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Først til det lidt kedelige: Niels ”murer”
har besluttet sig for at trække sig som
næstformand og koncentrere sig om at
nyde sit otium. Han havde forsøgt -
uden held - at slippe for yderligere tilta-
le ved generalforsamlingen i februar,
men har nu valgt at trække sig lidt til-
bage. En yderligere begrundelse kom-
mer jeg ind på efterfølgende. 

Først og fremmest skal Niels have en
varm tak for sin mangeårige indsats i
klubben og senest en hel del år i besty-
relsen. Nu er der andre ting – i klubben
og udenfor - som skal have lidt mere
opmærksomhed, men det er heldigvis
ikke slut med Niels’ aktiviteter ”i klub-
ben og for klubben” - det har jo altid
været Niels’ motto.

2. suppleanten, Kaj Knudsen, som er
aktiv i kajakafdelingen, har indvilget i at
træde ind i bestyrelsen, som erstatning
for Niels. Et stort velkommen til Kaj. 

Niels kom i sin tid selv ind i bestyrelsen
fra den - troede han – sikre plads som
2. suppleant. Kaj troede formentlig
også, at det var rimelig sikker plads.
Men 1. suppleanten, Ulla Dollerup,
havde meget lidt tid, da hun vil ophol-
de sig i udlandet en hel del og bad sig
derfor mindelig fritaget. Det skal under-
streges, at Ulla klart sagde, at hun om
nødvendigt selvfølgelig ville påtage sig
hvervet.

Ny repræsentant 
for jolleafdelingen
Mette Meldgård fra jolleafdelingen vil
gerne bruge mere af sin tid i jolleafde-

lingen og bytter plads med Benny
Bardrum, som dermed er indtrådt i
bestyrelsen som repræsentant for jolle-
afdelingen. Tusind tak til Mette for ind-
satsen i bestyrelsen og et stort velkom-
men til Benny.

Det er ikke fordi udskiftninger i utide i
bestyrelsen er udpræget attråværdige,
men der er jo altid gode og relevante
begrundelser for at trække sig. Nye
kræfter og nye vinkler på klubbens
måde at håndtere udviklingen på er
også et stort gode. Heldigvis er der
stadigvæk personer, der godt vil yde en
indsats i bestyrelsen, en indsats, som
er en basal nødvendighed for klubben.
De, der trækker sig, fungerer heldigvis
uforstyrret videre i klubben med deres
uundværlige indsats på områder, der er
vitale for klubben.
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Betalte trænere
Der har i de sidste par år været en til-
bagevendende diskussion i bestyrelsen
om anvendelsen af betalte trænere.
Efter mange, mange diskussioner er vi
nået frem til, at vi i JS er nødt til at løse
et stort problem mht. trænerkapacitet i
jolleafdelingen. Specielt efter at Steen
Egsdal trak sig efter mange års indsats
som ungdomstræner. Steen skal i
øvrigt også her have en meget stor tak
for sin mangeårige indsats.

Der var først og fremmest ingen af
forældrene/aktive i jolleafdelingen, som
har den fornødne træneruddannelse
eller erfaring med jollesejlads. Det er jo
nærmest et krav, at trænere i vore afde-
linger har en instruktøruddannelse og
ikke mindst en erfaring i sejlads. Alter-
nativet til at vælge at betale for træne-
re ville stort set være at lukke jolleafde-
lingen. Hvilket absolut ikke er en
ønskelig eller farbar vej.

Som nævnt ovenfor var der hermed en
yderligere grund til at Niels trak sig som
næstformand. Han var ikke enig i
bestyrelsens beslutning om at accep-

tere betalte trænere. Niels mener fulds-
tændig entydigt, at klubben udelukken-
de skal basere sig på frivillig indsats -
som klubben altid har gjort. Resten af
bestyrelsen gik enstemmigt – baseret
på de kolde kendsgerninger - ind for at
løse behovet ved at indgå en aftale
med 2 af vore unge sejlere (Jonas og
Daniel), som begge har en instruk-
tøruddannelse.

Vi har forhåbentligt med de 2 trænere
løst et problem for jolleafdelingen et
stykke tid. Og vi er selvfølgelig også
meget glade for at kunne indgå aftalen
med de 2 unge, som har lært at sejle i
klubben – såvel som andre steder - og
ikke mindst, at det er unge fra vores
lokalområde. Vi ser frem til en rigtig
god sæson sammen med Daniel og
Jonas. Når dette skrives er der allerede
fuld gang i træningen af nye og ”gam-
le” juniorer.

Vi slipper jo i øvrigt nok heller ikke for
en rigtig god debat til afdelingsmødet i
efteråret eller for nærgående spørgs-
mål ved generalforsamlingen. Men vi er
trygge ved vore beslutninger og gør det
med tanke for klubbens ve og vel.

Brugerbetaling
Som konsekvens af beslutningen om
betalte trænere har vi fundet det nød-
vendigt at øge brugerbetalingen. Der
bliver indført et gebyr for jollesejladsen,
som vi allerede startede på sidste efte-
rår. Dette gebyr skal være med til at løf-
te betalingen af de 2 trænere.

Den allervæsentligste årsag til at øge
brugerbetalingen er bestyrelsens hold-
ning til, at det skal være de aktive, der
skal være med til at løfte de økonomi-
ske byrder. Vi kan ikke tillade os at bru-
ge løs af de mange medlemmers basis-
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kontingent uden at bede de aktive om
at bære deres del.

Nu er det et faktum i alle afdelinger, at
de aktive, udover deres normale kon-
tingent, også betaler et aktivitetsgebyr.

Planer om ungdomsafdeling
De mange diskussioner, som også er
ført i en rigtig god dialog med og
bistand fra Dansk Sejlunion, har bl.a.
påpeget behovet for at samle vore ung-
domsaktiviteter i een samlet afdeling.
Der er jo også en meget stor aktivitet i
surf-afdelingen med mange unge sur-
fere. Kajakafdelingen har i et stykke tid
også puslet med planer om at øge
deres indsats overfor unge kajaksejle-
re.

Vi håber at vi i efteråret 2009 kan star-
te på at samle alle juniorer i én samlet
afdeling (joller, surf og (forhåbentlig)
kajak). Der er mange gode grunde til at
gøre dette, bl.a. kan vi udnytte resour-
cerne bedre, vi kan sikre en mere ens-
artet politik. Og ikke mindst vil en reor-
ganisering være med til at se på tinge-
ne med friske øjne, når vi skal samord-
ne forskellige måder at gøre tingene
på. Bare se på samarbejdet imellem
sejlerskolen og kapsejlads – det har vir-
kelig rykket.

En fortsat god sæson 2009 ønskes fra
bestyrelsen for Jyllinge Sejlklub

v/Peter Ottesen

HUSK: 
Pladsleje 

for jollepladser
Det skal indskærpes, at

jollepladslejen som sædvanlig
skal være indbetalt 
inden 1. juni 2009. 

Der er åbent på kontoret 
torsdage 17-18. 

Efter denne dato vil joller, 
for hvilke der ikke er blevet

betalt leje, 
BLIVE FJERNET AF HAVNEFOGEDEN.

Pladslejen er efter beslutning 
i bestyrelsen (og præsentation 

på generalforsamlingen) 
øget til 600,- kr. om året.

Standerfest 
- Op og Ned!

En stor tak til alle de fremmødte og til
alle der hjalp til i forbindelse med
Standerophalingsfesten.

HUSK
sæt allerede nu kryds i kalenderen
ud for d. 31. oktober, 2009 kl. 18:30!
Her holder Fest Juntaen “Stander-
nedhalingsfest”.
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Man fristes til at sige, 
”I al sin enkelthed er det .....” 
og det er det faktisk.

Jyllinge sejlklub sendte tre aktive til
introduktionsaften hos Dansk sejluni-
on. Onsdag d. 6. maj mødte 3 nysger-
rige sejlere fra Jyllinge sejlklub op til et
arrangement i Idrættens hus i Brøndby.
Her var mødt ca. 20 interesserede op.

Allan Borch Madsen fra DS, indledte
mødet med kort at fortælle om bag-
grunde for Torm Enkel Kapsejladsreg-
lernes tilblivelse.

Ønsket i DS har været at lave et sæt
enkle kapsejlads regler, som forældre
og frivillige i klubberne kunne bruge til
at arrangere kapsejladser efter. Målet
har været at helt nye sejlere skal kunne
deltage. Forældre uden meget stor sej-
lererfaring skal kunne arrangere kap-
sejladser, og deltagerne skal synes at
det er sjovt at deltage.

I løbet af processen har ISAF vist inter-
esse for projektet og dette har medført
at reglerne nu også er godkendt af
ISAF og derfor internationalt anerkend-
te. I modsætning til det mere udbredte
regelsæt består enkelt kapsejladsreg-
len af 10 regler. Èn A4 side fylder de.

Torm Enkel Kapsejlads er et tilbud til
alle Danske Sejlklubber. Konceptet kan
bruges af sejlere i alle bådtyper f.eks.
Optimist, Tera, Feva, Windsurfing etc..
Hvis klubben stiller med 3 deltagere til
en introaften, kan man invitere
naboklubben eller kredsens nyeste sej-
lere til en kapsejlads hjemme i sin klub.
Dansk Sejlunion har lavet alt forarbej-

det: Invitationen, reglerne, bane for-
slag, forslag til en plan B, præmier til
alle deltagere, en drikke dunk, en nøg-
le snor, en overtræksvest i flot farve
samt et tilskud til den arrangerende
klub for hver deltager.

Med Torm Enkel Kapsejlads håber DS
på, at der vil blive afviklet flere korte,
sjove kapsejladser for de helt nye sejle-
re og for den store brede medlemsska-
re i de danske sejlklubber. Enkelte
klubber er begyndt at bruge reglerne i
deres øvrige afdelinger med voksne
deltagere.

Læs mere på :
http://sejlsport.dk/sw30706.asp

Her kan man læse sejladsbestmmel-
serne, se bane eksempler, se et forslag
til indbydelse og læse om konceptet og
vejledningen.

Jyllinge Sejlklub ser frem til at afvikle
sin første Kapsejlads efter de nye enk-
le bestemmelser.

Med venlig hilsen
Lars Helmersen

Bestyrelsesmedlem

Torm Enkel Kapsejlads - Hvad er det?

Det positive samarbejde med kapsejl-
adsskolen fortsætter ufortrødent og der
er fuld besætning på alle 4 skolebåde
om tirsdagen.

Der er kommet følgende nye
både i denne sæson:
Henrik Christiansen – Afroditte 101
René Kortegaard – Solus Alta
Claus Nielsen – X 95
Peter Poulsson  - L23

Velkommen til jer alle og vi ser frem til
at se jer alle på kapsejladsbanerne.

Så har Bent Olsen skiftet sin Larsen 25
ud med en Dehler 29, men har dog ikke
mistet lysten til fortsat at deltage i
Aftenmatch.

Anders Ellesøe i L23 er i denne sæson
rykket fra 1. start (nybegyndere + kap-
sejladsskolen) til 2. start. 

Det er et af de resultater på vores fokus
på nye sejlere, som efter lidt mere erfa-
ring med kapsejlads, rykker op og del-
tager sammen med de mere erfarne i 2.
start. Jeg håber vi kan gentage dette
eksempel mange gange endnu i de
kommende sæsoner.

I skrivende stund, er der blevet sejlet 2
gange med henholdsvis 8 og 14 delta-
gere. Det er en lidt mere stille og rolig
start i forhold til sidste år, hvor vi var 17
deltagere i hver af de to første sejlad-
ser.

Jeg håber vi kan få ligeså gode og
spændende sejladser på fjorden som
sidste år og ser frem til endnu en
spændende sejlersæson.

Mange sejlerhilsener 
René Hansen

Kapsejladsformand

Kapsejlersæsonen 2009 er i fuld gang 

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

Med 22 tilmeldte både til Aftenmatch 2009 - og muligvis et par
stykker mere… - er det en fremgang på 2 både, indtil videre, i
forhold til sidste år. Det er utroligt glædeligt, at vi fortsat kan
mønstre så mange både.
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Alle der sejler med i vores kapsejlads
ved at dommerne er de første på
banen. De sætter startlinien, sætter
signalflag og sørger for startprocedu-

ren afvikles korrekt. Og så tager de os
i mål efter endt sejlads og sørger for at
vi kan få resultet, når vi samles i klub-
huset. 

MEN, hvad laver dommerne så mens vi
sejler rundt på banen? 

De spiser! Og det er ikke bare en
madpakke med et par klemmer. Nej,
nej, det er gourmet på vandet. Som for
eksempel på denne dejlige mandagaf-
ten i maj, hvor menuen stod på:

• Nye Samsø-kartofter (hjembragt fra
Samsø dagen før at dommer Frank)
helt nykogte med Matjes-filet, rå
løg og en smørklat. Og dertil en lille
brændevin.

• Ost, en lille blåskimmel
• Hjemmelavede flødeboller, også fra

Samsø

Vores dommere forstår virkelig at få det
bedste ud af en aften på fjorden. 
Men selv om de hygger sig med deres
gode mad, så har de alligevel tid til at
følge med i hvad der sker på banen. Vi
mangler aldrig kommentarer fra dom-
merne efter sejladsen: “Hvad lavede I
dog i den mærkerunding!!!”.

Med venlig hilsen
Ulla Dollerup Hansen

Formand for pigekapsejlerne

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 

·
·
·

Hvad laver dommerne 
mens vi sejler?
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Husk at støtte vores annoncører 
– de støtter os !

Bent Henneberg, Annoncechef

Nyt fra 
sejlerskolen
Så blev det forår og faktisk også som-
mer. Det første tegn på foråret var, at
der blev afholdt teorieksamen for vores
vinterhold. Selvom det var den 1. april
fandt deltagerne hurtigt ud af at det
ikke var bare aprilsnar – først mundtlig
overhøring i diverse sømærker, tågehyl,
vigeregler, brand og forurening efter-
fulgt af 1 – 2 timer hygge med kursud-
ledning, fart – distance – tid og andre
gode ting. Selvom programmet var
annonceret på forhånd mødte seks
tapre sjæle frem (vi var jo desværre kun
et lille hold) og alle bestod med glans –
rigtig godt gået kære elever!

Siden er de 4 skolebåde gjort klar og er
kommet i vandet, har fået mast på og
har været ude at sejle. Der er kommet
nye sejl til de to sidste skolebåde og i
sejlskuret ligger flere hundrede meter
tovværk til nye fald og skøder. Lidt
smøring i frølårene og måske en ny
sjækel hist og her - med lidt fælles
hjælp skulle bådene gerne komme i
bedre stand i løbet af de næste uger.

De første gange sidst i april var det lidt
svært at komme ud at sejle, en langva-
rig østenvind havde på det nærmeste
tømt fjorden for vand, så de inderste
både stod på grunden som sjældent
set før (i havnen)! Eller er det den glo-
bale opvarmning der spiller et puds?
Selvom vandet skal stige i verdensha-
vene behøver det vel ikke blive hentet i
Roskilde fjord alt sammen!

Nå, vinden vendte og vandet er kom-
met tilbage, det har ikke nødvendigvis
sløjfet opvarmningen, men giver bedre
mulighed for at sejle. Den første uge i

skolesejladsen blev nu alligevel beg-
rænset til noget teori, vindstyrker på
10+ m/sek er ikke så velegnet til første-
gangs skolesejlads! Det er nu engang
vilkårene og også charmen, det bliver
nok både værre og bedre i sæsonens
løb.

Det lille praktikhold (finanskrise eller
den globale opvarmning) har også
påvirket antal deltagere i praktisk sejl-
ads. 6 hold er det blevet til på nuværen-
de tidspunkt. Det har så givet plads til
et nyt tiltag, hvor Jesper prøver med
tursejlads i sejlskolen. Tanken er en
fasttømring og viderebygning af fær-
dighederne fra duelighedsprøven. 

Ellers kan nævnes at der bliver arran-
geret natsejlads for bådførere natten
før grundlovsdag (så vi bedre kan finde
vej når vi har elever med), et par styk-
ker har været til et godt kursus i Val-
lensbæk (arrangeret gennem Dansk
Sejlunion) i praktisk undervisning. På et
par af skolebådene er der også ekstra
bemanding - Karin og Peter sejler med
som bådføreraspiranter så de kan hjæl-
pe som bådførere til næste år.

Tilbage er vel kun at be’ guderne om
godt vejr, sejlvejr altså, og ønske god
sæson til alle, elever som bådførere.

Med venlig hilsen
Carl Høgstedt

Skoleunderviser

NB!
Hvis du, kære læser, enten selv har lyst
eller kender nogen der har lyst til at
lære at sejle, så kan det sagtens nås
endnu. 
Skynd dig at kontakte skolechefen
Rudy Pedersen på 4673 2817 eller
ruin@kabelmail.dk
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Til den nye sæson i kajakafdelingen i
Jyllinge Sejlklub har den lokale kajak-
forhandler ved Roskilde Fjord, Outdoor
Company i Jyllinge tilbudt et sponsorat
på en ny havkajak i glasfiber. 

Hos klubben har man været meget
glade for sponsoratet fra Outdoor
Company.

”Klubben har oplevet en stor tilslutning
siden starten og har løbende behov for
yderligere kajakker til vores medlem-
mer. Da vi her i foråret stod overfor at
skulle vælge nye kajakker til klubben,
var det naturligt for os at gå til Outdoor
Company, som har et stort sortiment af
kajakker i høj kvalitet.

Derfor er det også en fornøjelse for os,
at Outdoor Company har tilbudt at
sponsorere en havkajak og vi ser frem
til at tilbyde vores nye kajakker til klub-
bens medlemmer” siger formanden for
kajakafdelingen i Jyllinge Sejlklub
Steen Lilja Larsen.

”Vi er også glade for, at vi med dette
sponsorat kan støtte et aktivt kajakmil-
jø i Jyllinge”, siger Anette Bækby.  

”Vi ser frem til et fortsat godt samarbej-
de mellem klubben og Outdoor Com-
pany, så vi også i fremtiden vil se man-
ge kajakroere i Danmarks bedste hav-
kajakområde – Roskilde Fjord”.

Outdoor Company sponsorerer 
havkajak til kajakafdelingen 

i Jyllinge Sejlklub

Anette Bækby fra Outdoor Company og Steen Lilja Larsen fra kajakafdelingen giver
hinanden hånd på de nye kajakker fra Outdoor Company, mens en række roere fra
klubben ser til.
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Foredrag af Leslie
Sidste år tog Leslie til Wales 4 gange
for at ro kajak. Under foredraget viste
hun billeder fra det lille kajakparadis og
fortalte om, hvorfor der er så spænd-
ende, at hun måtte derover flere gange
i træk.
I den nordvestlige del af Wales stikker
øen Anglesey ud i det irske hav, hvor
den får friseret kysterne af stærk strøm
og yndige dønninger. Leslie viste
blandt andet billeder fra sin tur rundt
om Anglesey og fra de friske tidal
races ved Penhryn Mawr og South
Stack (som er faste indslag på This Is
The Sea-filmene).
Leslie viste også billeder fra nogle af
de træningskurser hun tog derovre for
at blive rustet til at ro der alene.
Det var et meget inspirerende foredrag!

Mange hilsner
Steen og PiaVi startede i Jyllinge kl. 08:00 med at

læsse kajakkerne på vores trailer.
Kim og Anders er med for første gang
som nye medlemmer, velkommen.

Solen skinnede lige fra morgenstunden
og med en let brise som lige kunne
fjerne sveden på panden.

Bevæbnet med kort og GPS’er nåede
bilkortegen sikkert Birkerød Sejlklub.

Formanden for Birkerød Sejlklub Peter
Person bød os velkommen, og gav os
et par praktiske oplysninger om klub-
huset og til gavn for turen.

Jens bakkede bil og især trailen helt
ned til bådbroen med sikker hånd, så
kajakkerne næsten kunne sættes
direkte i vandet – og sikke et udsyn der
åbnede sig for os:
Skoven rundt om søen var næsten

sprunget helt ud og stod i lysegrønne
pastelfarver i morgendisen.

Her er udsyn og ikke ret langt til alt;
til bredden overfor, til Furesøbadet,
hvor vi skulle spise frokost og til Holte
Sejlklub i modsatte retning mod øst.

Det var næsten som en koncentreret
del af Roskilde Fjord. Alligevel lykke-
des det en del af os at ro 25 km rundt
for at se på alle herlighederne:
De velholdte huse, hvor skoven lige-
som bøjede sig til side for ikke at øde-
lægge udsigten over vandet.
Skovbrinken med de væltede træer,
der skabte forvredne former i vandet
oplyst af sollyset og med den mørke
skov som en grafisk baggrund. Kaj tog
adskellige stemningsbilleder af det.

Det gode vejr havde lokket lystfiskere
ud på vandet og et par stykker havde
endda fået et par Gedder i præmies-
tørrelse på wobleren.

Når vi holdt inde med roningen blev
stilheden kun forstyrret af vandets
klukken mod kajakken og trafikstøjen
langt borte.

Vi fandt kanalen under Fiskebækbroen
over til Farum Sø. Langsomt som per-
ler på en snor gled vi afsted mellem de
brune tagrør fra sidste år og kom ud i
Farum Sø.
Nogle roede rundt om øen midt i søen;
andre skulle lige se, hvad ser var i den
anden ende af søen, inden vi samledes
ved Furesøbadet.

Kajaktur 
til Furesøen, Farum Sø,Vejlesø den 3. maj

”Ernst har foreviget vores frokost med
“et par” af ænderne.”

Frokosten blev indtaget blandt højt
skræppende ænder; tydeligt utilfredse
over der ikke faldt noget af. Andrikker-
ne gad ikke vente, så de fandt på
noget andet (ja, undskyld udtrykket)
højlydt at jagte andedamer med stor
iver. Det var nærmest pinligt.

Det ene hold roede i ro og mag mod
øst tværs over og det andet hold roede
ned til Frederiksdal og op langs østsi-
den af Furesøen. Vi mødtes inden vi
skulle på den sidste afstikker ind i Vej-
lesø og bese Holte Havn. Det var nu
vist ishuset som trak mest. Her fik vi et
hvil og en kop kaffe eller te. Ifølge Gun-
nis plan skulle vi være der kl 14:00; det
kom til at passe på minuttet.

Furesøen er i privat eje.
Velbeholdent hjemme igen kl 16:30
blev kajakkerne vasket og sat på
plads, klar til de næste ture på Roskil-
de Fjord.

Med venlig hilsen
Kjell fra Havkajakafdelingen,

Turudvalget 
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Jyllinge sejlklub kan glæde sig over at
3 af vores juniorer har været 3 dage i
Sønderborg på Windsurfing instruktør
kursus.

Fredag morgen d. 8. maj kl. 7:15 var
der afgang fra Jyllinge. Christian W.,
Mads A. og Oscar H. havde ikke pro-
blemer med at komme tidligt op på
denne fridag, for der stod Windsurfing
på programmet. Det trækker. De tot
med toget fra Roskilde og direkte til
Sønderborg Idrætshøjskole. 

Første dag bød på en lang omgang
teori fra kl. 12 til kl. 21. Lørdag morgen
skulle alle møde i våddragter efter mor-
genmaden og resten af dagen bød på
praktiske sejladser og træningsøvelser
hele dagen. Fin vind og solskin gjorde
ikke dagen ringere. Dagen igennem
skiftedes de 20 deltagere til at undervi-
se og blive undervist, for på denne
måde at lære at omsætte teori til prak-
tisk sejlads.

”3 nye surfinstruktører udklækkes”

Tre nye windsurfing instruktører 
i Jyllinge sejlklub

Søndag startede med teori efterfulgt af
en lækker brunch, lidt mere teori og
herefter den afsluttende teoriprøve.
Efter prøven kunne deltageren indtage
en sen frokost i de lækre omgivelser på
Idrætshøjskolen. Før turen igen gik hje-
mad kl. 15, kunne deltagerne nå at sige
farvel til alle de andre nyuddannede
instruktør-venner de nu har fået rundt
om i landet. I toget hjem sad der nu
ikke kun de 3 Jyllinge Instruktører, men
også Vedbæks nye instruktør og

udvekslede erfaringer fra en begiven-
hedsrig weekend. 

Vel hjemme i Jyllinge kl. 20 søndag
aften kunne de stolte forældre modta-
ge 3 trætte unge mennesker.

Med venlig hilsen
Oscar, Christian og Mads

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



Så er det en realitet. Jyllinge Sejlklub
har med støtte fra Torm redderiet og
Dansk Sejlunion investeret i en ”Torm
Windsurfing Pakke”. Pakken består af
3 stk ”One Design” boards med til-
hørende 5,5 m2 sejl. Dertil er der også
3 juniorrigge, på bare 3,2 m2, til de let-
tere sejlere.

Med Torm pakken kan Jyllinge sejlklub
nu optage og undervise flere af de yng-

ste sejlere, og tilbyde sidste års dygti-
ge elever nogle tidsvarende og frem-
tidssikrede boards.

Bic 293 One Design boardet er ”Føde-
klasse” til den Olympiske RS-X klasse.
De sejlere som vil afprøve deres indre
Jonas Kældsøe eller Bettina Honnoré
(De Danske OL sejlere i RS-X klasse
red.) kan starte på 293 One Design
boardet.

1918

Boardet er 293 cm langt og forsynet
med en stor finne og et fuldt opklap-
peligt sværd. Med 5,5 m2 sejl kan de
lettere sejlere komme i planning allere-
de fra vindhastigheder omkring 6-
7m/s. Dette giver sejleren mange gode
træningstimer på fjorden. Og med 3
helt ens sæt er der god mulighed for at
træne starter, mærkerundinger og trim
mod andre sejlere på samme niveau.
Udstyret er forsynet med Torms Logo i
både sejl og på boards.

Afdelingens nyuddannede instruktører
har brugt et par timer på at sætte Torm
Logor i sejl og på Boards efter forskrif-
terne i aftalen med Dansk Sejlunion,
og endnu flere timer på at prøvesejle
udstyret. De er alle meget tilfredse
med Klubbens investering.

Med venlig hilsen
Surfafdelingen

Torm Pakker over Jyllinge

Husk 
at støtte 

vores 
annoncører

– de støtter os !
Bent Henneberg, 

Annoncechef
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FRV fik ret igen!
Onsdag d. 6. maj fik FRV ret igen! FRV
er også kendt som Farvandsvæsenet,
eller Danish Maritime Safty Administra-
tion, men blandt windsurfer bare kendt
som FRV.dk.

Hver dag året rundt besøges siden dag-
ligt af håbefulde sejlere, som gerne vil
vide besked. De vil alle gerne vide, om
det er i dag de skal køre, og i givet fald,
hvor de skal køre hen.

Windsurferne søger de rette forhold til
at dyrke deres yndlingsdiscipliner i. Fre-
estylerne søger jævn vind over 7 m/s og
fladt vand, wave sejlerne søger ”side
shore” vind over 8 til 10 m/s. ”Side sho-
re” skal jeg skynde mig at nævne, vil

sige vind parallelt med kysten, ”Cross-
onshore” kaldes skrå pålandsvind. Det
andet som windsurferne søger er en
kyststrækning, hvor de bølger som
genereres af vinden kan ”svinge” om og
komme vinkelret ind på kysten. Netop
disse forhold har man flere steder langs
den sjællandske nordkyst. Og pågæl-
dende onsdag forudsagde FRV ”kon-
ge”-forhold ved Hornbæk, eller rettere
den første parkeringsplads i plantagen
øst for Hornbæk by / havn.

Mandag begyndte forberedelserne.
Oscar og Anders havde aftalt at følges
ad, nu da Ander har fået kørekort. Tirs-
dag kunne FRV kun bekræfte de gode
forudsigelser fra om mandagen og det-
te holdt også til onsdag middag. Så nu
var det bare om at komme hjem fra
skole, pakke bilen og afsted. Vel

ankommet til Hornbæk kunne Oscar
starte med at rigge sit 4.0 m2 sejl og
komme i bølgerne. Blot for at konstate-
re af der var mere vind end først anta-
get. Oscar riggede hurtigt ned til 3,7
m2. Nu gik grej, forhold og ”mand” op
i en højere enhed. Anders og Bror
Thomas riggede 4,5 m2 og deltes om
et board.

De skiftedes til at prøve kræfter med
elementernes rasen. Som FRV havde
forudsagt blev det ved med at blæse.
Senere på eftermiddagen stødte Lan-
gebro Local og Farbror Søren til. Han
fik hurtigt rigget en 4,5’er til og kom på
vandet. 

Efter nogle ture ud over bølgerne med
Oscar, mødtes de alle på stranden. Her
foreslog Farbror Søren at de skulle
tage en ”Downwinder” til Ålsgaarde.
Oscar var klar, men Anders og Bror
Thomas takkede nej, de ville blive og
træne lidt ved Hornbæk og tilbød der-
efter at følge efter i bil og filme lidt
undervejs. En ”Downwinder” er en tur,
hvor man som wave-sejler ikke
behøver at tænke på at holde højde.
Og lige netop det at holde højde ved
Hornbæk kan være krævende. Vind og
Strøm virker i samme retning, så efter

en lang eftermiddag er det en lækker
måde at slutte dagen på. Bare sejle ind
og ud gennem bølgerne. Hoppe på
udadgående og ride bølger på indad-
gående halse.

I luftlinie er der ca. 5 km fra Hornbæk til
Ålsgaarde. Så turen tager noget tid. Kl.
21 var alle samlet ved Langebro og der
blev rigget af og den sidste bil blev
hentet i Hornbæk. En hurtig pizza og så
hjemad.

Vel hjemme i Jyllinge kunne de unge
mennesker pakke bilen ud og hænge
våddragterne til tørre, klar til næste
udfordring.

Med venlig hilsen
Lars Helmersen, Surfafdelingen

www.FRV.dk 
Sejladsinformation,  
Fritid ved Kysten bringer dig til: 
http://ifm.frv.dk/index.asp?USER=
SURFERE. 

Her kan man se de kommende 48
timers forudsigelser af vind og
bølger i hele Danmark.

”Efter dag med høj sol og mange folk på vandet tog Farbror Søren og Oscar en
”Downwinder” fra Hornbæk til Ålsgaarde.”

Husk at støtte 
vores annoncører

– de støtter os !
Bent Henneberg, Annoncechef
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Aktivitet Arrangør Dato Kl Til dato

September
Tur til Kongsøre
– tur med overnatning 05.09.09 09.00 06.09.09

DGI: Vis dit rovand–Værebro Kajakafdelingen 05.09.09 10.00
Aftenmatch Tirsdagskapsejlads 13.09.09 11.00
Klubmesterskab Pigekapsejlads 19.09.09 09.00
Fællesspisning med familien Pigekapsejalds 19.09.09 18.00
Aftenmatch Tirsdagskapsejlads 20.09.09 11.00
Klubmesterskab Tirsdagskapsejlads 26.09.09

Oktober
Løvfaldstur – måske 
Veddelev (Kattinge Vig) - 
heldagstur Kajakafdelingen 04.10.09 09.00
Standernedhalingsfest Alle afdelinger 31.10.09 18.30

November
Glöggaften Pigekapsejlads 23.11.09 19.30
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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
DGI: 
Vis dit rovand – Gilleleje Kajakafdelingen 02.06.09 18.00
Aftenmatch 
(erstatter 2. Påskedag) Pigekapsejlads 03.06.09 18.30
Foredrag af naturvejleder
Ole Frimann Hansen Kajakafdelingen 08.06.09 18.30 
DGI: Vis dit rovand-Roskilde Kajakafdelingen 13.06.09
DGI: Vis dit rovand - Farum Kajakafdelingen 18.06.09
Spilersejlads 
(træning for ikke-øvede) Kapsejlads kølbåde 20.06.09 10.00
Sidste aftenmatch inden 
sommerferien m. 
efterfølgende fællesgrill 
m. familien Pigekapsejlads 29.06.09 18.30
Sidste aftenmatch 
inden sommerferien Tirsdagskapsejlads 30.06.09 18.30

Juli
Sommerferie fra sejlerskole 
og kapsejladser
Heldagstur til Hundested Kajakafdelingen 12.07.09 09.00

August
Aftenmatch starter 
efter sommerferien Pigekapsejlads 03.08.09 18.30
Aftenmatch starter 
efter sommerferien Tirsdagskapsejlads 04.08.09 18.30
DGI: 
Vis dit rovand - Hundested Kajakafdelingen 13.08.09 18.00
Kajak 
opsamlings- og diplomfest Kajakafdelingen 29.08.09 09.00



Returneres ved varig adresseændring: 
Jyllinge Sejlklub, 4040 Jyllinge


