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Sikke en fantastisk sæsonstart vi har
fået. Det er muligvis de så meget
omtalte klimaforandringer, eller også er
det blot vejrguderne, der vil os det
godt. Men uanset årsagen, så nyder vi
det alle. Vores afdelinger er alle i fuld
udfoldelse med daglige aktiviteter på
vandet.

Jolleafdelingen
Da jeg underviser om torsdagen, har
jeg fornøjelsen hver uge af at se alle de
unge sejlere i fuld udfoldelse. Det er
simpelthen pragtfuldt at se al den akti-
vitet og sejlerglæde. Det er den slags
oplevelser, som gør det værd at yde en
indsats i vores klub. Og det er der rig-
tig mange, der gør. Vores juniorafdeling
har stadigvæk stor søgning og heldig-
vis er der også her frivillige, der hver
uge tager tjansen med arrangementer,
undervisning og andre praktiske gøre-
mål. 

Surf
Surfafdelingen har også indledt sæso-
nen med mange aktiviteter. Vi lider dog
en smule under, at der mangler lidt fle-
re frivillige hænder til at gennemføre
planerne. Det er de samme gode kræf-
ter, der slider og slæber, laver undervis-
ning og deltager i arrangementer rundt
i landet. 

Tirsdagskap
Vores tirsdagskap med samarbejdet
imellem skole og kapsejlads er blevet
en gedigen succes. Der er kommet
mange flere sejlere på vandet igen og
det sociale samvær efter sejladsen er
også en rigtig god genoptagelse af en
værdifuld sejlklubsaktivitet. Den ind-
sats, som er blevet og bliver ydet, har

øget en af klubbens fundamentale
funktioner – kapsejladsen, har åbnet
klubben og øget samarbejdet imellem
vores afdelinger. Stor tak til alle invol-
verede.

Mandagspigerne
Den traditionsrige mandagskap –
females only – har heldigvis fortsat god
tilslutning. Det er godt at se, at der var
så megen interesse for at fortsætte og
at der var initiativtagere til den prakti-
ske del. De har også været inspiration
til genoptagelsen af lidt mere socialt
samvær efter tirsdagskap’en. Når der
er lidt god mad, har vi jo aldrig så travlt
med at komme hjem efter sejladsen.

Kajak
Kajakafdelingen har udviklet sig til en
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efterhånden meget stor afdeling i klub-
ben med knap 100 aktive kajakroere.
Der uddannes mindst 20 nye (frigivne)
kajakroere hvert forår. Der er også hele
tiden videreudvikling af nye instruk-
tører, så der kan tages hånd om de rig-
tig mange, der vil lære at ro kajak.

Sejlerskolen
Sejlerskolen har som tidligere nævnt
haft planer om at udskifte vores H-
både til en anden bådtype. Det har
desværre ikke været muligt at skaffe 4
nye ensartede både, som kunne leve
op til vores krav. Men der arbejdes fort-
sat på sagen. Alternativt skal vi bruge
en del penge på at renovere H-bådene
til efteråret/vinteren. Der er stor søg-
ning på sejlerskolen, også på grund af
indsatsen med undervisning i kapsejl-
ads. Vi bruger de 4 både meget og det

kan også ses på dem. Så der skal fin-
des en løsning inden starten af sæso-
nen 2009.

Mandagsaftenerne
Det har også været en aktiv vinter med
mange gode mandagsaftener. Frem-
mødet har været rigtig stort og der har
været ytret stor tilfredshed med kvalite-
ten og variationen. Forhåbentlig kan vi
fortsætte denne gode tradition igen
næste vinter. Det er et af tilbuddene til
de medlemmer, der måske ikke bruger
klubbens andre tilbud.

Ny bro
Som mange måske har bemærket, har
vi fået bygget en vinkel på broen ved
skolebådene. Der har været flere grun-
de til dette, idet skolebådene fik pro-
blemer med en ordentlig ”landings-

Jyllinge Centret 12 A-B · 4040 Jyllinge · Tlf. 46 78 81 81
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plads”, efter installationen af den
meget lave flydebro. Derudover var
gangbroen ved at blive meget ustabil
og bliver nu godt støttet af vinklen.
Arbejdet er udført af havnens folk med
stor og uvurderlig hjælp fra vores næst-
formand, Niels.

Nu skal vi gerne have renoveret resten
af området med nye brædder på gang-
broerne og øvrigt nødvendigt arbejde.
Muligvis kan vi få havnen til at udføre
det meste af dette arbejde, men det
skal vi først have diskuteret i bestyrel-
sen. Alternativt skal vi lave en
arbejdsweekend med frivillige.

Salg af både
Som konsekvens af beslutningen om
at satse på at købe bedre både eller
renovere de nuværende, er det blevet
vedtaget at sælge de 2 Mustang’er og
de 2 606’ere, som har ligget lidt ube-
nyttede hen de sidste par år. Vi vil i
første omgang tilbyde bådene til med-
lemmer af klubben. Hvis der ikke er
køberinteresse her, vil de blive solgt til
anden side. Hvis man er interesseret
kan man følge planerne på vores (nye)
hjemmeside.

Hjemmesiden
Når dette nummer af Vandpytten
udkommer, er vores nye hjemmeside

kommet op at køre (det har vi virkelig
også brug for). Så vi kan få opdateret
alle vore forskellige aktiviteter og infor-
mationer, som bl.a. ovennævnte planer.
Det har været et meget stort stykke
arbejde at omlægge vores hjemmeside
til DIF, men vi håber at resultatet har
været indsatsen værd.

Indlæg til Vandpytten
Det har tit undret mig (og specielt de 4
gange om året, hvor jeg skriver dette
indlæg), at der ikke er ret mange af sejl-
klubbens medlemmer, der bruger
Vandpytten til at ytre sig om dette og
hint. Det er oftest afdelingerne, som
kommer med indlæg af praktisk art,
medlemmer som skriver om en god
oplevelse, men meget sjældent at et
”menigt” medlem skriver indlæg af
mere eller mindre kontroversiel art.

Jeg kan sagtens forestille mig, at Vand-
pytten kunne bruges mere offensivt til
at præge klubbens udvikling, hvor vel-
gennemtænkte indlæg kunne sætte
gang i debatterne.

For Vandpytten er jo klubbens talerør til
klubbens medlemmer og andre inter-
essenter. Derfor vil jeg invitere jer til at
skrive indlæg om klubben, som kunne
bringes i Vandpytten og også på vores
hjemmeside.
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Økonomi
Vores økonomi har stabiliseret sig efter
sidste års store renovering af klubhuset
og vi er ”fit for fight” igen. Vi vil gerne
bruge lidt flere penge på vores primære
aktiviteter, nemlig afdelingernes udstyr,
og det er der heldigvis også mange
gode planer for. Det er helt fundamen-
talt for klubbens fortsatte gode udvik-
ling, at vi har bedst muligt udstyr.

Vi skal dog også bruge lidt flere penge
på vedligeholdelse af lokaler, klubhus
og det øvrige område end vi har været
vant til førhen. Som vi tit har omtalt på
dette sted, så kan man i mindre
udstrækning end tidligere regne med
frivillige til decideret vedligeholdelses-
arbejder. De vigtige og frivillige hænder
skal primært bruges på vore forskellige
afdelingsaktiviteter. Det er klubbens
basis.

Lidt sødsuppe
Vi har i bestyrelsen ofte diskussioner
om tilbuddene til de mange medlem-
mer, som betaler deres kontingent,
men som ellers ikke benytter klubben.
Det er et af de områder, vi aktivt vil
arbejde videre med og vi modtager
meget gerne indspark fra medlemmer-
ne. Det er jo ikke ukendt, at vores godt
500 medlemmer med deres årlige kon-
tingent er forudsætningen for klubbens
liv og velfærd. 

Nogle vil måske synes, at indlægget
her er en lille smule for megen sødsup-
pe. Men jeg er oprigtig talt meget beta-
get af vores danske system, hvor klub-
ber og foreninger blomstrer og har
omfattende aktiviteter – stort set base-
ret på frivilligt og ubetalt indsats. Det er
efter min opfattelse et adelsmærke på
vores samfund, hvor der ofte hakkes
på den egoisme og selviskhed, som

mange mener har udviklet sig. De kan
bare komme og besøge en eller flere af
de mange foreninger og klubber i vores
by og få et ganske andet syn på sagen.

Jollepladsleje
For at fjerne den lidt vamle smag fra
noget af indlægget kan jeg så slutte
med en mere krads kommentar til de
jolleejere, der endnu ikke har været
omkring klubbens kontor med betaling
for leje af jolleplads. De joller, der ikke
er blevet betalt jolleleje for inden medio
juni, vil ganske enkelt blive fjernet af
havnefogeden ultimo juni. Så er det
sagt. Fortsat rigtig god sejlersæson
2008 til alle.

For Jyllinge Sejlklub, Peter Ottesen

Husk 
at støtte 

vores 
annoncører

– de støtter os !
Bent Henneberg, 

Annoncechef
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Karsten Ellemann
Eline Strand
Mark Russell Hanger
Lene Tuesen Hanger
Lars Gustavsen
Allan Nielsen
Allan Petersson
Anina Dalsten
Anni Juhl-Jørgensen
Christopher O. Petersen
Pia Nielsen
Glenn Sode
Ida nudsen
Kristian Krabbe
Jens Nygaard
Steen Petersson
Peter Rünitz Andersen
Camilla Lilja Larsen
Kjell David Nielsen
Ernst Madsen
Rasmus Bech Olsen
Dan Rasborg

Susanne Lindegaard
Karen Ørnkilde
Annie Laursen
Kim Madsbjerg
Søren H. Johansen
Winnie Johansen
Annelise Melchior Ebbesen
Niels Riis Ebbesen
Gina Skov Pedersen
Sigurd Madsen
Leif Rasmussen
Kurt Christiansen
Lotte S. Thillerup
Thomas Lilballe Jørgensen
Rasmus Ø. Andersen
Rasmus Braunstein Jensen
Carl Emil Hoeck Wiggers
Axel Hoeck Wiggers
Karin Hoeck Wiggers
Peter Foght-Sørensen
Liv Ravnkilde Christrup
Tina Rubæk

Anna Strømgaard Ravn
Claus Nielsen
Betina Hegelund
Emil Kleener Pedersen
Maria Andersson
Ib Falkenberg
Kasper Kristensen
Benny Bardrum
Tina Bardrum
Thorbjørn Schrøder
Sebastian Bennetsen
Thorkil R. Eisenhardt
André Østergaard
Tonni Jensen
Thomas Petersen
Mathias Sørensen
Ulrich Theil Rohde
Keld Westergaard
John Kristensen
Annette Klüver-Jensen

Nye medlemmer af Jyllinge Sejlkub
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Jyllinge sejlklubs nye samlingspunkt er
på trapperne. Kvickly i Jyllinge centeret
har sørget for indkøb af 1 stk. Gas grill
til Jyllinge sejlklub.
Tanken er at alle sejlklubbens med-

lemmer kan benytte sig af denne dejli-
ge grill til flere spontane arrangementer
på tværs af afdelingerne.
Vi har en god tradition for at grille i Jyl-
linge Sejlklub. Og med en gas grill af
denne type, vil flere kunne grille sam-
me dag uden at skulle tænke på kul og
optænding. Så herfra skal der lyde et
kæmpe stort TAK til Kvickly i Jyllinge.
(Støt vores sponsorer, de støtter os!)

På Bestyrelsens vegne
Lars Helmersen

Jyllinge Sejlklub 
giver den GAS

Pigekapsejlads -
forår 2008
Så kom vi godt i gang med den nye
sejlersæson. Det er altid spændende
ved det første møde i foråret at se,
hvor mange både der vil være med.
Dette år vil 8 både deltage i mandage-
nes kapsejlads. Så det dejligt i år at
kunne byde velkommen til 2 nye skip-
pere. Det er rigtig godt for os alle at få
nye både at dyste imod og at se nye
ansigter i klubhuset efter sejladsen.
Bådene i år er sejltidsmæssigt mere
ens end tidligere sæsoner og det skal
nok give tætte kampe på banen.
Vi kan sagtens være flere både på
vandet om mandagen, så skulle
nogen have lyst, så gør alvor af det.
Ring til Ulla på 23207525 eller mød os
på havnen mandag aften.

Med venlig hilsen Ulla Dollerup
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Efter nogle veloverståede regel- og tri-
maftener og praktisk sejlads i april,
som Steen Wintlev omtaler andetsteds
i dette nummer, kom vi godt i gang
med sæsonen.

I skrivende stund har vi gennemført 3
ud af de 9 sejladser i forårssæsonen,
hvor vi har haft 17 startende både i
hver af sejladserne. 
Det er glædeligt at se denne udvikling
på starten af en sæson, idet antal star-
tende både i gennemsnit af de tre
første sejladser i forårssæsonen i de
forløbne tre sæsoner har været følgen-
de:

2006 - 7,7
2007 - 12,7
2008 - 17

Det er selvfølgelig alt for tidligt, at kon-
kludere noget som helst, men trenden
er ikke til at komme udenom.

Aftenmatchen er indtil videre blevet
forøget med 3 helt nye både, som er:

Anders Ellesøe - L 23
Kristian Skjærlund - Accent 26
Ingelise Riis-Petersen - Maxi 909
Velkommen til og jeg håber I synes det
er sjovt og spændende at sejle kapsejl-

Sæsonstart for tirsdagskapsejlads
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I marts måned åbnede kapsejladssko-
len med to aftner med kapsejladsteo-
retiske emner. Første aften handlede
om Jyllinge Sejlklubs banesystem,
startprocedure og de 10 vigtigste kap-
sejladsregler. Reglerne omhandler
udelukkende kapsejladsreglernes defi-
nitioner og retten til vejen regler.

Næste aften var fokus sat på bådens
trim. Claus Høj Jensen fra den lokale
sejlmagervirksomhed ”Høj Jensen
Sejl” fortalte levende og instruktivt om
trim af bådens rig og sejl. Denne aften
gav mange tips til at sikre en hurtig båd
i balance. En stor tak til Claus for en
god aften.
De første aftener bød på et fremmøde

på ca. 30 personer. Vi var spændte på,
hvor mange der ville møde op, når sko-
len i starten af april gik på vandet for at
træne. Vi blev ikke skuffede, da der
den første aften var 6 besætninger, der
var klar til at gå på vandet. 

Vi havde været dårlige til at kommuni-
kere starttidspunktet, hvorfor den
første aften blev sat i gang under lidt
forvirring. Forvirringen betød blandt
andet, at Rudy og jeg kom af sted i en
gummibåd, hvor vi havde glemt at sæt-
te bundprop i. Efter kort tid sad vi nær-
mest i vand til lårene, mens vi overve-
jede, hvad der kunne være galt. Vi fik
styr på båd og træning og vi fik et par
dejlige aftener i det tidlige forår.

ads. Det er rart at se nogle nye ansig-
ter i kapsejladsfeltet.

Kapsejladsskolen, som Rudy Pedersen
kommer ind på i dette nummer af
Vandpytten, har også deltaget med 3
H-både i de to første sejladser. Her er
der også fremgang at spore og håber
det er udtryk for at tilbuddet om at sej-
le kapsejlads modtages positivt.

”Tredje halvleg” med socialt samvær i
klubhuset efter sejladsen, synes jeg har
været et godt indslag.

Vi har været 30 – 40 medlemmer sam-
let til en øl/sodavand og varm ret fra
Fjordens Perle og ikke mindst til en god
sejlersnak om aftenens sejlads. Det har
styrket det sociale sammenhold på
kapsejladsfronten, at kunne mødes
efter sejladsen og tage lidt ”gas” på
hinanden.

Jeg ser frem til nogle spændende sejl-
adser i resten af sæsonen og skal nok i
de kommende numre af Vandpytten
holde jer orienteret.

I Vandpytten nr. 4-2007 opfordrede jeg
til, at kapsejlende medlemmer med
klassebåde at deltage i deres respekti-
ve DM.

I skrivende stund har jeg noteret, at
Theis Palm og undertegnede deltager i
DM for BB 10-Meter og Brian Skovga-
ard i DM for L-23. 

DM for BB 10-Meter foregår i Nivå i uge
32 (6.–9. august) og DM for L-23 fore-
går i Kragenæs på Lolland i uge 30
(23.–27. juli). En beskrivelse fra disse
oplevelser kommer i det næste num-
mer.

Mange sejlerhilsener
René Hansen 

Kapsejladsformand

Opstart på kapsejladsskolen
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Lidt mere fra 
Kapsejladsskolen
Jeg tror at det var en stor og lærerig
oplevelse for alle der deltog i ”Kapsejl-
adsskolens” fire teoriaftener, hvoraf de
to var på vandet (mere herom andet-
steds). 

Selve sejladsstarten er gået over al for-
ventning. Skolens tre både har stillet til
start hver gang. Skolens tre både star-
ter i et felt med de tre nye privatejede
både, så der har været rigtig kapsejl-
adsstemning over sejladserne. Det
skyldes også at kapsejladsafdelingen
har besluttet, at lade de ikke så øvede
starte i første start. Det betyder at sko-
lens og de nye både på et tidspunkt bli-
ver indhentet af de mere øvede. Så kan
de bedre måle sig med de andre og

opleve det at sejle side om side i kap-
sejladsfeltet og måske lure nogle fidu-
ser af. Det betyder også at alle er i mål
næsten samtidig, så vi også kan delta-
ge i det sociale efterspil i klubhuset.

Jeg håber at fremmødet på 100%
fortsætter resten af året. 

Det er planen at kapsejladsskolen skal
afholde endnu en træningsaften, så de
seks både i første start, får mod på at
starte sammen med de øvede sejlere.
Udviklingen i kapsejladsskolen er sær-
deles glædelig og tilfredsstillende, det
har vist sig at de ideer, tanker og det
arbejde der ligger bag, er vejen frem.
Nu er der slået bro mellem sejlerskolen
og kapsejladsafdelingen. Vi er nu i
samme klub.

Med venlig hilsen 
Rudy Bülow Pedersen, Skolchef

Set fra arrangørernes side har det
været nogle gode arrangementer. Vi
håber at arrangementerne er med til at
gøre vejen ud til kapsejladsbanerne let-
tere og gør det nemmere at deltage i
klublivet, som det kommer til udtryk
ved after-sailing i klubhuset.

Næste år
Der er ingen tvivl om at arrangementer-
ne er kommet for at blive, og at vi vil
forsøge at optimere på dem. I 2009
kommer der en ny regelbog og væs-
entlige regler ændres, derfor går vi med
planer om i februar/marts 2009 at
afholde et egentlig regelkursus over fire
aftener, måske i samarbejde med
andre klubber i Roskilde Fjord.

Med venlig hilsen
Steen Wintlev-Jensen
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Siden sidst har vi afsluttet teoriunder-
visningen og afholdt eksamen. Selve
eksamen gik desværre ikke så godt for
alle, da der er et par stykker der skal op
til en ”ommer” i sommerens løb. Af alle
dem der bestod, er der duelighedsbe-
vis til Peter Hansen, Elo Munk. Claes
Lagstrøm og Carl Høgsted, tillykke til
jer fire.

Forårsklargøringen af bådene er nok
den hurtigste og bedste i mange år. Der
var mange og arbejdsvillige hænder, så
alt blev klargjort i en vældig fart og en
hyggelig ånd. Det med den gode ånd
har været meget udpræget for det
hold, der er på skolen i øjeblikket. Det
er altid rart at mødes med eleverne. 

Sædvanen tro stod Jesper for søsæt-
ningen, og samme aften mødte båd-
fører og elever atter op og bådene blev
rigget, lige tids nok til at alle fire både
var klar til at sejle i kapsejladsskole
regi. 
Den 5. maj startede første hold selve
sejladsen. Efter en grundig snak på
bådene kastede vi los. Elevernes reak-
tion og glæde når båden begynder at
sejle de første meter er fantastisk at
opleve.
I skrivende stund har vi sejlet i tre uger,
og tilslutningen er meget stor. Elevan-
tallet har nået loftet af hvad vi kan kla-
re med det antal bådførere vi er. Derfor
er det mig en glæde at Carl Høgsted og
Kenni Andersen har takket ja, til at
være aspiranter i år.

Kapsejladsskolen og sejlerskolen møn-
strer i år ikke mindre end 34 elever for-
delt på 13 besætninger der sejler 4 af

ugens dage.  Det er meget flot, og kan
kun lade sig gøre fordi der udføres et
stort og seriøst arbejde af min bådfører
kollegaer, tak til alle herfor.

God sommer til alle 
Rudy Bülow Pedersen

Skolechef  

Nyt fra Sejlerskolen
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Der vil i Juni måned blive ryddet op i
surf skuret. Det er ikke fordi vi ikke vil
sejle med jer, men vi er så heldige, at vi
har fået mange nye aktive junior-med-
lemmer og en del aktive seniorer. Disse
medlemmer har behov for at deres
udstyr kan ligge i klubben, derfor må vi
bede om, at udstyr der bare ligger til
opbevaring, hentes og opbevares et
andet sted

Derudover skal vi bede de medlemmer,
der har udstyr liggende og ikke har
betalt pladsleje i 2007 / 2008, om at
afhente deres udstyr.

Du har derfor 2 muligheder: 
Du kan hente dit udstyr
eller 
Du kan donere det til afdelingens junior
arbejde (Ring eller skriv til Rene eller
Lars H. og fortæl hvad du har og hvor

det ligger, så søger vi for at det bliver
klargjort og brugt).

Udstyr som ikke hentes inden 1. Juli
2008 vil blive flyttet. Efter yderligere 1
måned (1. August 2008) vil det udstyr
der ikke er noget værd (og det afgør vi
om det er !) blive smidt ud og resten vil
blive brugt som klub udstyr.

Er du i tvivl om du har noget udstyr lig-
gende i klubben, så kan du komme for-
bi tirsdage eller torsdage mellem kl. 16
og 18 hvor vi sejler/ underviser.

Med Venlig Hilsen
Rene Kortegaard og Lars Helmersen

P.S. 
Der er selvfølgelig også den mulighed
at du begynder at sejle på dit udstyr
selv.

Surfafdelingen er kommet godt i gang

Med indkøb af den første junior rig har vores 3 yngste medlemmer fået en kanon
start på sæsonen. Kasper, Mikkel og Olga har alle meget stor glæde af den nye
rig. Deres unge alder og lave vægt til trods har de haft legende let ved at lære at
hale op og komme i gang, faktisk så nemt at de alle tre nu kan sejle frem og til-
bage, stagvende og styre. Og dett på blot 4 lektioner.
Mikkel og Olga har allerede været på deres første “Surf tur” hvor de har oplevet
ægte caribisk sommer stemning. De deltog nelig begge i Freestyle eventet i Nivå
(se omtalen andet steds i bladet)
Til dem af jer som vil vide mere om windsurfing for de yngste og deres “Voks-
ne” kan vi kun opfordre til:
Kom ned og prøv, vi er der Tirsdag og Torsdage mellem 16 og 18.

Vel mødt.
Med Venlig Hilsen

Rene Kortegaard og Lars Helmersen

Oprydning i Surfafdelingen
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Årets første ranglistestævne for landets
freestyle windsurfere blev afviklet som
et samarbejde mellem Jyllinge sejlklub
og Veddelev Surf klub.

I perfekte rammer for et udendørs
arrangement, men ikke begunstiget
med vind, blev stævnet afviklet som
planlagt den 26. og 27. april. Fredagen
før stævnet blev brugt på at stille telte
og flag op. Sent fredag aften begyndte
de første deltagere at checke ind på
Roskilde Camping.

Lørdag morgen bød på tåge over fjor-
den og ingen vind. I løbet af formidda-
gen klarede det dog op, så de sidst
ankommende kunne nyde den pragt-
fulde udsigt over fjorden med domkir-
ken i baggrunden.

Deltagerlisten vidnede om, at juniorer
Windsurfing er kommet for at blive. 13
Juniorer og 10 seniorer var tilmeldt.
Dog ikke den forsvarende mester
”Viking of the fjord 2007” Lars Green.
Lørdagen blev brugt til at udveksle
erfaring fra vinterens træning og min-
der fra sidste års rangliste events. Vin-
teren har været lang og gensynsglæ-
den var stor. Lørdag eftermiddag kom
der en brise som juniorerne kunne bru-
ge til noget letvindsfreestyle, ellers blev
der gået til den på land med Jens
Munks ”Turf Dog” som mest af alt lig-
ner et stort skate board med store hjul
fra en indkøbsvogn foran. Med en Turf-
Dog og en rig kan man hurtigt få en lør-
dag med let vind til at gå.

Søndagen bød heller ikke på så meget
vind, igen gik snakken om grej og vin-

terens ture til mere eksotiske trænings-
steder, Cape Town, Sydafrika er et
yndet mål, men Gran Canaria er også
meget besøgt.

Omkring klokken 11 besluttede dom-
merne fra DBO at sætte en Supper
Session i gang. Her blev samtlige Juni-
orer og stævnets 3 piger sendt på van-
det. En Supper Session er kort fortalt et
Heat af 15 minutters varighed. I løbet af
dette heat skal dommerne bedømme
deltagerne på de tricks og manøvrer de
udfører på vandet. Der gives point for
sværhedsgrad og der ses på variatio-
nen. Den som behersker flest og svæ-
rest tricks vinder.

Dommerne udsatte sejladserne indtil
kl. 14, hvor man besluttede at benytte
resultatet af Supper Session til at kåre
året Viking of the Fjord. Vinderen blev
15 årige Sebastian Kornum fra Skive
Windsurfing klub. Bedst placerede Jyl-
linge sejler blev Olivia Helmersen, som
blev U15 Vinder.

Under præmieoverrækkelsen blev for-
tid og nutid forenet idet de første sejl-
fartøjer på fjorden, vikingeskibene, gled
forbi i baggrunden medens de mere
moderne måtte sande, at de var under-
legne i den lette luft. 

Årets rangliste er i år sponseret af bl.a.
TORM, som via Dansk Sejlunion
forærer alle deltagere et flot sæt vand-
tætte tasker. Bedste U19 og bedste
U15 sejler vinder ligeledes en I-pod
shuffel sponseret af TORM. 

Med venlig hilsen
Lars Helmersen

Jyllinge Sejlklub til Viking of the fjord
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Så er årets kajakkursus godt i gang.
Der er igen i år 20 kursister, der starte-
de en mørk onsdag aften i svømmehal-
len med at svømme 600 meter. 

Lørdag den 12. april. havde vi kæn-
trings- og entringsøvelser i svømme-
hallen, det var en hård, men sjov efter-
middag og som bademesteren sagde
bagefter: ”Sådan en dag er der noget
ved at holde øje med bassinet.”

To teoriaftener er det også blevet til. En
hvor Peter Sylvest Olsen på en meget
fin måde belærte eleverne om sikker-
hed og påklædning til søs. Den anden
aften blev søfartsreglerne ridset op af
Hans H. Hansen. Efter dette var det en
næsten uudholdelig ventetid for kursi-
sterne til weekenden den 16. maj, hvor
den første tur på vandet skulle foregå.
For instruktørerne var den første tur på
vandet fredag aften en fantastisk ople-
velse. Kursisterne var blevet sat sam-
men 2 og 2 og skulle hele tiden blive
ved deres makker, det er ikke nogen
nem øvelse både at holde øje med sin
makker og styre en kajak, når man

aldrig har prøvet det før. Det er her man
som instruktør kommer til at føle sig
som andemor der prøver at samle alle
sine ællinger, som er på vej ud i hver sit
verdenshjørne. Efter turen havde de
roet ca. 3 km, nogen måske lidt længe-
re, men der var høj stemning ved kaffen
bagefter. 

Lørdag morgen kl. 9 var alle klar igen.
Der blev sejlet på tværs af fjorden til
Østby, hvor der var et lille hvil før der
blev sat gang i diverse øvelser. Vel til-
bage kl. 12 blev den medbragte mad
spist og så var det i kajakkerne igen,
men kun for at lade sig falde ud og
kravle op igen. Det var dejligt at se hvor
ivrigt der blev gået til øvelserne. 

Kl. 15. fik kursisterne fri til kl. 18, hvor
hele kajakafdelingen var inviteret til at
møde de nye medlemmer over en
udsøgt middag, der næsten var klar til
tiden. Der var i alt 44 til festmiddagen
og det var en fornøjelse at opleve en
snakken og grinen frem til kl. 23, hvor
de fornuftige kursister sagde tak for i
aften (de vidste, at de skulle være klar
kl. 9 søndag morgen til nye strabadser).

De fleste syntes nok søndag kl. 9 kom
meget hurtigt, men alle var klar. Det
blæste med samme styrke som lørdag,
bare med den forskel, at vinden i stedet
for at komme fra vest nu kom fra nord,
hvilket giver en del mere søgang. Der-
for var der noget mere spænding
blandt kursisterne, hvorfor vi valgte en
”lille” forholdsvis rolig tur til Østby Vig,
hvor vi kunne lave diverse øvelser før vi
gik i land og spiste vores mad.

Nyt fra Kajakafdelingen
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Vi støtter
Jyllinge
Sejlklub

Jyllinge Centret 6
4040 Jyllinge
Tlf. 45 73 33 33

Efter frokosten fik kursisterne valget
mellem at ro nord om Lilleø hjem eller
smutte gennem Holmene. Uanset hvil-
ket hold der blev valgt, skulle der ros
med bølger ind fra agten og der var
mere end en der syntes, at det var en
ret spændende oplevelse, så det var
dejligt at have Niels med, som hele
tiden holdt øje med os fra følgebåden. 

Vel hjemme igen blev der serveret en
tiltrængt kop kaffe og kage. For at vride
de sidste kræfter ud af deltagerne blev
der til sidst øvet pagajføring på barsto-
lene. 

Derefter sluttede en dejlig begiven-
hedsrig weekend.

Med venlig hilsen Pia & Steen

Kajakklubaftener
Endelig er det blevet lyst om aftenen
og vandet er blevet lunere. Derfor star-
ter vi nu på sommerens klubaftner. Vi
mødes hver mandag kl. 18.15, vi skal
senest være på vandet kl. 18.30.

Når årets kajakkursus er overstået den
18. juni, er der også klubaften om ons-
dagen. Måske vi skal bruge onsdag
aften til at øve støttetag, entringsøvel-
ser m.m.?

Vi håber, at se rigtig mange af jer i
løbet af sommeren!!

Mange hilsner
Steen og Pia
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De unge Jyllingesejlere fik i lighed med
alle andre interesserede mulighed for at
møde 4 af verdens bedste windsurfere
i Nivå. Anledningen var at Windsurfs-
hop.dk havde bedt om at få lov at være
værtsland for et stop på den Europa-
turné, som Starboards Dream Team er
på i øjeblikket.

Efter start i Tyskland og Østrig kom de
5 personer til Danmark efter et kort
stop i Sverige. Nivå Surf lage vand til
og en lang række frivillige fra Nivå,
Windsurfshop.dk og DBO lagde arme
og ben til.

Lørdag d. 12. maj kunne vi så byde

juniorer helt op til 26 år velkomme til
Nivå. Her kunne man kvit og frit tilmel-
de sig en workshop af en halv dags
varighed sammen en af stjernerne.
Desværre vise det danske vejr sig fra
den MEGTE pæne side. Så i løbet af de
2 dage kunne de yngste deltagere nyde
solens varme og en let brise fra Øre-
sund. De større sejlere måtte nøjes
med at lege med de medbragte SUP
(Stand Up Paddels), der er den nye dil-
le på de stores surf steder. Man står op
på et surf board og padler af sted med
en lang paddel. Hvis der er bølger kan
man ride på dem ind og har man lyst til
at sætte sejl på kan det også lade lig
gøre.

Starboard Dream Team på besøg i Nivå



Mest imponerende var dog den opvis-
ning som Caesare Finien NB-13 kunne
give på land og på vandet. I den lette
luft viste han sine evner som sejl- ekvil-
ibrist. Han smider sin rig ned mod van-
doverfladen, så den uden at røre slår
smut og kommer op til ham igen. Des-
uden viste han sit seneste trick
”Matrix”. Dette trick går i al sin enkelt-
hed ud på, at han sætter sin rig i
bevægelse så den roterer om egen
akse, i det samme stiger han op på
mastefoden og kører med rundt. Han
kommer let 3 gange rundt. Men hans
rekord hjemme i Bonnaire, på de Hol-
landske Antiller, er 13 omgange!

Ud over sine evner med sejl, viste det
sig, at han både kunne lave saltoer på
et Wake Board, som Nivå Vandskiklub
var meget venlige at give ham en tur
på. BMX-cykle kan han også. Det måt-
te et par unge fra Nivå sande, da de
lånte ham deres cykel. Det blev til et
balance-nummer og en håndstand.

Efter at eventet sluttede søndag kl. 17,
blev der lagt planer for mandagen. Her
kunne vi se at der skulle komme mere
vind, men dog ikke ved de nære dan-
ske kyster. Derfor blev der i al hast
organiseret en tur til den østlige sven-
ske kyst. Med på denne tur kom den
unge Jyllinge-sejler, Oscar Helmersen,
der havde tilbragt de seneste 4 dage
med holdet.

Her blev alles forventninger til vind og
bølger indfriet og der blev sejlet til sol-
nedgang, hvorefter turen gik hjemad
igen.

Alt i alt en kæmpe oplevelse for såvel
store som små.

Med venlig hilsen
Lars Helmersen
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”Kiri Thode NB-61 og Oscar Helmersen D-995”
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Jyllinge Apotek 
Byens Bedste Apotek – nu med robot

Fremad mod sundhed og sejlglæde!
Køb solcreme, søsygepiller, myggemidler, smerte-

stillende medicin, plastre og forbindinger og alt
nødvendigt til skibskisten

Specialtilbud: 
Apotekerens Recept Bitter – giver bedre vejr og god sigt! 

Du finder os i Jyllinge Butikscenter 

Tlf. 46 73 13 88   

Med sejlerhilsen - Apoteker Charlotte Andersen 

Nekrolog 

Kim Birkebæk
Lørdag morgen den 12. april mistede vi alle en afholdt 

Kim Birkebæk. 
Kims krop gav op 

efter længere tids sygdom.

Kim fyldte meget i Jyllinge sejlklub og på resten af havnen. 
Han har i mange år været en initiativrig mand, der i en 

periode var formand for Jyllinge Sejlklub. I flere år stod Kim også i spidsen
for festudvalget.

Alle der har været med til fester arrangeret af Kim, vil nok være enige i, at når
Kim var med, kunne det kun blive en god fest. Kims humør og livsglæde vil vi

komme til at savne i lang tid fremover.
Vores tanker går til 
Joan og familien.

Æret være Kims minde.
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Autoriseret forhandler
og serviceværksted
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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 8
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

Juni
Kajakweekend i Sverige Kajakafdelingen 06.06.08 08.06.08
Praktisk træning -
spilersejlads Kapsejlads 14.06.08 10.00
Wave stævne Klitmøller Surfafdelingen 14.06.08 08.00 15.06.08
Grill-aften m. familie, 
v. klubhuset efter sejladsen Pigekapsejlads 16.06.08
Ingen sejlads Sct. Hans Pigekapsejlads 23.06.08
Tirsdagskapsejlads onsdag, 
erstatter Sct. Hans dag 
+ sidste sejlads inden 
sommerferien Tirsdagskapsejlads 25.06.08
Forældrekapsejlads Jolleafdelingen 26.06.08
Sommer sejlads med Dansk 
Sejlunion, Jyllinge Jolleafdelingen 30.06.08 04.07.08
Sidste sejlads inden 
sommerferien Pigekapsejlads 30.06.08

Juli
Sommerferie Kapsejladserne 

August
Første sejlads 
efter sommerferien Pigekapsejlads 04.08.08
Første sejlads 
efter sommerferien Tirsdagskapsejlads 05.08.08
Wave stævne, Nordsjælland Surfafdelingen 23.08.08 08.00 24.08.08
Skuldelev tur Jolleafdelingen 23.08.08 24.08.08

September 2008
Langturssejlerne - 
sensommertræf i JS Langturssejlerne 05.09.08 08.00 07.09.08
King Of The Fjord 
Freestyle stævne (junior) Surfafdelingen 06.09.08
Windsurf. Freestyle stævne Surfafdelingen 06.09.08 08.00 07.09.00
Hold-kapsejlads, Jyllinge Jolleafdelingen 13.09.08
Tirsdagskapsejlads søndag, 
erstatter d. 16. sept. Tirsdagskapsejlads 14.09.08 11.00 
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Aktivitet Arrangør Dato Kl Til dato

Klubmesterskab Pigekapsejlads 20.09.08
Fællesspisning m. familie 
i klubhuset Pigekapsejlads 20.09.08
Tirsdagskapsejlads søndag, 
erstatter d. 23. sept. Tirsdagskapsejlads 21.09.08 11.00
Klubmesterskab 
tirsdagskapsejlads Tirsdagskapsejlads 27.09.08

Oktober 2008
Klubmesterskab Jolleafdelingen 04.10.08
Oktober Toung Gun Classic 
i Klitmøller Surfafdelingn 12.10.08 19.10.08
Oktober Windsurf 
DM i Klitmøller 
(Wave og Freestyle) Surfafdelingen 16.10.08 19.10.08
Windsurfing DM U42 Surfafdelingen 11.10.08 19.10.08

November 2008
Glögg-aften i klubhuset Pigekapsejlads 24.11.08 19.00

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



Returneres ved varig adresseændring: 
Jyllinge Sejlklub, 4040 Jyllinge


