
ske havde undervurderet deltagernes
hang til rugbrød, som derfor straks blev
rationeret. Pålægget var dog blevet
strukket lidt med en tube Kalles kaviar
indkøbt på Tjärö. Da vi havde slået
mave, gik turen til Östre Bogö.

Her var flere muligheder for lejr, men vi
valgte en plads midt på øen med dejligt
højt græs samt en lille bålplads, det
hele omgivet af et stengærde.

Mens lejrbålet kom i gang, blev der
drukket eftermiddagskaffe og kakao
med et stænk spiritus i med kage til.
Middagen blev tryllet frem under Gittes
formynderskab trangia laks i kokos-
mælk med grøntsager, ikke ringe, dertil
brændte figner i cognac med norsk
rømme til.

Kajakklubtur til Järnavig Da vi krøb til køjs drev der et par små
byger over lejren, men næste morgen
kunne vi pakke teltene sammen i tør-
vejr. Det holdt dog ikke længe så turen
tilbage gik i let bygevejr. Vi kunne ikke
helt undgå at sejle et stykke over åbent
vand, hvor der var nogle gevaldige bøl-
ger p.g.a. den sydlige vind. Tungen lige
i munden, men ups der lå en kajak med
bunden i vejret. Gunni og Gitte var hur-
tigt ved havaristen og fik ham op i
båden. Da de var tæt ved land sejlede

de ind i læ, før kajakken blev tømt og
sejladsen kunne fortsætte i smult vande.

Da vi kom tilbage til Järnavigen, var det
et kedeligt vejr, men heldigvis kunne vi
spise turens sidste frokost i det gamle
havneskur, der duftede dejligt af tjære.
Lidt over tre timer senere var turen slut,
og kajakkerne på plads i sejlklubben.

Med venlig hilsen
Hans H. Hansen

Min base er fortsat i Skovshoved, hvor
der er et pænt europajollefelt at træne
med, alle med hvert sit ambitionsni-
veau. Det fungerer fint og har ingen
indflydelse på det gode sociale miljø. 
I foråret havde jeg besluttet mig for, at
jeg ikke ville prøve at kvalificere mig til
international deltagelse, og deltog kun i
et udtagelsesstævne, som foregik i Val-
lensbæk. 

Jeg blev alligevel udtaget til JNOM i
Kaløvig og besluttede mig for at delta-
ge. Det ville også være sidste mulighed
at blive udtaget, da det er mit sidste år
som junior. 

Forud for stævnet, havde vi 2 dages
træning, hvor bl.a. Finn “Beton” træne-
de os. Det var meget frisk vejr de to
dage, men det var bare dejligt at få
brugt min krop efter et stille forår. Det
var så frisk vejr, at grejet stod sin prøve.
Min kick havde jeg problemer med på
halvvind og læns, så jeg måtte sejle ind
flere gange og få den repareret. Irrite-
rende når det var så fedt vejr. Yes! Opti-
mismen var stor, for endelig var der luft
til mine knap 80 kg, så kunne jeg klare

mig blandt alle 50 kg drengene. Men så
heldig har man da ikke lov at være. Det
super gode vejr holdt kun til 1. stævne-
dag, hvor jeg lavede en 4. og 21. plads.
Derefter kørte elevatoren ned for mig.
Jeg endte som nr. 45 ud af 63. 

Det var superhyggeligt at være med. Vi
sejlere hyggede os om aftenen, til trods
for det regnfulde vejr nogle af dagene. 
Igen i år var der meget socialt samvær,
både blandt sejlerne og forældrene. Så
jeg var rigtig glad for at jeg besluttede
mig for at deltage. 

Nu er sæsonen ved at gå på hæld. Jeg
har ikke været ude i min jolle efter
JNOM. Den står og er sejlklar. Jeg
håber, at få tid til lidt vintertræning. Lige
nu er jeg i tvivl om hvad jeg skal rent
sejladsmæssigt. Jeg har vægt til en
Laser, men er ikke helt klar til at skippe
europaen. Men min jolle står i hvert fald
klar, hvis tiden kommer og trangen er
for stor. 

Hilsen fra
Mikkel Petersen

Hilsen fra en JS-europajollesejler 



31

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
ugentlige aktiviteter.

Aktivitet Arrangør Dato Kl Til dato

December 2007
Kajak og glöggarrangement Kajakafd. 09.12.07 08.00
Glöggaften for sejlerskolen Sejlerskolen 12.12.07 18.30

Januar 2008
Forslag til generalforsamlingen Alle afdelinger 10.01.07
Nytårstaffel og bådførermøde Sejlerskolen 11.01.08 19.00
Afdelingsmøde om JS vision Alle afdelinger 21.01.07 18.30
Mandagsaften Alle afdelinger 28.01.07 19.00

Februar 2008
Mandagsaften Alle afdelinger 04.02.08 19.00
Konstituerende bestyrelses
møde efter valg af nye 
bestyrelsesmedlemmer Alle afdelinger 06.02.08 19.30
Mandagsaften Alle afdelinger 11.02.08 19.00
Mandagsaften Alle afdelinger 25.02.08 19.00

Marts 2008
Mandagsaften Alle afdelinger 03.03.08 19.00
Mandagsaften Alle afdelinger 10.03.08 19.00
Mandagsaften Alle afdelinge 17.03.08 19.00

April 2008
Standerhejsning Alle afdelinger 26.04.08

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   
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Returneres ved varig adresseændring: 
Jyllinge Sejlklub, 4040 Jyllinge


