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Det er jo herligt, at der altid er noget at 
skrive om i Vandpytten. Og hvis der 
ikke er så meget nyt at berette her i det 
sene efterår, så må vi selv finde på 
noget. Denne gang er det vores bl.a. 
gode redaktørs tur – så derfor: 

Søges: 
Ny redaktør til Vandpytten!
Kristina har tjent som redaktør i godt 3 
år og vil gerne videregive jobbet til en 
ny person. Som jeg har skrevet en del 
gange efterhånden, så har vi jo alle 
både familieliv og arbejde ved siden af 
hovedindsatsen i klubben. Og nu synes 
Kristina, at det er på tide at der kom-
mer en ny til fadet, så hendes job og 
familie igen kan få lidt mere plads. For 
selvom Vandpytten ”kun” udkommer 4 
gange om året, så kræver det alligevel 
nogle week-end’er for at få et ordentligt 
produkt.

Det er rigtig dejligt, at der altid er nogen 
til at løfte de forskellige arbejdsopga-
ver, og bestyrelsen vil gerne sige 1000 
tak til Kristina for hendes store, gode 
og fortræffelige indsats. For Vandpyt-
ten ER altså rigtig vigtig for klubben og 
dens aktive medlemsskare. Det er fak-
tisk den eneste publikation, der regel-
mæssigt bliver omdelt til ALLE i klub og 
havn.

Selvom vi har vores hjemmeside, så 
har Vandpytten en betydelig opgave for 
klubben. Og derfor vil Kristina rekla-
mere lidt mere for jobbet inde i bladet.

Mandagsaftener
Som sædvanlig bringer vi en oversigt 
over de traditionsrige mandagsaftener 

på midtersiderne. Så man kan rive dem 
ud og f.eks. sætte dem på køleskabs-
døren til erindring. Mandagsaftenerne 
er også på vores hjemmeside og på 
kalenderen, så der er ingen grund til 
glemme at deltage i de gode og spæn-
dende aftener i februar og marts. Søren 
Wilmann har vanen tro lavet et rigtig 
godt program med nogle spændende 
foredrag. Søren har valgt at stoppe 
med denne sæson, så der er behov for 
afløsning også på denne plads. Det har 
været en række rigtig gode år med 
mange forskellige foredrag, og Søren 
skal have stor tak for de mange år og 
også for at tage denne sidste tørn.
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Kapsejlads
Rene Hansen har nu i flere år været 
styrmand for kapsejladsen og har, 
sammen med andre gode kræfter, sør-
get for at denne for sejlklubben helt 
basale aktivitet har fået mere vind i 
sejlene med et støt stigende antal del-
tagere. Ikke mindst det ofte omtalte og 
roste samarbejde med sejlerskolen er 
noget vi er rigtig glade for og stolte af. 

Rene har, af samme årsager som 
Kristina mht arbejde og familieliv, valgt 
at nøjes med at deltage i kapsejlad-
serne og ikke mere stå for forberedel-
serne. Der er dog andre på vej ind, 
men der mangler stadigvæk nogle fri-
ske kræfter.

En foreløbig tak til Rene for hans entu-
siasme og gode arbejde for klubben.

Kølbådsrepræsentant  
i bestyrelsen
Benny Jensen, som har været køl-
bådsrepræsentant i en del år efterhån-
den, og som nu også sidder i havnebe-
styrelsen, har også valgt at overlade 
pladsen som kølbådsrepræsentant til 
en ny. Der bliver afholdt valg af køl-
bådsrepræsentant på generalforsam-
lingen.

Det har været en stor fornøjelse at 
samarbejde med Benny – tak skal du 
ha’ - og vi ser frem til fortsat og godt 
samarbejde.

Standernedhalingsfesten
Den 31. oktober holdt vi den traditio-
nelle standernedhalingsfest med et 
rimeligt fremmøde. Det var en rigtig 
god aften med hyggesnak, god mad 
og lidt vådt at skylle ned med. Der 
kunne dog godt ønskes lidt flere delta-
gere, men måske skal bestyrelsen 

være lidt selvkritiske og erkende at 
reklamering for aktiviteter ikke er vores 
stærkeste side. Vi kunne også godt 
ønske at få et par personer til at dedi-
kere sig til at ud- og afvikle vores 2 
vigtige og årlige fester – standeropha-
ling og standernedhaling.

Afdelingsmøde
Når I modtager dette nummer af Vand-
pytten, har der yderligere været afholdt 
2 vigtige møder i klubben, som også vil 
blive refereret på generalforsamlingen 
– i hvert fald resultaterne af dem. Vi har 
her i november afholdt et selvstændigt 
møde med afdelingerne om budget-
terne og yderligere et afdelingsmøde 
med åben invitation til alle aktive og 
interesserede.

Generalforsamling
På næste side finder I den officielle 
indbydelse til årets generalforsamling. 
Onsdag den 3. februar 2010, kl. 19.30 i 
klubhuset.

Vi håber på et godt fremmøde med 
masser af debat og gode spørgsmål.

Der er, som det fremgår af ovenståen-
de, behov for nye ildsjæle til at vareta-
ge forskellige aktiviteter i klubben. Der 
skal vælges bestyrelsesrepræsentan-
ter (formand, sekretær og et menigt 
medlem). Der mangler en redaktør til 
Vandpytten. Der skal findes en køl-
bådsrepræsentant og en kapsejlads-
formand. Der mangler en eller 2 perso-
ner som festarrangører. Endelig skal 
der findes en arrangør til mandagsaf-
tenerne. Så der er faktisk frit valg på 
hylderne til personer, der synes, at det 
frivillige klubarbejde både er udfor-
drende og tilfredsstillende. 

Som man kan følge igennem årene, er 

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

Onsdag den 3. februar 2010, 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 2009
 
 4. Fremlæggelse af budget for 2010, herunder kontingent
 
 5. Valg til bestyrelsesmedlemmer, jf. § 12:
  Valg af formand. På valg er Peter Ottesen. Villig til genvalg.
  Valg af sekretær. På valg er Gitte Honoré. Vil afløses. 
  Valg af menigt medlem. På valg er Lars Helmersen. Vil afløses.
 
 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. ved-
tægternes § 9, stk. 2.

Derudover: Valg af kølbådsformand. Generalforsamlingen suspenderes 
kortvarigt. Benny vil meget gerne afløses som bestyrelsesrepræsentant for 
kølbådsafdelingen.

En fortsat god sæson 2009 ønskes fra bestyrelsen for Jyllinge Sejlklub
v/Peter Ottesen
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der jo en livlig udskiftning af personer 
på de forskellige pladser. Men man kan 
jo stille sin arbejdskraft til rådighed i en 
periode og så trække sig, når man 
synes tiden er inde til nye, eller andre 
forhold spiller ind. Det er frivilligt at 
stille sig til rådighed og ligeså tilladeligt 
at trække sig, når man synes at tiden er 
inde. Der er ingen sure miner, når man 
stopper, men et dybfølt og taknemme-
ligt tak fra klubben. 

Vi er jo knap 50 personer, som har en 
eller flere forskellige udfarende aktivi-
teter i klubben, spændende fra instruk-
tør i en af de forskellige afdelinger, 
webmaster, annoncechef, afdelingsle-
der til underviser i vinterhalvåret. Så 

selvfølgelig er der udskiftninger og hele 
tiden behov for nye ildsjæle. Men det er 
det nødvendige og basale fundament i 
klubben og mange af vore medlemmer 
har jo tidligere besat en eller flere af 
disse poster. Det at varetage en funk-
tion i klubben er også en yderst positiv 
måde at lære på. Og for nye medlem-
mer en måde at lære andre at kende 
med samme glæde ved aktiviteter på 
vandet.

I ønskes hermed en rigtig glædelig jul 
og et godt nytår fra bestyrelsen i Jyl-
linge Sejlklub. Vi ses, om ikke før, så på 
generalforsamlingen i februar.

Peter Ottesen

Efter 3 år som redaktør på Vandpytten ønsker jeg nu at stoppe, 
og bladet skal derfor have en ny redaktør.

Redaktørjobbet er en overkommelig opgave, koncentreret omkring de 4 
tidspunkter af året, hvor bladet udkommer. Gevinsten er, at man får en 

masse gode kontakter til inputgiverne til Vandpytten, typisk 
afdelingsledere og andre aktive medlemmer af Jyllinge Sejlklub.

Som afgående redaktør vil jeg naturligvis gerne hjælpe den nye redaktør 
godt i gang. Har du spørgsmål til jobbets nærmere indhold og omfang, 

så bare ring til mig.

Har du lyst til dette spændende job med at samle de modtagne indlæg til 
bladet og sende dette af sted til trykkeren, så kontakt klubbens formand 

Peter Ottesen, 46 73 16 21. 
Gør det hurtigst muligt og allersenest 15. januar, så der kan tilrettelægges 

praktik i god tid inden deadline for input til næste nummer.

Ny redaktør af Vandpytten søges 

Med venlig hilsen
Kristina Danielsen

(Eks)Redaktør af Vandpytten
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Det mest fantastiske sensommervejr 
med sol fra en klar blå himmel, var ram-
men om dette års afsluttende sejlads, 
klubmesterskabet. Rigtig god vind gav 
liv i spilerne og vi nåede de sejladser 
der var planlagt i fin tid.

Efter 3 op-ned baner og en rigtig god 
distancesejlads som førte os til 
Sælklemmerne, øst om Elleore og rundt 

om Ringøen i Kattinge vig, var resulta-
tet følgende: Klubmester Princæssen, 
H-båd. Nr. 2 Minnie, L23.

En sejlsæson er atter forbi og den gik jo 
alt for hurtigt. En ny formand for pige-
kapsejladsen, Henriette Holmstrup 
tager over og er klar til at planlægge 
næste års aktiviteter. 

Vi ved at de der sejlede om mandagen 
i år, alle har lyst til at deltage næste år 
igen, men vi kunne godt tænke os at 
have flere både med. Har du lyst til at 
være med så kontakt Henriette, en af 
de andre kapsejladspiger eller mød op 
i klubhuset til vores glögg-aften den 
23.11.09 kl. 19.30 

Med venlig hilsen
Ulla Dollerup

Pigekapsejlads Klubmesterskab 2009

Skippermøde

Pigernes klubmester Princæssen
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Endnu en sejlersæson er slut og det er 
nu tid til et tilbageblik. Vi har, ligesom 
sidste år, haft 17 interessante og spæn-
dende aftenmatcher, hvor det i mange 
sejladser har været sekunder, som har 
skilt placeringerne.

Vores gennemsnitlige deltagerantal har 
været rimelig stabilt de sidste 3 sæso-
ner og har ligget på 14-15 både. Delta-
gerantallet fra Kapsejladsskolen har 
gennemsnitligt været det samme som 
sidste sæson og ligget på 3-4 både. 
Det er meget positivt og jeg føler mig 
overbevist om, at kapsejladsskolen er 
kommet for at blive.

Vi har også i år været gode til at værne 
om det sociale samvær efter sejlad-
serne og dermed fået en god 3. halv-
leg. Det har været en fornøjelse at se så 
mange sejlere samlet.

Vi havde præmieuddeling til Stander-
nedhalingsfesten den 31. oktober, som 
blev afholdt i klubhuset. Theis Palm/
Kenneth Müller var igen i år meget 
suveræne og vandt ligeledes det hele i 
2. start. De beviste, igen den store 
betydning god boat-handling har, når 
man skal frem på kapsejladsbanen.

Der var flidspræmie til Steen Wintlev 
(Hydra) og Lars Ynddal (Qling) for at 
have deltaget i flest aftenmatcher. Der 
var debutantpræmie til René Skovga-
ard (Alta) som førstegangsdeltager for 
en flot samlet placering som nummer 7 
i forårssæsonen, nr. 4 i efterårssæso-
nen og nr. 4 til klubmesterskabet. 
En dramatikpræmie til Henrik B. Chri-
stiansen for i sæsonens løb at have haft 
flere ”flotte” spilersætninger samt en 

spændende grundstødning til klubme-
sterskabet.

Alle blev præmieret med gavekort til 3F 
Sejl- og Bådudstyr i Frederikssund.

Mandskabet på sejlerskolens H-båd, 
Kværnø, blev den store præmiesluger 
ved at blive nr. 1 i foråret, nr. 2 i efter-
året og nr. 2 til klubmesterskabet.  

Klubmesterskab 2009 
Der blev afholdt klubmesterskab lørdag 
den 26. september på Bredningen.

Vi havde en forrygende dag med 3 op-
ned baner og en distancebane, som 
blev afviklet i 5-8 m/sek. Der var 15 
deltagere, 2 flere end sidste år og 4 
mere end i 2007, så der var på det 
område fremgang at spore.

Der var udlagt nogle spændende baner 
og der var nogle drabelige og spæn-
dende starter. Der blev efter de 3 op-
ned baner sejlet en distancebane på 
8,6 sømil, som var en spændende 
bane, hvor man bl.a. skulle holde 
 tungen lige i munden ind i Kattinge Vig 
og ud igen. Men en sjov og spænden-
de bane, som jeg tror alle synes var 
anderledes end at sejle op-ned baner.

Tak til Erik Munch og hans suveræne 
dommerteam for at lede slagets gang 
på vandet. Jeg håber de har lyst til at 
komme igen til næste år.

Tak for hjælpen
Jeg vil gerne sige tak for hjælpen til 
følgende:

Brian Skovgaard for at arrangere øl og 

Kap-sejlersæsonen 2009 sodavand til det sociale samvær efter 
vores aftenmatcher
Ida Knudsen for at arrangere smørre-
brød efter sejladserne.
Steen Wintlev for at lægge kapsejlads-
resultaterne ind på den nye hjemme-
side, udarbejdelse af informationsma-
teriale og hjælp til den nye hjemmeside 
og andre praktiske punkter vedr. plan-
lægningen af sejlersæsonen 2009.
Ole Rulffs og John Leadbetter for at 
udlægge kapsejladsmærkerne og tage 
dem op igen
Rudy Pedersen for et godt og konstruk-
tivt samarbejde mellem Sejlerskolen og 
Kapsejladsafdelingen.
3F Sejl- og Bådudstyr i Frederikssund 
for diverse sponsorgaver

Nu er vi alle forhåbentlig blevet nogle 
erfaringer rigere, så vi alle kan blive 
endnu skarpere til næste sæson.
Vi skal blot lige igennem vintermåned-
erne og så er sejlersæsonen 2010 lige 
om hjørnet.

Jeg håber alle som har deltaget i den 
forløbne sæson, har syntes det var 
sjovt og spændende. 

Jeg vil også benytte lejligheden til at 
sige tak for 3 gode år som kapsejlads-
formand. Det har været spændende og 
en udfordring i at få alle ender til at 
mødes og få det hele til at gå op i en 
højere enhed.

Ny kapsejladsformand
I forbindelse med annoncering af en ny 
kapsejladsformand, vil Ida Knudsen 
gerne tage sig af alt det administrative. 
Så Ida mangler kun, én som vil tage sig 
af det rent kapsejladsmæssige. Så inte-
resserede er meget velkommen til at 
kontakte mig for at høre nærmere. Jeg 
skal gerne hjælpe jer i gang med det 

Forårssæson 2009    
2. start Bådnavn/Type
1. Theis Palm Beep Beep, BB-10 M.
2. Lars Ynddal Qling, Soling
3. Brian Skovgaard Minnie, L-23
  
1. start   
1. Sejlerskolebåd Kværnø, H-båd
2. Sejlerskolebåd Eskildsø, H-båd
  
Efterårssæson 2009   

2. start   
1. Theis Palm Beep Beep, BB-10 M.
2. Lars Ynddal Qling, Soling
3. Brian Skovgaard Minnie, L-23
  
1. start   
1. Sejlerskolebåd Eskildsø, H-båd
2. Sejlerskolebåd Kværnø, H-båd  

Klubmesterskab 2009   
2. start   
1. Theis Palm Beep Beep, BB-10 M.
2. René Hansen Mikkel, BB-10 M.
3. Brian Skovgaard Minnie, L-23
  
1. start   
1. Sejlerskolebåd Rose, H-båd
2. Sejlerskolebåd Kværnø, H-båd

De samlede resultater 
sæsonen 2009

praktiske arbejde, som er forbundet 
med jobbet. 

God jul og et godt nytår til jer alle.
Mange sejlerhilsener 

René Hansen, (Ex)Kapsejladsformand
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18. januar: 
Sejlerparret Kirsten Thomsen og Kim Mathisen fra FTLF-Langtursejlerne har 
tilbragt mere end 15 år på verdenshavene. De vil berette om deres spæn-
dende sejladser på ”den blå planet”, ledsaget af nogle meget flotte billeder. I 
samarbejde med FTLF-Langtursejlerne.

25. januar:  
OG NU TIL NOGET HELT ANDET”: ”OPERATION CARTHAGE" 
Den 21. marts 1945 bombede Royal Air Force Shellhuset i København. Derek 
Carter fortæller den detaljerede sandhed om operationen. Derek har bl.a. inter-
viewet efterlevende flybesætninger samt fået kopier af fotoflyets kamera fra 
operationen. Ved en tragisk fejltagelse blev Den Franske Skole også bombet.
Derek er medlem af en gruppe der igennem årene har fået gravet utrolige detal-
jer frem fra angrebet. Et foredrag fuld af utroligt spændende overraskelser.

1. februar: 
DANSK SØREDNINGSSELSKAB. Tage Christensen fra Danish Sea Rescue 
Society, fortæller om den danske udgave af den svenske søster organisation. 
 

8. februar: 
Tag med Bo Albrechtslund fra FTLF-Langtursejlerne, ombord på S/Y Love, til 
Cuba. Et flot og spændende diasforedrag fra en af de sidste kommunistiske 
stater i verden. I samarbejde med FTLF-Langtursejlerne.

Mandagsaftner 
i din sejlklub 2010

For JS medlemmer med pårørende

OBS! 
Alle arrangementer starter kl. 19.00. 

Husk tilmelding til arrangementet d. 15. februar.

15. februar: 
TILMELDING SENEST DEN 8. FEBRUAR 
på tlf. 60662304, el. willman@pc.dk 
VINSMAGNING. Bent Larsen fra HAVDRUP VINE, www.havdrupvin.dk, og Jyl-
linge Sejlklub byder på vinsmagning af rigtig gode italienske vine. JS byder på 
en sandwich. Der vil være mulighed for bestilling af vin til sejlklub priser (lad 
evt. bilen stå, eller lad konen køre hjem). 
 

8. marts: 
Chefmekaniker Bent fra A.H. Marine i Roskilde, giver dig en god indsigt i die-
selmotorens virke. Du vil efterfølgende kunne undgå de mest almindelige 
driftsforstyrrelser. Tag konen med! I samarbejde med FTLF-Langtursejlerne.

15. marts: 
Vi tager på denne aften med Jane og Jens fra Jyllinge Sejlklub på en spæn-
dende sejltur over Vesterhavet til Skotland. JS byder på én ”scotch on the 
rocks”( uden is). I samarbejde med FTLF-Langtursejlerne.

Der vil som i de foregående år være mulighed for at købe øl og vand til JS 
priser, og mon ikke bartenderen også brygger et par kander kaffe.

God fornøjelse med de gratis glæder i et opvarmet klubhus!

MANDAGSAFTENUDVALGET

KLIP UD - KLIP UD - KLIP UD - KLIP UD - KLIP UD- KLIP UD - KLIP UD - KLIP UD - KLIP UD - KLIP UD - KLIP UD - KLIP UD - KLIP UD



Det var en mørk og stormfuld aften, 
solen havde for længst indstillet arbej-
det, regnen strømmede ned og bortset 
fra talrige både, der så mørke og 
næsten truende ud, lå havnen øde 
hen.... 

På denne årstid kunne det jo godt være 
indledningen til det der sker i vores 
sejlerskole hver tirsdag aften. Dagen er 
i hvert fald krympet med godt 8 timer, 
det er godt nok mørkt og det har da 
også regnet en hel del, kort sagt per-
fekt vejr til at dyrke de teoretiske sider 

af sejlsporten. Hvad er bedre end at 
sidde indendørs med en kop varm 
kaffe mens regnen pisker mod ruderne 
og hygge sig med en kursudledning og 
lidt søfartsregler?

Siden midten af oktober har vi været i 
gang. Vi er 12 -14 elever plus underteg-
nede som lærer (og somme tider Rudy 
som assist). Pensum er jo det velkend-
te: Læse søkort, sætte- og udlede kurs, 
søfartsregler mm. Bogen er dog ny, 
idet jeg har valgt at skifte til Duelig-
hedsbogen fra Weilbach i år. Samtidig 
prøver jeg at bruge klubbens hjemme-
side til at bekendtgøre opgaver mm. så 
hvis nogen ramler ind i noget om kurs-
sætning for en sejlads fra Grenå til 
Hundested, ja så er det derfor. Det står 
selvfølgelig enhver frit for at prøve 
kræfter med opgaverne, så kan man jo 
se om det stadig er forsvarligt at man 
sejler på fjorden  :-).

Det skal da også lige nævnes at som-
mersæsonen er vel afsluttet med eksa-
men, hvor alle bestod. Vejret var pænt, 
næsten som bestilt: 5 – 6 m/s fra vest-
lig retning. Bådende blev rigget af, er 
kommet op og skal forhåbentlig snart 
til Polen for at blive shinet op. Især 
Ringø trænger hårdt, da masten åben-
bart har 'sat' sig og rent faktisk er på 
vej ned i kahytten! Der er også noget 
med at Eskildø trænger til lidt ekstra 
reparation på stævnen, og alle bådene 
trænger til reparation af træværk, 
oppudsning af glasfiber, nye frølår mm.

Med venlig hilsen
Carl Høgstedt, Skoleunderviser

14

Jyllinge Apotek 
Byens Bedste Apotek – nu med robot

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

smertestillende 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 

Nyt fra sejlerskolen
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Med forventningens glæde drog vi mod 
Kongsøre, nærmere betegnet et dejligt 
sted med det fanden-i-voldske navn 
Bøsserup.

Vejret var truende: Vejrguderne havde 
rottet sig sammen for at give os en 
overhaling; op til 10 m/s vind med 15 
m/s i vindstødene – og så regnede det.

Efter indkvarteringen i et helt vidunder-
ligt sommerhus med toilet og rindende 
vand på værelserne, blev den med-
bragte frokost indtaget i køkkenet/stu-
en.

Snakken gik godt og ilden knitrede 
lystigt i pejsen, som Hans af og til for-
synede med en ny kævle så gnisterne 

spruttede og harpiksen smældede. Og 
det regnede stadig udenfor – ingen 
nævnte noget om en rotur – ja, helt 
ubevidst blev det nærmest et fyord 
ingen ville bruge.

Så skete underet; vejrguderne til trods 
eller måske med deres list i en stribe 
lys: Regnen holdt op. Gunni sprang 
(også) op:”Se så at komme i tøjet altså 
rotøjet – våddragter, tørdragter eller 
bare noget der holder det meste vand 
ude og varmen inde”.

Først blev vi slået med forbløffelse, 
dernæst med vantro (ja, undskyld 
udtrykket): Hun mente det sgu alvorligt.

Aaaah, kunne det nu også have sin 

Klubtur til Kongsøre 5.-6. september 2009 rigtighed – ilden blafrede forførende i 
pejsen, og strålede varmen ud over os 
alle. Tja, vi er jo alle fra Havkajakafde-
lingen.

Der var vist ingen vej udenom. Altså på 
med tøjet og fat i pagajer og kajakker. 
Glem endelig ikke paddle floats – hvis 
nogen skulle tilte rundt. Undskyld, det 
hedder - af sikkerhedsmæssige årsa-
ger.

Endelig i rum sø. Jaaa, vi var vist lidt 
tættere på land end som så, og vejret 
var højst unormalt.

Vindstødene mindede om den, man får 
i blæsevejr, når man går rundt om et 
hushjørne – pludselig skifter vinden og 
kommer med fuld kraft fra en helt uven-
tet retning. Den eneste advarsel fra det 
næsten flade hav, er et mørkt felt med 

små bitte bølgetoppe, der forhindrer 
reflektioner fra himmel og skyer og som 
kommer mod en i ekspresfart.

Dette vejrgudernes mest uberegnelige 
våben vænnede vi os dog hurtigt til, 
selvom det var lige ubehageligt hver 
gang.

Hans lokkede os med is i Nykøbing S. 
– og så i det vejr. Nå ja, det blev lyset i 
det fjerne, vores ledestjerne, selvom 
det kun var midt på eftermiddagen.

Vi nåede Nykøbing S., men hvor var 
modtage kommiteen og den røde løber 
for heltedåden? Havnen var nærmest 
mennesketom og ishuset var lukket for 
lang tid siden. Vi mødte 2 fra Nykø-
bings roklub, men de skyndte sig vide-
re. Sikken en velkomst.

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
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Efter at have gjort som vi plejer, vendte 
vi hjemad igen. Nu var vinden i ryggen, 
herligt og dog, med de små bølger var 
der intet surf. Kastevindene var der 
stadig nærmest kraftigere.

Et par roere kom noget længere ud på 
vandet, men ændrede skyndsomst 
kurs indad igen til os andre – det var  
lige i overkanten.

Velbeholdent hjemme igen fik vi hurtigt 
kajakkerne på land og skiftet til civilt.

Så skulle de sidste indkøb til festmid-
dagen foretages, et par roere lagde sig 

på langs en halv times tid, og den sid-
ste gik en tur for at se på omgivelserne; 
et bredt spektrum af aktiviteter udfol-
dede sig.

Senere på aftenen hjalp en irish coffee 
på trætheden, men den fik dog overta-
get inden det blev alt for sent.

Selvom blæsten fortsatte det meste af 
natten, lykkedes det månen at titte 
frem mellem de jagende skyer og oply-
se et sølvgråt landskab med svajende 
træer og buske helt uden de vanlige 
farver.

Næste dag var det solskin og blæsten 
lagde sig en del i løbet af dagen. Vi 
roede mod Kongsøre Skov.

Her viste hav og skov sig fra deres bed-
ste side: En vind, der lige holdt sveden 
fra panden og solen til at mætte sko-
vens farver.

Adskillige træer var ved at klæde sig i 
røde og gule nuancer for at modtage 
efteråret.

De kæmpestore bøgetræer står helt ud 
til kanten af skoven, hvor en skrænt 
falder brat ned mod vandet. Nogle 
bøge står stadig ranke og holder med 
rødderne på den øverste del af skræn-
ten. De vil ikke give slip. 
Andre har givet slip og ligger hvide i 
vandkanten som store forvredne, livlø-
se skulpturer.

Også vi mærkede efterårets komme; 
den rene klare luft, de intense mættede 
farver og duften. Jannie mente nu, at 
den var fra grillpølser. Der røg den illu-
sion.

På turen tilbage forsøgte vi alle at få så 
mange sanseindtryk med som muligt, 
for nu gik weekenden på hæld.

Oprydning og en kop kaffe/te og resten 

af kagen som afslutning og turen hjem-
ad var igang.

Tak til Hans for en dejlig weekend. Og 
til en enkelt nyligt frigivet roer, som 
havde vovet sig med på turen: Velkom-
men Jannie.
Vi var ialt 9 medlemmer på turen.

Med venlig hilsen
Turudvalget, Kjell.

Nye Sejl til din båd?
- Kvalitetssejl til Tur- og Kapsejlads
- Rulleforstag og Rullebomme
- Reparation og service 

Havremarken 3, 3650 Ølstykke, Tlf. 702014 29, Fax 47 177 888
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Turen skulle egentlig have været for 14 
dage siden, men da var vejrguderne os 
bestemt ikke venligt stemt. Det var 
regn og rusk med vindstød på over 15 
m/s.

Dagen igennem skinnede solen fra en 
skyfri himmel og om morgenen nær-
mest med havblik. Sidst på eftermida-
gen sneg vinden sig op på et par m/s; 
vi var fantastisk heldige. Temperaturen 
startede omkring 0 grader C, men hvad 
gør det, når man er klædt på til det, 
nemlig vinterroning.

Vi blev vel modtaget i Roskilde Roklub, 
hvor Poul Erik kom med en nøgle så vi 
kunne køre ind med traileren, helt ind til 
bådbroen, herligt. Og for en gangs 
skyld havde vi vejvisere med på turen. 
Fra Roskilde Roklub deltog Ole og 
Henrik. Henrik er også naturvejleder, så 
vi fik historier om Ringøen, der i vikin-
getiden måske var et kæmpestort åle-

hyttefad. Ideen er god nok, men: Når 
græs bliver vådt bare af dug, kan ålen 
vandre lange stræk over land, så hvis 
vikingerne ikke havde lavet en stor ind-
hegning feks. af træ, ville ålene stikke 
af i en fart. Historien meldte ikke noget 
om man har fundet stolperester/-huller 
til et sådan hegn på øen.

Til gengæld blev vi næsten anholdt af 
en vred mand i en speedbåd, og som 
mente at der er forbudt at betræde øen 
for ikke at genere øens fugle. Så er det 
godt at have nogen med som har læst 
på det officielle søkort over Roskilde 
Fjord, at fuglene kun er fredede fra 1. 
April til 15. Juli. For en sikkerheds skyld 
har jeg lige set efter på kortet inden jeg 
begyndte denne epistel. I øvrigt var der 
ingen af os som overhovedet så en fugl 
på øen, mens vi var der.

Så har fortællingen om Kattingeværket 
flere spor ind i nutiden: Skjult  bag 

Klubtur til Kattinge Vig 
søndag den 18. oktober

træer og buske kan vi se noget af de 
arkitektonisk fine og velholdte bygnin-
ger. 

Lidt historie: Her forarbejdede man træ 
til bla. papir. Man havde eget elværk, 
som blev drevet af et stigbord (vand-
mølle som trækker en generator) i den 
nærliggende å, Kornerup å. Desværre 
kunne det ikke levere nok el til produk-
tionen. Man trak så et elkabel fra Ros-
kilde Elværk, men på det tidspunkt 
havde man kun jævnstrøm (man kan 
ikke transformere jævnspænding op og 
ned som vekselspænding). Det var hel-
ler ikke nok; tabene i kablet var for 
store. Det var først i 19-hundrede tallet. 
Træet kom fra Sverige og Finland. Det 
kunne kun økonomisk lade sig gøre af 
skattetekniske årsager, så da reglerne 
blev lavet om 4 år efter starten på pro-
duktionen, kunne den ikke svare sig 
længere og blev indstillet. 

I dag bliver bygningerne brugt til et 
bredt spektrum af uddannelser, bla. 
havkajakundervisning.

Inden turen var vi blevet advaret om at 
DRtv skulle lave optagelser med vikin-
geskibet Helge Ask i Kattinge Vig netop 
den dag. Vi så dem på lang afstand, og 
i middagspausen var vi henne at kigge 

på. De er fanstatisk flotte de moderne 
udgaver af vikingeskibene, med for-
bløffende mange højtudviklede skibs-
tekniske detaljer og finesser. Vi var 
også blevet lovet en tur med Helge 
Ask, dog ikke den dag. Vi glæder os til 
at få invitationen.

Vi holdt sen frokost i Smørvig. Det sene 
tidspunkt på året taget i betragtning så 
varmede solen dejligt.

På vejen hjem var vi lige inde omkring 
Hesteholmene. Her var det godt med 
lokalkendte for vandet var mindre end 
lavt visse steder; vi måtte have rorene 
op og pagajbladet var kun halvt nede i 
vandet, så vi kunne glide over sten- og 
sandbanker uden kajakbunden skure-
de på; men dejligt var det.

Tak til Henrik og Ole for vejvisning, for-
tællinger og historier.

Velkommen til 2 nye frigivne roere, som 
havde vovet sig med på turen: Susanne 
og Marthe.

Vi var 8 medlemmer og 2 fra Roskilde 
Roklub. Ernst har taget billedet.

Med venlig hilsen
Turudvalget, Kjell
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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 9 - 2 0 1 0
Kalenderen holdes løbende opdateret på vores hjemmeside, 
www.jyllingesejlklub.dk. Nedenstående kalender viser ikke de faste fx 
 ugentlige aktiviteter.

Aktivitet Arrangњr Dato  Kl 

December
Vintertræning og julehygge Jolleafdelingen 12.12.09 09.00-16.00
Juleroning og glögg Kajakafdelingen 13.12.09 13.00

Januar
Sejlerparret Kirsten Thomsen
og Kim Mathisen fra 
FTFL-langturssejlerne Mandagsaftenerne 15.01.10 19.00
"Operation Carthage" Mandagsaftenerne 25.01.10 19.00

Februar
Dansk Søredningsselskab Mandagsaftenerne 01.02.10 19.00
Tag med Bo Albrechtlund fra 
FTFL-langturssejlerne Mandagsaftenerne 08.02.10 19.00
Langturssejlerne, ombord 
på S/Y Love, til Cuba Mandagsaftenerne 08.02.10 19.00 
Fastelavn Mandagsaftenerne 14.02.10 19.00-13.00
Vinsmagning, Havdrup Vine Mandagsaftenerne  15.02.10 19.00 

Marts
Hyggedag Jolleafdelingen 06.03.10 09.00
God indsigt i dieselmotorens 
virke, v. A.H. Marine Mandagsaftenerne 08.03.10 19.00
Vintertræning Jolleafdelingen 13.03.10 09.00
Spændende sejltur over 
Vesterhavet til Skotland Mandagsaftenerne 15.03.10 19.00



Returneres ved varig adresseændring: 
Jyllinge Sejlklub, 4040 Jyllinge


