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Vi er nu gået ind i vores efterårssæson,
og inden vi har set os for, er det vinter,
og så venter generalforsamlingen den
1. tirsdag i februar. Derfor starter jeg
med en jobannonce.

Grunden til at tage dette emne op alle-
rede nu, er den, at jeg vil bede med-
lemmerne om at finde et par gode
emner til bestyrelsen. Vores kasserer
Gitte og vores næstformand Niels er på
valg næste gang, og de ønsker begge
at bruge fritiden på andet end bestyrel-
sesarbejde i Jyllinge Sejlklub. De har,
som de selv siger det, nu aftjent deres
værnepligt for denne gang – selvom
der kan blive tale om genindkaldelser
på et senere tidspunkt. Takken for ind-
satsen skal de have nu og flere gange i
den kommende tid. Det er nu stadig-
væk en fornøjelse at samarbejde med
begge. De slipper jo først til februar.

Som omtalt flere gange er kassererjob-
bet blevet væsentligt nemmere efter
overgang til Foreningspakken, profes-
sionel hjælp til bogføring og håndtering
af betalinger via PBS. Men kasserer-
jobbet er jo stadigvæk krævende og
samtidig utroligt vigtigt for klubben.

Næstformandsjobbet er knap så tids-
krævende, men begge poster kræver,
at man har et hjerte, der banker for Jyl-
linge Sejlklub, og at man ønsker at
videreudvikle klubben.

Så hermed en opfordring til at overve-
je, om DU vil have en direkte indflydel-
se på udviklingen af vores klub. Det
kan realiseres ved at møde op til gene-
ralforsamlingen i februar 2009 og for-
tælle medlemmerne, hvorfor netop du

er et godt bud på et nyt bestyrelses-
medlem.

Det kommende afdelingsmøde
Vanen tro skal der afholdes et afde-
lingsmøde onsdag den 5. november kl.
18.30. Vi skal snakke om den sæson,
der netop er overstået og om planerne
for sæson 2009. Herunder hører også
en fortsættelse af det visionsarbejde, vi
startede sidste år. Alle afdelingerne er
selvfølgelig inviterede, og de plejer at
møde talstærkt frem. Jeg vil gerne
understrege, at alle medlemmer, der
ønsker at være med i diskussionerne af
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de enkelte afdelingers udviklingsplaner,
er yderst velkomne.

Der kommer en mere præcis dagsor-
den, når vi nærmer os tidspunktet. Da
vi serverer lidt mad til at starte med, vil
vi dog gerne have at vide, hvor mange,
der møder frem. Så send lige en mail til
info@jyllingesejlklub.dk.

Salg af de 2 Mustang’er, de 2
606’ere og Linievogteren
Vi håber, at det i løbet af efteråret vil
lykkes os at få afhændet de nævnte
både. Benny fra bestyrelsen er ansvar-
lig for salget og har nogle aktuelle for-
handlinger kørende. Så selvom det er
med vemod, at vi skifter os af med de
omtalte både, så er der hverken behov
for eller kræfter til at vedligeholde dis-
se. Men det medfører til gengæld
mulighed for at investere i andet grej,
som passer bedre til klubbens behov
og ønsker. Hvilket fører til næste emne.

Dommerbåd m.m.
Vi har i bestyrelsen haft en del snak om
behovet for en båd til erstatning af Lini-
evogteren (som opgives, da motoren
har sagt totalt stop og der er en del
renovering at udføre). Det er ikke helt
nemt at finde ud af, om vi har brug for
en decideret dommerbåd, men det vil
der sikkert komme en debat ud af på
afdelingsmødet.

Standernedhalingsfest
Nu skal der altså holdes et brag af en
fest til at afslutte sæsonen med. Inde i
bladet vil I finde en annonce, som for-
tæller om festen, sted, pris, tidspunkt,
mm. Jeg vil opfordre så mange som
muligt til at møde frem og slutte sæso-
nen på behørig vis, sammen med mun-
tre og feststemte sejlerkammerater.

Motorbådsafdeling
Jeg har hørt, at der måske og stadig-
væk er interesse for at få etableret en
decideret motorbådsafdeling i Jyllinge
Sejlklub og jeg vil derfor opfordre inter-
esserede til at møde frem på afdelings-
mødet i november (se ovenfor) og kom-
me med planer og ønsker. Eller blot
henvende sig til bestyrelsen. Der
mangler jo blot et par gode ildsjæle til
at få gang i en sådan afdeling, som vi
har efterlyst i mange år efterhånden. Vi
har alle faciliteterne i klubben og er
meget interesserede i at deltage i etab-
leringen af en sådan afdeling.

Hjemmesiden
Endelig, endelig er den nye hjemmesi-
de kommet i luften. Det har været en
drøj opgave for Ernst, som har stået for
hele implementeringen. Meget større
opgave end oprindelig antaget. Tak for
det. Jeg håber, at I er tilfredse med det
nye udseende, men det væsentlige har
været at få lavet en hjemmeside, hvor
det skulle være meget mere tilgænge-
ligt for afdelingerne at opdatere den.

Det var de generelle betragtninger, men
der er heldigvis mange gode indlæg
inde i bladet, som fortæller mere speci-
fikt om livet i de enkelte afdelinger.

Fortsat rigtig god sejlersæson 2008 til
alle.

For Jyllinge Sejlklub
Peter Ottesen



5



6

Henrik Bjerg
Finn Nielsen
Henrik Nielsen
Christian Willman
Mads Anqvist
Anton Sander Poulsen
Mads Kragelund
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Nye medlemmer 
af Jyllinge Sejlkub
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Så har vi haft vores grill i en halv sæs-
son. Personligt har jeg haft stor glæde
af den i fællesskab med andre fra afde-
lingen. Hvad der derimod er knapt så
glædeligt er den måde enkelte afdelin-
ger håndterer fællesskabets ejendom
på.
Det har derfor været nødvendigt at
udarbejde følgende regelsæt for brug
af gas-grillen, som er låst inde i klub-
bens opbevaringsrum.
1. Før brug kontaktes Lars Helmesen

på 41 61 62 40

2. Kontroller at grillen er rengjort før
brug, hvis ikke kontaktes Lars Hel-
mersen på 41616240

3. Efter brug rengøres grillen (der er
indkøbt brun sæbe, salmiak spiritus
og store plastic sække til formålet)
ligeledes er der indkøbt grydesvam-
pe. Kan grillen ikke blive ren med
det samme lægges den i blød i en
plastic pose indsmurt i brun sæbe
og salmiakspiritus natten over.
Dagen efter skylles resten i rent
vand og resterende skidt fjernes
med grydesvampen. Det samme
gælder den indvendige del af grillen.

4. Efter endt rengøring samles grillen
igen, så den er klar til de næste bru-
gere.

5. Skulle man løbe tør for gas, skiftes
gasflasken med den ekstra, som vil
blive indkøbt og stillet i opbeva-
ringsrummet. Der gives besked om
flaskeskifte til Lars Helmersen, eller
man sørger for at bytte flasken med
en fyldt og sender evt. bilag til kas-
sereren med tydelig angivelse af
navn afdeling og telefon nummer.

Egentligt finder jeg det ærgeligt at man
bliver nødt til at skrive sådanne ret-
ningslinjer ned, når man tænker på, at
det kun er de ”voksne” i klubben, der
har nøgle til lokalet hvori grillen står!

(Og til dem som havde glæde af grillen
i weekenden 23.-24. august kan jeg
kun sige, at rengøring er ikke et ord I
kender og en tom flaske kan ikke bru-
ges til noget, ej heller dem som kom-
mer efter jer. Da jeg går ud fra, at I selv
ved hvem I er, så har jeg denne gang
valgt IKKE at rengøre grillen, det kom-
mer I selv til.)

Bestyrelsesmedlem, 
Lars Helmersen

Fælles Grill, Fælles opgave!!

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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Vi har fået afviklet alle 9 sejladser i
forårssæsonen med rimeligt godt sej-
lervejr.

Der har været mellem 10 og 20 både på
vandet, hvilket er et utroligt flot aktivi-
tetsniveau.

Men den positive trend er ikke fortsat i
forårssæsonen 2008 sammenlignet
med forårssæsonen i 2007. Gennem-
snittet i 2007 var på 16 både (8 sejlad-
ser) mod 15 både i 2008 (9 sejladser).
Jeg synes stadig det er et flot gennem-
snit set ud fra, at der faktisk er 4 både,
der ikke har deltaget i år, men gjorde
det sidste år. 

Der har også været større aktiv delta-
gelse fra Sejlerskolen sammen med
vores nystartede deltagere, som blev
omtalt sidste gang. Det er dejligt at se
den store interesse i kapsejladsskolen
der har været og håber på at det
fortsætter i de kommende år.

I de første 4 aftenmatcher efter som-
merferien holder vi et gennemsnit på 12
både, der er det samme som gennem-
snittet for hele efterårssæsonen. Så det
ser rimeligt positivt ud. 

Husk at de to sidste gange i efterårs-
sæsonen er søndag den 14. og 21.
september, hvor starten går kl. 11.00.
Den sidste gang (21. september) er der
arrangeret koldt bord i klubhuset umid-
delbart efter sejladsen. Maden vil blive
leveret af Fjordens Perle. 

Det har været glædeligt at konstatere
der fortsat er interesse for det sociale
efter sejlad-serne . Der har været 20-40

deltagere efter sejladserne, hvor man
har nydt en bid mad og en øl/soda-
vand. Det har været hyggeligt og der
har altid været plads til at tage lidt
”gas” på hinanden efter sejladsen.
Ingen tvivl om det er kommet for at bli-
ve.

Samarbejdet med Sejlerskolen
Når sæsonen er afsluttet vil vi igen eva-
luere på, hvad der er gået godt og hvad
der er gået skidt. Vi vil fortsat arbejde
for at give potentielle nye sejlere fra sej-
lerskolen et tilbud, som gør at vi kan
fokusere på at få flere både og sejlere
på vandet.

DM med deltagelse fra Jyllinge
Sejlklub
Jyllinge var repræsenteret til DM i såvel
L-23 og BB 10-Meter.

DM for L-23 blev afholdt i Kragenæs på
Lolland (uge 30 – 23.-27. juli), hvor der
blev sejlet 9 sejladser i Smålands-
farvandet med 21 deltagere.

Jyllinge var repræsenteret med to både
– Theis Palm og Brian Skovgaard.
Theis Palm forsvarede sit DM fra de
sidste to år og blev en suveræn vinder
for tredje gang i træk. De var hele 15
point foran nr. 2, så det kan vist ikke
gøres meget bedre. Tillykke med
mesterskabet endnu engang.

Brian Skovgaard var med for første
gang og blev nr. 15, så det var en flot
placering som førstegangsdeltager. Se
flere detaljer på L-23’s hjemmeside :
www.L23.dk

DM for BB 10-Meter foregik i Nivå (uge

Status på kapsejladsfronten
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32 – 6.- 9. august), hvor der blev sejlet
8 sejladser med 15 deltagere. Hele
vindskalaen blev brugt, hvor lørdagen
blev afsluttet med 10-12 m/sek og
vindstød på 14-15 m/sek.

Kenneth Müller og undertegnede del-
tog, hvor vi havde 8 spændende sejl-
adser, og der blev virkelig  konkurreret
til stregen.

Kenneth Müller blev en flot nr. 7 og jeg
selv blev nr. 9. Vi må forsøge at gøre
det bedre næste gang, hvor det for-
mentlig skal afholdes i Bogense, men
det er ikke på plads endnu.
Se flere detaljer på BB-10 Meter’s
hjemmeside: www.bb10m.dk

Men det er i hvert fald positivt, at vi er
ude at repræsentere Jyllinge Sejlklub
og gør en god figur.  Jeg håber der er
nogle, som bliver inspireret til også at
deltage i deres respektive klasse-DM til
næste år.

Klubmesterskab 2008 
den 27. september  
Der er 12 tilmeldinger ifølge de mod-
tagne indbetalinger, men det kunne
være rart at få nogle flere med.  Jeg vil
derfor gerne opfordre alle interessere-
de til at tilmelde sig klubmesterskabet
for kølbåde. Tilmeldingsgebyret er kun
kr. 100,00 og for det får du 3  op-ned
baner og en distance sejlads.
Jeg regner med at vores suveræne
dommerteam fra sidste år vil være os
behjælpelig med at få afviklet vores
klubmesterskab. Jeg er sikker på at det
bliver nogle spændende sejladser, hvor
der vil blive dystet på livet løs.
Tilmelding og indbydelse vil komme på
hjemmesiden snarest.

Mange sejlerhilsener 
René Hansen, Kapsejladsformand

Pigekapsejlads
Vi har i år valgt at sejle respit-start den
sidste sejlads i hver måned. Dvs. at
den båd med de laveste mål starter
sidst og den båd med de højeste mål,
starter først. Således burde alle både
komme i mål samtidig, hvis alle sejlede
optimalt i forhold til bådenes mål. 

Respitsejladsen er blevet godt modta-
get og alle har syntes at disse sejladser
har været spændende, sjove og en god
variation.

Starten får en anden betydning, når
man selv skal holde øje med sit start-
tidspunkt og kun en eller to både skal
starte samtidig. De hurtige både skal
over startlinien sidst og må ligge man-
ge minutter og vente, men til gengæld
er det mere spændende på banen,
hvor man hele tiden har overblik over
stillingen. Når man indhenter en anden
båd kæmpes der lidt mere - kommer
man foran er man foran. Slutspurten
op mod mål er mere hektisk og forestil
jer den fryd det er, at kunne slå en
anden båd lige på målstregen.

Med venlig hilsen
Ulla Dollerup Hansen

”Skipper studerer starttiderne inden
respitsejladsen.”
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Det kan godt være du ikke vil sejle kap-
sejlads, men du kan blive en del af kap-
sejladsmiljøet i Jyllinge Sejlklub ved at
blive baneleder til aftenkapsejladser og
f.eks. klubmesterskaber. Jyllinge Sejl-
klub betaler gerne for uddannelse af
frivillige, som vil deltage aktivt i klub-
bens kapsejladsliv. 

Dansk Sejlunion står for uddannelsen
af baneledere og dommere. Det grund-
læggende kursus for at lede lokale
kapsejladser hedder baneleder I. Kur-
sus kræver ingen forkundskaber, men
lidt kendskab til kapsejlads og regler
skader aldrig.

Baneleder I afholdes i Idrættens Hus,
Brøndby den 1. og 2. november.

Baneleder I kan følges op af Baneleder
II, som er rettet mod baneledere, der
har lyst til at arrangere større kapsejl-
adser og som måske har ambitioner
om, at blive national baneleder og der-
med kunne arrangerer DM og lignende
stævner.

For at tage de videregående uddannel-
ser baneleder II, opmand, protestbe-
handler (Dommer) og lignende, skal
man have et indgående kendskab til
kapsejladsreglerne. Kapsejladsregler-
ne er et naturligt fundament for både
dommere og kapsejlere.

For at øge kendskabet til kapsejlads-
reglerne planlægger kapsejladsafdelin-
gen i vinterens løb at afholde et regel-
kursus. Dansk Sejlunion planlægger
endvidere at afholde et regelkursus
hen over vinteren i Vallensbæk Sejl-
klub.

Har du interesse i at blive uddannet
som baneleder, kan du henvende dig til
kølbådsformand Benny Jensen på
telefon 46 73 02 19.

Med venlig hilsen
Benny Jensen

Bliv en del af kapsejladsen 
- bliv dommer!
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Sommerferien er ved at være overstået
for alles vedkommende, og sejlerskole-
folket er ved at afpudse formen, så de
sidste detaljer sidder lige i skabet, til vi
skal vise sensor, at alle eleverne har
lært at sejle.

I foråret startede 26 elever med at sej-
le, og der er kun én der er faldet fra så
vi regner med at der er 25 elever der
går op til eksamen. Selve eksamen
regner vi med at afholde den 4. okto-
ber, 2008, der mangler i skrivende
stund kun accept fra sensoren fra
søfartsstyrelsen.

På eksamensdagen starter vi tidligt om
morgenen med morgenmad. Så starter
selve eksamens sejladserne og alt
imens afrigges de andre både. Når de

sidste elever har været ude at sejle
afrigges de sidste både så alt er klart til
vinteren. Hvis der er tid tilovers kan
man lige nå hjem og få en ”morfar”
inden middagen om aftenen.

Når vi så lige er kommet os over som-
mersejladsen, eksamen, afrigningen og
eksamensfesten går teori undervisnin-
gen i gang. Det foregår alle onsdage i
klubhuset hele vinteren igennem. Hvis
du er interesseret i at deltage eller ken-
der en, der vil gå til teoriundervisning,
så tøv ikke med at tilmelde dig til
undertegnede eller via klubbens hjem-
meside.

Med venlig hilsen
Rudy Bülow Pedersen

Skolechef 

Nyt fra sejlerskolen, sensommer 2008

Vi støtter
Jyllinge
Sejlklub

Jyllinge Centret 6
4040 Jyllinge
Tlf. 45 73 33 33
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Lørdag den 14. juni mødtes en flok gla-
de amatører for at lære lidt om den
mere seriøse del af kapsejladsen: Den
farlige spiler!

Vi startede med en grundig gang teori
afholdt af Steen, budskabet var at nu
var det slut med at pjatte: skal en spiler
op skal det gå stærkt, og det skal det
også, når den skal ned igen. Undervejs
skal der hele tiden holdes øje med den,
og hvis der endelig er en gast, der har
et par sekunder til overs, kan han/hun
kaste sig over det kaos af fald, skøder,
ophalere og alt muligt andet der befin-
der sig i cockpittet i et syndigt rod efter
en spiler opsætning og nedtagning.

Hvorfor i alverden interessere sig for
sådan noget biks? Joooo, fordi som
Steen også sagde: Det er her kapsejl-
adsen (også) bliver afgjort. Kommer
spileren op straks efter vendingen og
hales den ned i sidste øjeblik, ja så kan
man sagtens vinde en masse.

Vi fik gennemgået det hele, og fik da
også gjort et par spilere klar (rart med
et stort klublokale når 5 – 6 spilere skal
måles og pakkes). Steen skånede os
for teoretisk gennemgang af bomnin-
gens strabadser, og så skulle vi til den
praktiske del.

Klargøringen tog lidt tid, der er godt
nok mange ting der skal være på plads
før man er klar, men omsider kunne to
skolebåde og en enkelt privat båd gå
ud. Vi havde fin vind og slap for de helt
voldsomme byger. 

Vel ude på den anden side af Lilleø gik
det så løs. Efter nogle kryds var vi klar
til en agten for tværs og spileren skulle
op. En del panik, råben og skrigen,
hiven i skøder og så sad den der – vi
sejlede for spiler, sat af os selv (med
kun ganske beskeden vejledning fra
Henrik), de store smil bredte sig fra øre
til øre, det gik godt nok stærkt! 
Nå, så viser det sig jo at Roskilde Fjord
ikke er så stor, så nu måtte den flotte
spiler jo ned igen, ærgerligt nok, men vi
tog bare en tur mere, og en mere og... 

På krydset tilbage mødte vi en af de
andre både, de havde åbenbart ikke
helt hørt den del af undervisningen,
hvor Steen sagde at spileren skal være
over vandet for at virke ordentligt. Til
gengæld går rygtet på havnen at Perlen
helt ekstraordinært havde krabber og
muslinger på menuen senere på
dagen.

Alle mand/damer kom helskindet i havn
igen, og efter en afrunding i klubhuset
(hvor vi lige fik gennemgået bomnin-
gens fortrædeligheder, selvom Steen
påstod at det var ganske enkelt), drog
alle hjem i højt humør.

STOR TAK 
til alle instruktørerne 
for herlig og lærerig dag.

Carl Høgstedt

Spilersejlads 
- endnu et godt arrangement fra kapsejladsskolen!
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Vi har i Jyllinge sejlklub erfaret, at der er
en del motorbådsejere i havnen, der
gerne vil styrke sammenholdet motor-
bådsejerne imellem.

Det synes vi er en rigtig god ide. Vi
mener også at det vil gavne kommuni-
kationen mellem de andre brugere i
havnen og på fjorden.

Vi vil gerne opfordre til, at evt. interes-
serede motorbådsejere melder sig ind i
Jyllinge Sejlklub og kontakter bestyrel-
sen med henblik på at ”genoplive”
motorbådsafdelingen.

Ved at være en afdeling i Jyllinge Sejl-
klub har vi mulighed for at kommunike-
re direkte mellem hinanden og medlem
til medlem. I tilgift kan det nævnes, at vi
har et klubhus og en hjemmeside hvor
medlemmerne kan gøre opmærksom
på fælles arrangementer på tværs af
afdelingerne i vore fælles kalender.

Vi ser frem til at modtage enhver inter-
esseret motorbådsejer i Jyllinge Sejl-
klub.

Med Venlig Hilsen
For Bestyrelsen i Jyllinge Sejlklub

Lars Helmersen 

Opråb 
til alle motorbådsejere
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Pige-træf i Jyllinge

Under overskriften ”Girls go windsurf”
har Olivia Helmersen fra surfafdelingen
og Ida Boesen fra Veddelev surf klub,
stablet et endags arrangement for
windsurfing piger fra hele landet sam-
men. Med hjælp fra Julie Kessler fra
Århus windsurfing klub har de fået sat
en lækker plakat sammen.

Ideen til arrangentet kommer af, at der
er mange arrangementer som er lavet
af ”drenge” og med en overvægt af
drengedeltagere. Det har det med at
lægge en dæmper på nogle af pigerne.
SÅ, lørdag d. 27. september vil pigerne
have fjorden og klubben for sig selv.
Her vil der være mulighed for at se det

sidste nye udstyr fra nogle af de største
producenter. Der vil blive sendt indby-
delse ud til alle klubber i landet og der
vil blive skrevet om eventet på
www.riders.dk (She riders) og på Xbo-
ard.dk (Girls).

Efter en hel dag med masser af hygge,
sejlads og afprøvning af demo grej, vil
der blive arrangeret fælles spisning i
klubbens lokaler.

Vi glæder os til at se så mange som
muligt på havnen d. 27. september fra
kl. 10.

Aloha
Lars og Olivia 

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 
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Jolleafdelingen skal beklage, at vi ikke
fik et ordentligt indlæg i sidste Vand-
pytten juni 2008. Det skyldes des-
værre, at vi ikke får input fra sejlerne og
deres forældre.

Jeg vil gerne opfordre alle til at komme
med stort som småt, så det er sjovt og
informativt at læse, hvad der foregår i
ungdomsafdelingen.

Laura Meldgaard, Nick Hildan og
Marcus Sandland deltog ved et kreds-
stævne i Kalundborg i uge 26, hvor det
lykkedes Nick at sejle en 1. plads og
Marcus en 2. plads ind i B-klassen for
optimister. Laura er A-sejler, hvilket jo
er næste step og Laura sejlede flot,
men fik desværre ikke ”metal” denne
gang.

Uge 27 gik med sommersejlads i klub-
ben, hvor der deltog 22 dejlige unge
mennesker samt en række forældre til
at være på land. Det gik rigtig fint og
næsten alle 1. års sejlerne deltog samt
næsten alle øvede sejlere var også
med. Det var Daniel og Frederik der var
instruktører og det klarede de flot, selv-
om det kunne være lidt ”hårdt” for de
nye uerfarne. Ugen gik med masser af
sejlads i alle jolletyper, kajakker og
windsurfere. Vi havde den glæde at
låne en TORM trailer fra Dansk Sejluni-
on, hvilket var topklasse. Næste år vil vi
igen forsøge, at låne dette materiel.

Sommerferien strøj jo hen over juli og i
uge 32 havde Frederikssund/Marbæk
en sommercamp, hvor der desværre
ikke deltog sejlere fra Jyllinge. Det
skulle have været rigtig sjovt, så jeg
kan kun anbefale, at man deltager i dis-

se lejre. (Sommer-campen indbefatter
overnatning).

Breddekonsulent Allan Borch Madsen
fra Dansk Sejlunion stillede op den 27.
august 2008, hvor han gav en fin præs-
entation af et nyt initiativ fra DS. Pro-
jektet hedder ”TORM enkel kapsejl-
ads”, hvilket henvender sig til alle der
ikke har været ude til større stævner.
Det gik ud på at han forklarede, hvorle-
des man kunne afholde et simpelt
stævne. Udover undertegnede kom der
3 fra Lyndby Bådlaug, der har flere
typer større joller. Vi fik os en god snak
og blev enige om, at vi i højere grad
skal invitere hinanden til fællestræning,
så vore øvede sejlere kunne give deres
sejlere noget erfaring og at alle de sej-
lere der ikke har sejlet så længe, kan
lære hinanden at kende og skabe ven-
skaber.

Laura og Marcus skal deltage ved
Scannet Cup 2008 samt DM 2008 hen-
holdsvis den 6.-7. september samt 13.-
14. september, hvor vi ønsker dem go’
vind. Begge stævner foregår i Jylland.

Det er min tanke, at vort klubmester-
skab 2008 skal være en TORM enkel
kapsejlads, hvor der er præmier til alle.
Der vil komme indbydelser ud til alle
sejlere i løbet af de næste 14 dage. Da
der er kommet et arrangement op i
Roskilde den 4. oktober 2008, hvor
man kan prøve at sejle noget andet,
ønsker vi fra udvalgets side at rykke
Klubmesterskabet til søndag den 5.
oktober 2008.

Mange sejlerhilsner
Hans-Henrik Skyggebjerg, Jolleleder

Nyt fra Jolleafdelingen
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Igen i år har der været ca. 20 nye unge
sejlere igang med teorien siden februar
måned og sidenhen praktisk sejlads
om torsdagen. Igen i år kan vi se, at
enkelte sejlere hurtigt bliver dygtige, og
kan sejle med de øvede sejlere her
efter sommeren. Desværre har vi en del
frafald, så deltagerantallet sidst på
sæsonen er ca. 10. Alle ungdomsjol-
lesejlere er på vandet om torsdagen,
og det giver en god overgang fra
begynder til øvet, fordi der allerede er
kontakt mellem alle sejlere. 

Klubbens dygtige zoom8 sejlere har
søgt træning i Frederikssund og YF,
idet det ikke har været muligt at finde
en kvalificeret træner til denne gruppe.
Vi har haft deltagere med til NM, EM og
VM. 
Som forsøg har vi i år startet træning
for de øvede optimister med en ung-
domstræner.  Forsøget er brugerfinan-
sieret, og det koster 450 kr. for forårs-
sæson og 450 for efterårssæsonen.
Det er en kæmpe succes. Sejlerne er
rigtig glade for dette tiltag. 

En langsigtet plan for jolleafdelingen er
at fortsætte det gode arbejde vi har i
gang med træning 2 gange om ugen,
og vi vil gerne kunne tilbyde træning i
Jyllinge, også når man skal i gang med
næste jolle efter optimisten. For at
mindske frafaldet på begyndere, vil vi
gerne have mere opmærksomhed på
hver enkelt ny sejler, når de skal i gang
på vandet. Det kræver nogle hjælpere i
gummibådene i starten af sæsonen. Du
kan allerede nu overveje, om det er
noget for dig. Der er god gang i laser
og zoom8, som optimistsejlerne bru-
ger, så snart de kan se deres snit til det.
Vi har planer om at købe en 405, så der

også kan indgå en 2-mandsjolle i sorti-
mentet. 

Planerne for efterår og vinter er at
fortsætte sejladserne tirsdag og tors-
dag for de øvede sejlere, som har tør-
dragt på. Vi starter kl. 15, så der kan
sejles et par timer inden det bliver
mørkt.

Vi afholder vintertræning hver anden
lørdag for Isefjordkredsen og dem der
ellers ønsker at deltage.  Her er tør-
dragt også påbudt. Vintertræningen
starter d. 25. oktober med skippermø-
de kl. 10, hvor du er omklædt og har
rigget jollen til. Det koster 750 kr. for
hele vintersæsonen. Tilmelding sker på
js.coolmail.dk.
Kik ind på www.sejlsport.dk under
”ungdom” og se hvilke joller man kan
prøve på ”prøv noget nyt”. Der er et
arrangement i Roskilde d. 4. oktober.

Med venlig hilsen
Mette Meldgård 

Træning i jolleafdelingen året rundt
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3. afdeling af dette års Wave og Fre-
estyle rangliste skulle løbe af stabelen
weekenden d. 23.-24. august på sjæl-
land. Der var lagt op til et mobilt wave
stævne et sted på nordkysten. Men
vejrguderne ville det anderledes. Fre-
dag før stævnet blev DBO og Nivå sejl-
klub, som stod for dette år arrange-
ment enige om, kun at indkalde til Fre-
estyle og at placere lørdagens konkur-
rence på Bogø, nærmere bestemt mel-
lem Farø og Bogø. Her i farvandet på
læ side af dæmningen findes det flade
vand og den jævne vind som giver en
Freestyler de optimale forhold til at
udfolde sig på. Vejret viste sig at være
den største udfordring.

Det så mildest talt helt sort ud hele
dagen. I hvert fald hvis man kiggede
mod himlen. Det stod ned i lodrette
stænger, så alle blev våde - også dem
som arrangerede stævnet. Fra DBO
skal der derfor lyde en stor tak til dom-
merne, til Steen Buck med fotografen
Nurali, begge fra Nivå Bådelaugs surf
klub.

Mere lyst så det nemlig ud med hensyn
til vind og pandekagefladt vand. Der
blev startet ud med B-klassen, hvor vi
så et højt teknisk niveau og en ind-
faldsvinkel for deltagerne til at prøve
kræfter med A-klassen næste år. Der
blev sat flotte spocks, spockvaritioner,
flaka’s og meget meget mere. Vinderen
D-123 Jens Korsgaard har været til-
meldt stævner i nu to sæsoner, men
har været uheldig ikke at få sejlet tæl-
lende sejladser. Til gengæld nappede
han så førstepladsen nu. B-klassen,
der var udgjort af fire sejlere, impone-

rede alle som én. I freestyler, sindsyg
flot!

Dernæst kom juniorerne på, og niveau-
et blev da ikke lavere på trods af den
unge alder. Der er slet ingen tvivl om, at
vi i løbet af nogle få år får en helt ny
generation af freestyle-sejlere, der
givet kommer til at rykke rundt på pla-
ceringerne i A-klassen. Et par highlig-
hts fra juniorerne var deres spock-vari-
ationer, bl.a. 540, med deres forsøg på
one handed flakas og ikke mindst et
crashet ponch-forsøg. Feltet ligger tæt,
og der blev rykket lidt rundt i rangli-
stens placeringer, eftersom flere junio-
rer fra sidste stævne af forskellige
grunde måtte udeblive.

Ingen navne fra junior nævnt - ingen
navne glemt. Alle juniorerne er mægtig
fremme i skoene, og derfor kan jeg kun
appellere til, at branchen lurer lidt på
navnene på resultatlisten nederst på
siden. De fortjener at blive bakket godt
op - alle som én.

Sidst kom A-klassen på. Dommerne
pudsede brillerne, for med det nye

DBO Freestyle og JP-Australia Young Gun
Cup 23. og 24. august Bogø og Nivå
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regelsæt for freestylebedømning, bliver
der gået efter de helt svære ting. De
nye freestyleregler går ud på at dom-
merkomiteen sætter et max antal af
forsøg på moves på hver tack, hvoraf
et antal moves på hver tack tæller.
Aktuelt for dette stævne blev der sat
max 8 forsøg, hvoraf 3 talte på hver
tack.

Allerede fra de indledende heats i A-
klassen var niveauet højt. Det er
bedømning, hvor få point adskiller sej-
lerne. Der blev sat forsøg på dobbelt
flaka, spock 540, switche stance cha-
choo og meget meget mere. I semifina-
lens a-heat løb D-300 Martin Sørensen
ind i D-99 Lars Petersen. Med få point
adskillelse gik D-99 Lars Petersen
videre i finalen. I semifinalens b-heat
løb D-31 Lars Green ind i forsvarende
danmarksmester og ranglistefører D-
38 Kenneth Danielsen, hvor sidstnævn-
te gik i finalen.

Ligesom semifinalen var slut, droppede
vinden. Det så rigtig grumt ud. Så vi
valgte at sejle en 12 minutters finale
inden loosers finalen. I det tiende minut
var en vurdering meget svær. Vinden
var på grænsen til det antagelige, men
begge sejlere havde fuldt program. D-
38 Kenneth Danielsen fik dog lige
muligheden for at smide en switche
stance chachoo ind som trumf i sit flot-

te repertoire, og rendte med sejren for-
an Lars Petersen, der ellers havde vist
en stor variation i moves. Vi forsøgte
derefter at få sejlet looser finalen, men
det så ganske håbløst ud. D-300 Mart-
in Sørensen og D-31 Lars Green måtte
dele en 3.-plads, da vi ikke fik gennem-
ført.

Og så fortsatte regnen. Faktisk så
undertegnede fik en freestyle på vej
hjem ad motorvejen. Så kom jeg da
også op at plane den dag med et for-
søg på en mainroad-volcan, hvor jeg
dog bailede ud og fortsatte mod
København. Tilsyneladende kom et par
af de flot placerede herrer også i

nr. 2: D-99 Lars Petersen, nr. 1: D-38
Kenneth Danielsen, nr. 3: D-300 Martin
Sørensen og D-31 Lars Green  MANG-
LER
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Søndag d.30. marts 2008 roede jeg til
Svaleklint og her så jeg et rådyr, der
forsøgte at svømme over fjorden til
Hornsherred. Vinden var hård og kom
fra sydøst og selv om den var en dyg-
tig svømmer, måtte den efter ca. 300 m
vende om.

Hilsen Gunni
Kajakafdelingen

Hvad man dog
kan se på fjorden

nr. 3: D-995 Oscar Helmersen, 
nr. 1: D-123 Michal Dziewiecki, 
nr. 2: D-555 Benjamin Jaeger

udskridning i Københavnsområdet.
Det kunne man se til skippermødet og
præmieoverrækkelsen søndag. 
Andre tog det mere roligt og nappede
en aftenspise sammen i Nivå, hvor
Steen Buck og Nivå Surfklub havde
arrangeret en lækker mørbradgryde.
Velbekomme - og tak for mad! 
Der var nul vind søndag, så det flinke
me strikse dommercrew måtte videre.
Til sidst skal der lyde en tak til vores
sponsorer, som igen muliggjorde et
godt event. Tusind tak for hjælpen!!!
Ikke mindst også til Nivå Surfklub. Det
bliver forhåbentlig en gentagelse!
Vel mødt igen igen til næste event. So
long folkens! 

Hilsen Henrik Tang



SUPer på Fjorden
Hvad er en SUP? 
SUP står for Stand Up Paddel og er en
moderne udgave af de første surf
brædder (ikke at forveksle med
Windsurf).

SUP er det helt store Hit ude i den sto-
re verden. For de af jer der har set dem
på fjorden, vil I måske have lagt mærke
til de mange anvendelsesmuligheder
disse boards byder på.

De er udviklet til at blive padlet ud gen-
nem en brænding stående på det. Vel
ude, vender man og udvælger en pas-
sende bølge (den behøver ikke at være
stor) så sætter man i gang og glider
med bølgen ind, mens man styrer med
sin paddel.

Siden har man fundet ud af, at det kun-
ne være sjovt med en SUP med sejl på.
Derfor har producenten valgt at sætte
et lille gevindindsats i dækket, der gør
det muligt at montere en windsurfingrig
på sin SUP.

Jeg har nu prøvet alle mulighederne på
her på fjorden og i Klitmøller og kan
kun sige, at det er et ”Herre sjovt styk-
ke legetøj”, som jeg er sikker på I vil se
mere til også i DK.

“Old school 
windsurfing” Helmer

ps:
De boards vi har haft glæde af i Jyllin-
ge er venligst udlånt af Star-Board
importøren i DK
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Nu tager vi hul på sidste del af sejler-
sæsonen 2008. Bestyrelsen har genop-
taget sit arbejde efter ferien og har
afholdt det første efterårsmøde.

Forårssæsonen har været præget af
stor travlhed, der var meget at se til, da
vi overtog bestyrelsesansvaret den 22.
januar. Det er en flittig og arbejdsom
bestyrelse, så vi er nået ret så langt.
Jeg skal her henvise til det nyhedsbrev,
som før ferien blev udsendt til alle
andelshavere.

Udover løbende sager, er der 3 sager,
som vil kræve særlig opmærksomhed i
løbet af efteråret:

1. Der er problemer med vandudtræng-
ning ved foden af skrænten, resulte-

rende i blød bund og underminering
af oplagsplads og asfalt. Vores
første overvejelser gik på et gammelt
dræn, som var gået i glemmebogen,
og derfor ikke blevet vedligeholdt.
Nu viser det sig imidlertid, at mistan-
ken kan rettes mod utætheder i de
kloakeringsrør, som betjener parcel-
husene i Jyllinge syd-området, og vi
har derfor bedt Roskilde kommune
om teknisk at undersøge sagen nær-
mere.

2. Der er nu nedsat den på generalfor-
samlingen lovede arbejdsgruppe,
som har fået til opgave at vurdere en
række forhold omkring havnens
fremtid. De arbejder bl.a. med føl-
gende:

”Er der pladsmangel i Jyllinge Havn?”

Meddelelser fra Jyllinge Lystbådehavn
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• Skal en fremtidig afregningsform
baseres på andelsbredden, bådens
længde x bredde og herunder en
definition af længde og bredde, eller
måske andet?

• Skal der etableres mulighed for
ændringer i andelsbredder – under
2,60 m. / over 3,60 m.?

• Skal vi have en kombineret afreg-
ningsstruktur med et fast basisbeløb
samt størrelsesvariabelt beløb?

• Hvad er mulighederne for en evt.
fysisk om/tilbygninger af havnen,
herunder en løbende renoverings-
plan?

• Hvorledes skal handel med
andelsbeviser og tillægsbredder fin-
de sted?

• Skal vi ændre vores vedtægter?
• Er der ledig og salgbar kapacitet i

havnen? Eller det modsatte?

Arbejdsgruppen arbejder meget ihær-
digt og har bl.a. foretaget en total
opmåling af havnen incl. moler,
nuværende pladser og pæleafstande
m.v. Dette kæmpearbejde har bibragt
os værdifuld ny viden, idet de tidligere
opmålinger viste sig ikke at være kor-
rekte.

Et andet forhold, som også er under
gennemgang og beregning, går på det
skrækscenarium, at alle andelshavere
pludseligt kom med en båd, som bred-
demæssigt var i overensstemmelse
med deres andelsbevis, og derfor gjor-
de krav på en tilsvarende havneplads.
Dette gjaldt også pt. landsatte både,
både på værft, både under handel m.v. 
Kan havnen indfri dette krav? Det ved
vi rent faktisk ikke præcist endnu, men
vi vil snart vide det, idet arbejdsgrup-
pen også gennemgår disse forhold.
Hermed vil vi få afklaret om havnen i
dag har mulighed for at kunne frasælge

yderligere pladser eller tillægsbredder,
subsidiært at havnen i stedet skal ud
og opkøbe andelsbeviser til opfyldelse
af andelshavernes krav.

Vi er i bestyrelsen meget forventnings-
fulde og glade for arbejdsgruppens
indsats.

3. Havnen trænger til fortsat uddyb-
ning, men vi har store problemer
med at komme af med det opgrave-
de bundmateriale, der kræver en
såkaldt ”klapningstilladelse”. En
sådan havde vi tidligere fået af
Vestsjællands amt. Affaldet kunne
deponeres på en bestemt plads i
Isefjorden. Efter amternes ned-
læggelse er sagen overgået til Regi-
on Sjælland, og der har vi indtil vide-
re mistet den tilladelse, som vi tidli-
gere havde fået af Amtet. Man kan
nu i stedet tilbyde et sted stort set
helt oppe ved Hesselø, men det bli-
ver alt for omkostningstungt for os. 

Jesper Højenvang fra Dansk Sejlunion
kører sagen for os meget professionelt,
men desværre indtil videre uden et
brugbart resultat.

Vi er også så småt ved at planlægge
generalforsamlingen 2009. Den vil finde
sted tirsdag den 13. januar, så noter jer
allerede nu denne vigtige dato. Det ple-
jer jo ikke at skorte på underholdnings-
værdien!

Vel mødt og god efterårssæson
ønskes I alle fra

Bestyrelsen, Jyllinge Lystbådehavn
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6.-8. Juni

Endnu engang stævnede nogle med-
lemmer ud på vildmarksweekend i
skærgården, denne gang Bökenäs vest
for Karlskrona. 

Med diverse GPS og kort over Sverige
var det lykkedes os at finde et perfekt
sted at søsætte kajakkerne og sætte
vores trailer. Vejret var med os fra den
bedste side – sol og kun 3-4 m/s. 

Vi roede et par timer ind gennem
skærgården og fandt bag Tummahol-
men et godt sted til alle teltene. Trangi-
aèrne blev fundet frem og der blev kok-
kereret en skøn aftensmad med div.
vine til. Belært af sidste tur var der rige-
lig med ris til aftensmaden. En fin lille
aftentur til en sød lille havn på den
anden side blev der også tid til.

Lørdag gik turen ud mod de yderste
skær ved Hässelö og rundt mod en ny
overnatningsplads. Vi havde fin udsigt
ind til Karlskrona og ud over Øster-

Kajakweekend i den svenske skærgård 
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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

søen. Undervejs fandt vi et godt sted
på en klippeø Arpøkalv, hvor vi spiste
frokost. Hans havde i et halvt år måtte
høre på div. drillerier om nok rugbrød
på sidste tur, så der var rugbrød i lange
baner. Der var også tid til badetur og
”en morfar”.

Sidst på eftermiddagen lagde vi til på
en flot ø, fik slået teltene op med den
skønneste udsigt ud over skærgården.
Senere på aftenen gik vi rundt om øen
og nogle af drengene, som var løbet
tværs over øen, havde tændt et flot bål
i en klippegyde. Vi nød det sidste rød-
vin fra dunken til udsigten over Øster-
søen og fik lært lidt om fyrtårne og
deres signaler af Hans.

Søndag pakkede vi sammen og roede
tilbage til Bökenäs, hvor vi nød lidt fro-

kost samt fordelte resterne af rug-
brødsdepoterne.  Ja det er ikke nemt at
være indkøber…

Det var en kajakweekend, når den er
bedst! Super vejr og flotte omgivelser i
den svenske skårgård og kanon sam-
vær. Jeg glæder mig til forårets kaja-
kweekend i det svenske!

Skærgårdshilsen
Gitte Mik
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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
September 2008
Hold-kapsejlads, Jyllinge Jolleafdelingen 13.09.08
Tirsdagskapsejlads søndag, 
erstatter d. 16. sept. Tirsdagskapsejlads 14.09.08 11.00 
Klubmesterskab Pigekapsejlads 20.09.08
Fællesspisning m. familie 
i klubhuset Pigekapsejlads 20.09.08
Pigekomsammen Surfafdelingen 27.09.08 9.30 28.09.08
Klubmesterskab 
tirsdagskapsejlads Tirsdagskapsejlads 27.09.08 9.30
"Oktober 2008
Bestyrelsesmøde Alle afdelinger 01.10.08 18.00
Klubmesterskab Jolleafdelingen 04.10.08
Windsurfing DM U42 Surfafdelingen 11.10.08 19.10.08
Nedhalerfest Alle afdelinger 25.10.08 18.00
November 2008
Afdelingsmøde Alle afdelinger 05.11.08 18.30
Glögg-aften i klubhuset Pigekapsejlads 24.11.08 19.00



Returneres ved varig adresseændring: 
Jyllinge Sejlklub, 4040 Jyllinge


