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Standernedhaling
Sæsonen er nu afsluttet med en rigtig
god og velbesøgt standernedhalings-
fest. En af grundene til det gode frem-
møde er selvfølgelig den traditionelle
uddeling af præmier til årets vindere af
kapsejladserne. Men selv os, der ikke
blev udsat for præmieregnen, nød en
rigtig god og hyggelig aften sammen
med klubkammeraterne. 

Planen var oprindelig at afholde festen
på havnens restaurant, men desværre
er der i skrivende stund ikke nogen
restauratør. Heldigvis var det rigtig
nemt at flytte festen til klubhuset, selv-
om arrangørerne fik lidt mere sved på
panden end påregnet.
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Nyt fra bestyrelsen 
december 2008

Indkaldelse til Generalforsamling 2009
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Jyllinge Sejlklub

Tirsdag den 3. februar 2009, kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægternes § 10:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab for 2008
4. Fremlæggelse af budget for 2009, herunder kontingent
5. Valg til bestyrelsesmedlemmer, jf. § 12:

Valg af næstformand. På valg er Niels Christiansen
Valg af kasserer. På valg er Birgitte Struckmann

6. Valg af to bestyrelsessuppleanter
7. Valg af én revisor og af én revisorsuppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet og vedtaget på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde SENEST Lørdag den 10. januar 2009, jf. vedtægternes §
9, stk. 2.

fortsættes...
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Tusind tak til Joan Birkebæk og Benny
Jensen for et godt og festligt arrange-
ment.

Generalforsamling 2009
Som omtalt i forrige Vandpytten, så er
der generalforsamling tirsdag den 3.
februar 2009 kl. 19.30 i klubhuset (se
detaljer på næste side). Bestyrelsen vil
som sædvanlig opfordre til fremmøde,
så vi kan få en rigtig god og bred debat
om klubben. 

Bestyrelsen vil i de næste par måneder
udarbejde budget og regnskab til frem-
læggelse. Det er et område, som altid
vækker livlig debat på generalforsam-
lingen, det er her medlemmerne kan
se, hvad de mange kontingentkroner er
gået til og hvilke økonomiske planer,
der er for den kommende sæson.

Kasserer Birgitte Struckmann og næst-
formand Niels Christiansen er på valg
og jeg skal understrege, at de meget
gerne vil afløses af nye kræfter.

Afdelingsmødet
Onsdag den 5. november havde vi et
yderst velbesøgt og livligt afdelingsmø-
de, hvor vi kom rundt om mange
emner. Vi startede med noget smørre-
brød og nogle gode beretninger fra de
enkelte aktiviteter og afdelinger. Ind-
læggene affødte megen debat og
spørgsmål, hvilket netop er meningen
med vore afdelingsmøder forår og efte-
rår. Det er et godt forum for samord-
ning af de enkelte afdelingers behov og

ønsker og der kommer mange gode
forslag og kommentarer. 

Der er som altid skrevet referat af
mødet og interesserede kan blot rekvi-
rere referatet hos undertegnede eller
hos lederne af afdelingerne.
Selvom vi kalder det et afdelingsmøde,
er alle medlemmer yderst velkomne til
at deltage. Det er en livsnødvendighed
for en frivillig klub, at der hele tiden
kommer nye og kreative kræfter til.

Salg af materiel
Vi har nu afhændet de 2 Mustang’er og
Linievogteren. Vi har fået en pris, som
vi er tilfredse med, selvom vi hellere
havde set, at der havde været aktivite-
ter til at anvende bådene. Men efter en
årrække at have set, hvor lidt de blev
anvendt, valgte bestyrelsen, efter nøje
forespørgsler hos afdelingerne, endelig
at sælge. Der er ikke meget grin ved at
afholde udgifter og bruge kræfter på
materiel, der ikke bruges. Så hellere
realisere og købe andet udstyr, som der
er mere brug for.

Tilbud til nye medlemmer
Som et helt specielt tiltag kan nye med-
lemmer med kølbåd få en stander ved
indmeldelsen. Nye medlemmer i de
andre afdelinger kan få vores klubmær-
kat til påsætning på bil eller lignende.
Stander og klubmærkat skal afhentes
personligt på kontoret i løbet af foråret.

En af årsagerne er selvfølgelig, at vi
gerne vil have flere medlemmer fra hav-
nen. Og vores flotte stander og klu-
bmærkat er et eftertragtet objekt, som
kun medlemmer af Jyllinge Sejlklub må
anvende.

Vi har en god og stabil medlemsskare,
som via kontingentkronerne lægger
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grunden for klubbens velpassede øko-
nomi. I Jyllinge Havn er det frivilligt, om
man vil være medlem af sejlklubben,
men klubben er helt klart en væsentlig
del af livet på og ved havnen. Der er
heldigvis mange sejlere, der, selvom de
måske ikke anvender klubben ret
meget, alligevel synes, at de vil give til-
skud til klubbens mange aktiviteter. Og
så er der de rigtig mange aktive, der
oveni kontingentet lægger en stor
arbejdsindsats i klubben. 

Kontingenterne og de mange aktive fri-
villige er simpelthen en forudsætning
for klubbens eksistens og dens mange
aktiviteter. Vi har sejlerskole, kapsejl-

ads, surf, kajak og en ungdomsafde-
ling. Vi er stolte af og glade for de man-
ge aktiviteter i klubben. Derudover har
vi også ambitioner om endnu flere akti-
viteter, som skal finansieres.

Så hermed en opfordring til de af hav-
nens andelshavere, som endnu ikke er
medlemmer: støt Jyllinge Sejlklub ved
at melde dig ind!

En tak til alle dem, der allerede støtter
klubben og dens mange aktiviteter.
God vinter og glædelig jul og godt
nytår.

For Bestyrelsen for Jyllinge Sejlklub
Peter Ottesen

Tak til deltagerne
i afdelingsmødet
Ved afdelingsmødet var der mange
gode tilkendegivelser om, at et ung-
domsarbejde, hvor vi har plads og
rum til det hele, var noget man ønske-
de fra de forskellige afdelinger. Der var
bred forståelse for, at det bliver nød-
vendigt med betalte trænere, udover
alt det frivillige arbejde, til at sikre det
stabile niveau i årene frem. 
I jolleafdelingen er vi rigtig glade for at
høre, at de tanker vi har, om hvordan
fremtidens ungdomsarbejde skal for-
me sig, også er noget de andre afde-
linger synes er en god ide.

Emnet har været oppe mange gange
over de senere år, og sagen er belyst
rigtig mange gange fra forskellige
vinkler. Vi ser frem til at vi nu er parate
til handling.

Mange sejlerhilsner 
Mette Meldgård
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Denne artikel er for dem der ikke har
læst den på hjemmesiden.

Den fjerde oktober kl. 09:00 var det
aftalt at første besætning skulle være
klar til eksamen. 
I ugen op til eksamen blev tidspunktet
mere og mere frygtet. Ikke på grund af
manglende selvtillid men på grund af
vejrudsigterne, der alle på skift lovede
vindstyrker op til 18 m/sek. 

Det var med en hvis ærefrygt overfor
elementernes rasen, at vi mødtes til
morgenkaffe 08:30. Der blæste en frisk
vind, men ikke mere frisk, end at vi
besluttede at gå i gang så hurtigt som
muligt. Som frygtet tog vinden til i for-
middagens løb, og de sidste elever, der

var oppe, fik ikke den dejlige oplevelse
det er at bestå en eksamen. De bestod,
men der var mere tale om overlevelse
end sejlads. Vi var nød til at aflyse
resten af eksamen. Vi aftalte at mødes
mandag eftermiddag, og prøve igen. 

Det skal lige nævnes at alt imens
dramaet udspillede sig på vandet, fore-
gik afrigning, af de tre andre både, i ro
og mag. Alt blev afmonteret, opmærket
og lagt sirligt på plads i skuret. Jeg har
aldrig set så ryddeligt et skur efter
afrigning. Tak for det. 

Kl. 18:00 havde eleverne kaldt sam-
men til middag. Det var en buffet af for-
skellige retter, som eleverne havde
bragt med hver især. Jeg ved ikke hvad
det hed alt sammen, men dejligt var
det.

Beklagelig vis var det jo ikke alle der
havde været til eksamen, så man kun-
ne frygte at de ikke var rigtigt i festhu-
mør. Hvis det var tilfældet, lod de det
ikke skinne igennem. Vi havde alle en
dejlig og hyggelig aften. 

Da de ni elever, der ikke kom til eksa-
men om lørdagen, mødtes som aftalt
mandag eftermiddag, var det et fanta-
stisk vejr, jævn vind, højt solskin og
højt humør, trods et par dage mere til at
få nerver på. I løbet af et snup tag var
alle oppe og bestået. Det var en ander-
ledes dejlig oplevelse. 
Der var 25 elever til eksamen og alle
bestod.

Med venlig hilsen
Rudy Bülow Pedersen

Nyt fra sejlerskolen

Gløggaften 
i sejlerskolen

HUSK gløggaften i sejlersko-
len tirsdag den16. december
kl. 19:00 i klubhuset. 

Denne aften er der hygge,
gløgg, æbleskiver og uddeling
af duelighedsbeviser.

Husk at møde op - alle gamle
såvel som nye elever samt alle
bådførere.

Med venlig hilsen
Rudy Bülow Pedersen
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Den forløbne sejlersæson har været en
meget spændende sæson af mange
årsager. Dels om vi kunne fortsætte
succesen fra sidste år med det flotte
deltagerantal, og dels om vi kunne
fortsætte succesen med samarbejdet
med sejlerskolen.

Vi har holdt gennemsnittet fra sidste år
på ca. 15 både i 2008. Det er et flot
gennemsnit i betragtning af, at vi har
sejlet 17 sejladser i 2008 mod 15 sejl-
adser i 2007. Det er en bekræftelse på,
at der virkelig har været opbakning til
aftenmatcherne og det er meget glæ-
deligt.   

Deltagerantallet fra sejlerskolen er i
gennemsnit fordoblet sammenlignet
med 2007. (ca. 4 både (2008)<=> ca. 2
både (2007)). Denne fordobling er sam-
mensat af sejlerskolens H-både og
nytilkommende både.
Det var også det, som var hensigten:
Forøge interessen for kapsejlads og
antallet af aktive sejlere.

Vi fik afholdt 17 gode og spændende
aftenmatcher, hvor alle tog deres dom-
mertjans. Hele vindskalaen blev
anvendt og der blev virkelig dystet til
det sidste.  

Et andet positivt bekræftelse på aktivi-
tetsniveauet i sæson 2008, var at der i
løbet af sæsonen, var deltagere, som
ikke tidligere havde været på vandet i
kapsejladsregi. Såvel i aftenmatcherne
som til klubmesterskabet. Jeg håber
de med deres deltagelse i en eller flere
sejladser har fået smag for det og til-
melder sig permanent til aftenmatch
2009.

Jeg håber og tror vi får flere deltagere
på vandet i sejlersæsonen 2009.

Der var præmieuddeling i forbindelse
med Standernedhalingsfest i klubhuset
lørdag den 25. oktober.

De nytilkommende både tog deres
andel af præmierne, hvilket ses tydeligt
af nedennævnte oversigt (1. start).
Anders Ellesøe i Tenko (L-23) var helt
suveræn og vandt alt i deres start. Rig-
tig flot gået.

Theis Palm /Kenneth Müller var også
meget suveræne og vandt ligeledes
det hele i 2. start. De beviste, hvor stor
betydning god boat-handling har, når
placeringerne skal deles ud. 

Klubmesterskab 2008
Lørdag den 27. september afholdt vi
klubmesterskab i det mest perfekte
sejlvejr, som man kan forestille sig.
5-8 m/sek og flot solskinsvejr med del-
tagelse af 13 både. Vi var trods alt 2
deltagere mere end sidste år, så det går
stille og roligt fremad. Der var desværre
afbud fra nogle af de mere faste delta-
gere fra sæsonen, ellers var vi blevet 3-
4 både mere. Men vi håber på flere del-
tagere til næste år, så vi kan få nogle
rigtige gode og spændende dyster igen
til næste år.

Vi fik afviklet 3 op-ned baner og en
distance, hvor slagets gang ligesom
sidste år, blev ledet af Erik Munch og
hans suveræne dommerteam. Der var

Tilbageblik på kap-sejlersæsonen 2008 
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- Rulleforstag og Rullebomme
- Reparation og service

lagt nogle gode baner med nogle
spændende startlinjer. En stor tak til jer
alle sammen for veludført arbejde.  

Kommende arrangementer i 2009
På lige fod med tidligere, så arrangeres
2 aftener med praktisk sejlads kombi-
neret med en regelaften med gennem-
gang af baneregler og startprocedurer.

Desuden bliver der arrangeret en regel-
aften i forbindelse med, at der træder
nye ISAF-kapsejladsregler i kraft pr. 1.
januar 2009. Der er ikke fastsat nogle
datoer på ovennævnte arrangementer,
men det vil komme på hjemmesiden så
snart det er på plads.

Så følg med på hjemmesiden i løbet af
vinteren, og se hvornår arrangementer-
ne kommer til at ligge.

Tak for hjælpen
Jeg vil gerne sige tak for hjælpen til føl-
gende:

Rudy Pedersen for, som altid, at arran-
gere øl og sodavand til det sociale
samvær efter vores aftenmatcher
Benny Jensen for at lægge kapsejlads-
resultaterne ind på den gamle hjemme-
side
Steen Wintlev for at lægge kapsejlads-

resultaterne ind på den nye hjemmesi-
de, udarbejdelse af informationsmateri-
ale og hjælp til den nye hjemmeside og
andre praktiske punkter vedr. planlæg-
ningen af sejlersæsonen 2008
Danske Bank, Værløse Afdeling samt
3F Sejl- og Bådudstyr i Frederikssund
for diverse sponsorgaver

Så nu skal vi blot igennem vintermåne-
derne og så starter sejlersæsonen
2009. Jeg håber alle som har deltaget i
den forløbne sæson, har syntes det var
sjovt og spændende. Forhåbentlig bli-
ver vi endnu flere til den kommende
sæson, så vi kan få nogle udfordrende
og interessante sejladser i 2009.

God jul og et godt nytår til jer alle.

Mange sejlerhilsener 
René Hansen, Kapsejladsformand



9

Placeringerne for den forløbne sæson ser ud som følger:

Forårssæson 2008

2. start Bådnavn Bådtype
1. Theis Palm Road Runner BB-10 Meter
2. Brian Skovgaard Minnie L-23
3. René Hansen Mikkel BB-10 Meter

1. start Bådnavn Bådtype
1. Anders Ellesøe Tenko L-23
2. Kristian Skjærlund Nette Accent 26

Efterårssæson 2008

2. start Bådnavn Bådtype
1. Theis Palm Road Runner BB-10 Meter
2. Lars Ynddal Qling Soling
3. Brian Skovgaard Minnie L-23

1. start Bådnavn Bådtype
1. Anders Ellesøe

Tenko L-23
2. Sejlerskolebåd Kværnø H-båd

Klubmesterskab 2008

2. start Bådnavn Bådtype
1. Kenneth Müller Road Runner BB-10 Meter
2. Brian Skovgaard Minnie L-23
3. Steen Wintlev Hydra H-båd

1. start Bådnavn Bådtype1. Anders Ellesøe
Tenko L-23
2. Sejlerskolebåd Kværnø H-båd

Danske Bank-Værløse Afdeling, sponserede 2. præmien til klubmesterska-
bet med 2 gode flasker rødvin.

Desuden var der flidspræmie for deltagelse i samtlige aftenmatcher, som
gik til Brian Skovgaard i L-23.

Præmien var et gavekort på kr. 300,00 til Sejlershoppen på Jyllinge Havn. 
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Når vi ser tilbage på sommerens sejl-
adser, må man sige at det atter har
været en god sejlersæson for vores lil-
le del af klubben. 8 både har deltaget i
mandagskapsejladsen, stort set alle
har været flittige deltagere. Det har
været dejligt at få 2 nye skippere med
og de har klaret sig godt i sejladserne,
så godt at en af dem sejlede sig til en
3. plads både ved sæson- og klubme-
sterskabet.

Klubmesterskabet blev afviklet lørdag
den 20. september. Det blev en rigtig
god dag og aften. Det så godt nok ud
til alt for lidt vind inden bådene tog ud,
men der var heldigvis mere end ventet
ude på banen og det blev til i alt 4 sejl-
adser. 
Resultetet af Klubmesterskabet 
1. Princæssen
2. Malou
3. Minnie
Alle både var repræsenterede ved spis-
ningen om aftenen. Maden var som
sædvanlig god, rigelig og varieret.
Klubmestrene blev ønsket tillykke og
mesterskabs-præmier blev uddelt til de
3 første både. Teis Palm underholdt

med et billedshow optaget under
dagens sejladser.
Arrangementet sluttede som sædvan-
lig i pæn tid, så vi kunne være på fuld
kraft søndag.

Resultatet af hele sæsonen blev:
1. Malou
2. Sofie
3. Minnie
Sæsonen-præmier blev uddelt til Ned-
halerfesten lørdag den 25. oktober.
Tak til alle for en god sæson 2008.

Med venlig hilsen, 
Ulla Dollerup Hansen

Årets Pigekapsejlads
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”En stor tak til de gourmet-spisende
dommere.

Husk, vi kan sagtens være
flere både på vandet om

mandagen, så skulle du have
lyst til at sejle kapsejlads til

næste år, så gør alvor af det. 
Ring til Ulla på 2320 7525 

eller 
Anette på 4673 4380
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Så er alle bådene kommet på land og
pakket ind, selv om det holdt hårdt. Det
er svært for elever og bådførere at
afsætte tid her om efteråret. Men nu er
det gjort, og vi kan slappe lidt af.

Nååå - nej der er jo lige vinterundervis-
ningen. Der var lidt problemer inden
start, men det kan du læse andet
steds. Men Carl startede op lige efter
efterårs ferien, og vi havde næsten tyve
interesserede elever, men da dagen
oprandt blev fremmødet ikke så stort. 

Vi er d.d. under ti elever, og det er alt
for lidt, derfor har Carl og jeg aftalt at
gøre et reklame fremstød, og optage
nye elever helt frem til december.

Teori undervisning flyttet.

Vinterundervisningen er i år flyttet til
om tirsdagen kl.19:00.

Dette skyldes at vores ”gamle” under-
viser Mikkel har været nød til at melde
fra. Derfor kom sejlerskolen i store pro-
blemer, fordi vi manglede en undervi-
ser. Heldigvis er der mange gode kræf-
ter i bådførertruppen. Carl Høgstedt
trådte til, men han kan kun om tirsda-
gen, så derfor er undervisningen flyttet.

Med venlig hilsen
Rudy Bülow Pedersen

Kom med til vinterundervisning

Jolleafdelingen har et ønske om at til-
godese både tursejlere og kapsejlere,
og kapsejlere på et højt niveau. 

Der bliver lagt en masse frivilligt arbej-
de i at få jolleafdelingen til at fungere
bedst muligt. Der er også i vores øjne
behov for at sørge for kvalitetstræning
til de unge dygtige sejlere, som ved
deres aktive træning trækker de nye
sejlere til, og er det gode eksempel
man kan beundre, og få lyst til selv at
gå efter. Det bidrager til sejlernes
udvikling, at kunne se andre børn, der
har knækket koden og fundet ud af at
håndtere jollen. Det hjælper også at de
aktive dygtige sejlere, og dygtige
trænere, er i stand til at hjælpe de nye
sejlere med at se, hvad det er for en
detalje der driller, og det derfor ikke vir-

ker. Forældre og andre voksne sejlere,
som ikke selv længere har de praktiske
færdigheder helt inde på livet har ofte
svært ved at formidle denne viden. De
kan ikke se, at det er det der skal til.

Der er i Jyllinge både behov for at der
kan undervises begyndere og sejlere
på landsholdsniveau, også dem midt
imellem. Allerede i dag deltager sejlere
fra Jyllinge i Danmarks Mesterskab,
Nordisk Mesterskab, Europa Mester-
skab og Verdensmesterskab. Wauu,
kan vi virkelig det. Ja, det kan vi, når
fundamentet er på plads - glade sejle-
re, der vægter kammeratskabet højt.
For disse dygtige sejlere har træning
ude i andre klubber også været nød-
vendigt for at finde nogen, som enga-
gerede sig lige så meget som de selv

Udviklingen i jolleafdelingen
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gør. Det betyder at de nære bånd knyt-
tes der og til stævner rundt omkring i
Danmark og udland. Hvis vi kan tilbyde
træning på passende niveau i Jyllinge,
er det hos os der trænes, og båndende
knyttes også mellem alle vores unge på
havnen. 

Efteråret har meldt sin ankomst. Det er
de øvede sejlere vi har set på havnen 2
gange om ugen fra kl. 15. Fulde af godt
humør får de aftalt dagens gøremål, og
så i gang med at få rigget til, så efter-
middagen på vandet kan nydes, inden
det bliver mørkt. De er rigtig glade for
at have en betalt træner den ene af
dagene, så de fortsat kan få hjælp til at
udvikle deres teknik. Af dette års
begyndere er der en enkelt, som har
brudt koden så meget at han ihærdigt
følger de andre sejlere, og får rigtig
meget ud af det.

De andre begyndere er krøbet lidt i ly af
efteråret og det faktum at sommer-
træningen om aftenen fra kl. 18, natur-
ligt hører op i takt med at det er mørkt.
Selvfølgelig er der også et element af,
at det er blevet lidt koldere, og der nu
skal tørdragt og vinterhandsker til for at
kunne være med.

Der skal være plads til både helårs sej-
lerne, som er så engagerede at de bare
må ud og sejle, og de hele tiden er
optaget af at blive dygtigere, mens
også tursejlerne, som gerne vil lære
sejlads og nyde fjorden på et mere
behersket niveau. Vi tror at helårssej-
lerne har noget vigtigt at bidrage med,
og kan være med til at øge sejlglæden
hos tursejlerne. Men der skal også
være et tilbud til dem i form af mere
undervisning på et passende niveau.

Vi håber at 2009 vil bringe os fra en for-

søgsordning på den betalte træning til
en permanent ordning.  Der er stadig
meget frivilligt arbejde at bidrage med,
og skulle der være trænere i klubben,
som har lyst til at bidrage med træning
af jolle sejlerne, hører vi gerne fra jer.

Jyllinge Sejlklub har i år startet et kap-
sejladskursus op for voksne med suc-
ces. Jollesejlerne er mindst lige så
engagerede kapsejlere, og de bruger
det som leg og sport i skøn forening
hele året. At de nu er nået et niveau
som fordrer undervisning på højt
niveau kan vi vel kun glæde os over. 

Mange sejlerhilsner 
Mette Meldgård, jolleudvalget
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Mandagsaftner
i Jyllinge Sejlklub 2009

For klubbens medlemmer med pårørende. 
Alle arrangementer starter kl. 19:00 - og så er det GRATIS!

9. februar:
”Cape Verde, en overset øgruppe”. 

Inga og Ole Knudsen fra FTLF-Langtursejlerne, fortæller og viser
spændende billeder fra disse ”glemte” øer ud for Afrikas vestkyst. 

I samarb. Med FTLF-Langtursejlerne.

23. februar:
Henning Smidt fra J.S. og FTLF-Langtursejlerne, vil fortælle om

fiberteknik / reparation på nyere lystfartøjer. I samarb. Med FTLF-
Langtursejlerne.

2. Marts: 
”Til Caribien med en enkelt omstigning”. 

Medlem af J.S. og FTLF-Langtursejlerne, Søren Bertelsen, 
beretter om en enestående sejltur over Atlanterhavet.

I samarb. med FTLF-Langtursejlerne.

23. marts:
”HAVHINGSTEN FRA GLENDALOUGH”.

TILMELDING på 
willman@pc.dk el. 46732696 

Det er lykkedes, at få selveste skipperen fra dette herlige skib,
Carsten Hvid, til at komme til J.S. og fortælle om den historiske
sejlads til Irland og retur. J.S. byder på et ”horn mjød” til alle der

møder op.Der vil sædvanen tro være mulighed for 
at købe øl og vand og sikkert også en kop kaffe.

Go’ fornøjelse. - Mandagsaftenudvalget.



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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Ja, hvad laver man når man er surfer og
det er vinter. Jo, man holder sig i form
og forbereder sig på næste sæson.

I surf afdelingen har vi sat os for at
mødes en gang om ugen igennem hele
vinteren. Dels for at holde sammen
selvom vi ikke alle kan sejle grundet det
kolde vand. Men også for sikre sig at
man kan holde sig i form og forberede
sig til den kommende sæson. Det gør
vi ved at lave gynmastik og styrket-
ræning med fokus smidighed og styrke
i de muskelgrupper som bruges når
man windsurfer.

Hver tirsdag kl. 16:30 mødes vi, vi star-
ter som oftest med opvarmning og
arbejder os igennem kroppen. Når det
er klaret står den på udstrækning. Smi-
dighed er mindst lige så vigtigt som det
er at have styrke. Når vi arbejder med
styrke arbejder vi kun med egen krops-
vægt. Dette gælder for både seniorer
og juniorer. Så alle kan være med.

For at det ikke skal være alt for ensfor-
migt er det op til deltagerne at være
med til at bestemme hvad vi laver. Vi
har allerede bestemt at vi skal have en
bordtennis turnering med tilhørende
hyggekage. Vi har også talt om at afta-
le at mødes i svømmehallens offentlige
åbningstid. Her kunne vi tænke os at
svømme nogle baner for at få lidt
udholdenhed, men også få leget og
hoppet fra vipper. Den fortrolighed med
vand og krop man kan få i svømmehal-
len gavner os når vi skal på vandet
igen.

Alle kan holde øje med vores nye hjem-
meside. Her vil man altid kunne se hvor
og hvornår vi mødes.

Vi ses i Jyllinge Sejlklub
Hilsen Lars H. og Rene K

Vinteren i Surf afdelingen
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I de sidste dage af skolernes efterårs-
ferie var de danske wave og freestyle
windsurfere samlet i Klitmøller til dette
års DM. Stævnet fik ikke så meget vind
som arrangørerne havde håbet på.
Men dog nok til at alle klasser fik sejlet
en af deres dicipliner. 

Som noget nyt havde DBO arrangeret
”Wild West Slalom”. Dette viste sig at
være lidt af en publikums magnet. Med
Le Mans start på stranden blev sejler-
ne sendt på havet i heat af 8 til 10 sej-
lere. Med en yderbøje ca. 400m ude og
en inderbøje midt i brændingen tæt
under land, skulle deltagerne sejle 3
gange igennem 8 tals banen og deref-
ter direkte over målstregen. 

I år blev freestyle DM afviklet i bølger-

ne ud for Hanstholm hvilket medførte
at pigerne fra Jyllinge ikke kunne sille
op, da de ikke var klar til disse forhold
i år. Det var Oscar derimod, han stille-
de op og fik sejlet sig frem til en 5.
plads i det meget stærke felt.

Efter sejladserne kunne årets rangliste
resultat så afsløres, her kom Oscar på
en flot 4. plads overalt, lige efter Seba-
stian Kornum fra SKIW overgået af to
sejlere over 18. år som sejler Junior for
sidste sæson.

Alt ialt et flot stævne som afslutning på
en god sæson, men vanen tro glæder
vi os allerede til næste år.

Med venlig hilsen
Lars Helmersen

Wave og Freestyle DM 2008
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Yong Gun Classic 2008
En efterårsferie i Thy

Vi støtter
Jyllinge
Sejlklub

Jyllinge Centret 6
4040 Jyllinge
Tlf. 45 73 33 33
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Den tradition vi fik startet sidste år,
viste i år at bære frugt. Sidste år deltog
22 Juniorer fra hele landet. I år deltog
51 juniorer og jeg er sikker på at vi
næste år vil se endnu flere.

Konceptet er ganske enkelt: Familierne
sørger selv for indkvartering, forplej-
ning og transport af sejlerne og deres
udstyr. YGC crewet sørger for at der
hver dag aftales, hvad vejret kan bru-
ges til og hvor man skal tage hen.

I år mødtes alle i Klitmøllers rednings-
hus, som i dag fungerer som forsam-
lingshus. Her blev alle udstyret med en
YGC 2008 Lycra. Alle blev bedt om at
lave en Buddy aftale, dette for at man
hele tiden har en som holder øje med
en og at man hele tiden har en som
man holder øje med. Sådan bør alle
gøre når de vindsurfer. Man går ikke på

vandet uden at vide hvem der holder
øje med en og uden at man har en som
man holder øje med.

Efter at alle havde fået sig en budy del-
te deltagerne sig i 2 store grupper. Den
ene gruppe kørte mod bølgerne ved
Middels lige nord for Hanstholm havn,
den anden gruppe kørte sydover til
Krik for at nyde den jævne vind og det
mere rolige vand.
Netop det at der er udfordringer til
såvel nybegyndere og øvede gør områ-
det ved Klitmøller til et mekka for
windsurfere.

I løbet af ugen var der kun lagt få faste
indslag. Det ene, en film og Pizza aften
og det andet et besøg af Kystlivreder-
nes røde Landrover. 

Pizza og surf film er altid en sikker vin-
der hos små såvel som store. Kystlivre-
derne ville gerne komme og demon-
strere, hvorledes de er begyndt at bru-
ge surfboards som en del af deres
udstyr langs de danske kyster. Efter en
kort introduktion og demonstration
kunne alle iføre sig våddragt og prøve
boardne i vesterhavets bølger.

Jyllinge sejlklub deltog med 4 juniorer i
år, men jeg håber at flere vil tage deres
familier med til YGC 2009 i skolernes
efterårsferie.

Med venlig hilsen 
Lars Helmsersen
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Et var alle enige om efter eventet
”Girls Go Windsurf”, 
”Det må vi gøre igen!”

I ugen op til havde der været aktivitet
på havnen og i vores bagland. Ida hav-
de været hos Hot Sails og Roxy. Olivia
havde først været hos Starboard og
Severne importøren og derefter hos
Windsurfshop.dk og til sidst et lille
besøg hos KARA i Jyllinge (forklaring
følger.)
Julie var den der rykkede som den
første, hun lavede en super plakat.
Herefter gik Xenia og Julie i gang med
at skabe omtale af eventet via Xbo-
ards.dk og ditto Riders.dk. Jyllinge
skole blev kontaktet i de sidste dage.
De blev pigernes redning på lydsiden.

Målet var at skabe en ”Beach Party”
stemning på området foran klubben.
Dette kræver surf udstyr. Noget blødt
at sidde i og masser af god musik.
Musikken stod deltagerne selv for, alle
de medbragte Ipods kunne på skift få
lov til at fylde området med god stem-
ning via det professionelle lydanlæg.
Det bløde at sidde i havde vi fået lov til
at ”låne” hos KARA, mod at vi lovede
at smide sofaerne ud ”igen” om sønda-
gen, som lovet så gjort. Men først skul-
le de lige pyntes med blåt overtræks-
plast og masser af Roxy logoer.

Aftenen før, eventets start, blev der lagt
sidste hånd på programmet. Pigerne
ville sikre sig at deltagerne ikke kunne

En stor succes for Pigerne og en ny
tradition i sporten
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komme derfra med en god oplevelse,
de skulle også føle at de havde ”ryk-
ket” rent windsurfing mæssigt. Derfor
blev der lagt forskellige ”teknik” works-
hops ind i løbet af dagen. Menuen var
klar, det eneste der manglede var
kagerne, ja for kage skal der til. Straks
blev der hentet det bedste som Kvickly
kan byde på af hurtige kager. Så var
der kun et at gøre, vente på at solen
skulle stå op. 

Næste morgen kl. 10 stod de første
deltagere på græsset foran klubhuset.
Der kom gæster fra København, Ishøj,
Køge, Nyborg, Svendborg, Hou og
Århus. Alle som en havde de trodset
deres egen generthed og ladet sig fri-
ste af den flotte plakat og ladet ønsket
om at møde andre piger i deres sport
bestemme at de var kommet afsted.
Første succes var i hus, med 21 delta-
gere fra alle dele af landet kunne vi
ånde lettet op. Nu var det bare at kom-
me i gang. Der blev budt velkommen
og gæsterne blev introduceret til
dagens program. 

Første punkt trim. Her blev der talt om
trim af sejl, valg af board, valg finne,
finnens placering og mastefodens pla-
cering. Alle parametre der har indfly-
delse på pigernes sejlads. 

Så var det tid til lidt tørtræning og teori

på land før deltagerne kunne sendes
på vandet til dagens første praktiske
del. Xenia viste på bedste surfinstruk-
tør manér hvordan man laver en stag-
vending (Tack) medens Julie lå på alle
fire for at få boardet til at dreje oppe på
land.

I aftensolens flotte skær fik alle delta-
gerne travlt med at få rigget af mens
grillen sendte en duft af aftensmad ud
over fjorden. Da alle var klar stod den
på hygge til sent, hvor de sidste delta-
gere tog sig en velfortjent overnatning i
klubben for at drage til Hornbæk næste
morgen. For rigtige surf piger siger ikke
nej til en chance for at prøve nye bølger
når der er vind til det.

Se flere billeder fra dagen på: www.Jyl-
lingesejlklub.dk

Med venlig hilsen
Lars og Olivia H. 
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Diplomfest
Så oprandt den store dag, hvor vi kun-
ne sige tillykke til årets 20 nyudlærte
kajakroere. De har alle gennemgået
sommerens kajakkursus.

Vi startede dagen med forskellige gøre-
mål, nogle blev hjemme for at bestå
entringerne, andre tog til Skuldelev og
så var der dem der tog den lange tur til
Frederikssund. 

Sidst på eftermiddagen fik nogle af
murer Niels’ familie en kajaktur. Kl.
18.00 mødtes alle kursister, ”gamle
roere” samt familie til diplomfest. Her
blev der serveret helstegt pattegris
med tilbehør, og is til dessert. Vi havde
heldigvis ikke fået skræmt Niels’ familie
væk for de var med til festen og klappe

for ved overrækkelsen af diplomerne.

Mens vi nød en fantastisk solnedgang,
blev der fortalt fantastiske historier om
strabadserne på kurset. 

Med venlig hilsen
Steen og Pia
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Da det nu er for mørkt til at ro mandag
og onsdag aften har vi jo alle sammen
masser af tid til at foretage os noget
andet end at ”kajakke”. Vi kan f.eks. se
TV, rydde op, lave god mad, men vi
kunne da også bruge tiden bedre, bl.a.
på at komme til foredrag i kajaklubben,
møde op til medlemsaften, tage et
førstehjælpskursus eller…. Kom selv
med nogle forslag til hvad vi kan fore-

tage os i vinterens løb. Under alle oms-
tændigheder er der jo roning søndag
formiddag så længe der ikke er is på
fjorden. 

Hold øje med kalenderen på hjemmesi-
den.

Med venlig hilsen
Steen og Pia

Dyreliv
Der er mange sjove ting at opleve når
kajakken bliver luftet en søndag for-
middag. Vi har mødt en svømmende
hjort, en sæl der solede sig på en sten,
nogle marsvin der hoppede lystigt op
over vandet og ikke mindst 2 kalve
som var på vej tværs over Silderenden
væk fra Eskildsø. 

Vi glæder os til at se hvilke dyr vi får at
se i 2009.
Kajakafdelingen ønsker alle i sejlklub-
ben en god jul og et godt nytår

Steen og Pia

Vinterfornøjelser
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Et år er gået siden min debut på Tour
de Gudenå (TDG), hvor det blæste
temmelig meget. I år måtte vejret da
blive bedre. Det blev det, kun 10 m/s
fra øst. Jamen, så har vi jo medvind
på søerne. Det lød næsten for godt til
at være sandt.

Sædvanen tro blev vi indlogeret på Sil-
keborg vandrehjem og spise aftens-
mad på Jensens bøfhus. 

Næste formiddag gik med ventetid ind-
til jeg, som den eneste, skulle køres til
Emborg for at starte på den korte
distance kl. 12.30. Jeg kom i vandet i
god tid og ventede så på starten. I star-
ten roede vi som sild i tønde. Trods
nogen modvind gik de første 7 km til
Ry ganske fint. Nu var der ikke langt til
Juelsø, som jeg fra sidste år huskede
som et frådende hav med uendeligt
langt ned til Møgelø.

Pludseligt var jeg der så. Øen lå jo lige
der, faktisk ikke ret langt væk. Søen var
flad som en pandekage og rygvinden
skubbede godt på. Det tog ingen tid og
jeg var forbi sidste års helle fra de

ubarmhjertige bølger. Jeg håbede dog,
at der ville ske lidt, for det var næsten
for nemt.

På den sidste fjerdel af søen voksede
bølgerne og det blev helt sjovt at surfe
lidt. Turen over Juelsø var super i år.
Resten af turen til Silkeborg gik fint.
Jeg nød godt af sidste års erfaring og
kunne disponere mine kræfter opti-
malt. Jeg kom i mål som nr. 88 af i alt
ca. 350 tilmeldte.

Næste morgen skulle vi tidligt af sted,
kl. 06.30. I år skulle vi ikke komme for
sent til start. Sidste år nåede jeg kun
lige starten med nød og næppe. Da vi
startede bilen viste termometeret 3
plus grader. Føj det var koldt. På vejen
til Bjerringbro så vi at Mosekonen rig-
tigt bryggede ude på Tange Sø. Da vi
nåede frem til startområdet var det
”dobbelt” så varmt med 6 plus grader.
Der var heldigvis ingen vind. Jeg valg-
te ikke at have for meget tøj på, da jeg
vidste at jeg hurtigt ville få varmen, når
jeg kom i gang med at ro.

Starten gik fint for alle undtagen een,

Husk at støtte 
vores annoncører

– de støtter os !
Bent Henneberg, Annoncechef

Tour de Gudenå i havkajak



25

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

der lige ville mærke om vandet var var-
mere end luften. Godt det ikke var mig.

De først 10 minutter var det næsten
umuligt at ro, da åen var meget smal.
Derefter var det om at hænge på nog-
le, som roede lidt stærkt. Jeg fandt en
dame-toer, som roede et godt tempo.

Hænger man ikke på i begyndelsen, så
er de hurtige roere væk og der er kun
de ”langsomme” tilbage, som man ikke
kan hænge på. Derfor sled jeg godt i
det - længe, men efter 16 km kom jeg i
tanke om, at jeg også havde roet
dagen før. Så blev jeg træt og så frem
til at komme til Langå. Jeg valgte ikke
at gå i land i Langå, men at holde pau-
se i båden og blot glide med strøm-
men, da det koster mange placeringer
og tid at gå i land.

Mens jeg spiste min chokolade, så jeg

nogle af de hurtige roere var gået i land.
Fint tænkte jeg, måske ser jeg ikke
dem mere. Nogle af dem, var dog ikke
længe nok i land, så dem mødte jeg
igen. Kort efter pausen Langå begynd-
te det at blæse. Denne gang var det
modvind, ikke lige det jeg havde brug
for, så pausen blev hurtigt glemt og
vejen til Randers synes ret lang. Jeg
tog det mere roligt og kæmpede med
vinden og glædede mig til at få øje på
de blå broer lige inden mållinien. Ende-
ligt så jeg dem og så gav jeg alt hvad
jeg havde og kom i mål som nummer
80. 

Jeg glæder mig allerede til næste år,
hvor jeg måske vil prøve den lange tur,
men det har jeg aldrig sagt. Vi ses.

Med venlig hilsen
John Topp
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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

November 2008
Navigationsskolen starter Alle afdelinger 23.11.08 19.00
Glögg-aften i klubhuset Pigekapsejlads 24.11.08 19.00

December 2008
Duelighedsbeviser 
udleveres og glögg-aften Kølbådsafdeling 10.12.08 19.00
Glögg-hygge Kajakafdelingen 14.12.08 13.00
Glögg-aften Sejlerskolen 16.12.08 19.00

Januar 2009
Bestyrelsesmøde Bestyrelsen 15.01.09 19.30

Februar 2009
Generalforsamling Alle afdelinger 03.02.09 19.00
Eftermiddagssejlads starter Jolleafdelingen 03.02.09 15.00
Cape verden
-en overset øgruppe Mandagsaftener 09.02.09 19.00
Fiberteknik
-reparation på nyere både Mandagsaftener 23.02.09 19.00

Mars 2009
Til caribien
-med enenkelt omstigning Mandagsaftener 02.03.09 19.00
Havhingsten 
fra Glendalough Mandagsaftener 23.03.09 19.00



Returneres ved varig adresseændring: 
Jyllinge Sejlklub, 4040 Jyllinge


