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Så er generalforsamlingen igen over-
stået i god ro og orden. Med genvalg af 
formand Peter Ottesen og nyvalg af Ida 
Knudsen (sekretær) og Mette Meldgård 
(menigt medlem). Samtidig tager vi i 
bestyrelsen afsked med Lars Helmer-
sen og Gitte Honore. Der skal lyde et 
rigtig stort velkommen til de 2 nye 
bestyrelsesmedlemmer og et stort tak 
til de 2 bestyrelsesmedlemmer, som 
udtræder af bestyrelsen. Heldigvis 
udtræder de kun af bestyrelsen og 
absolut ikke som aktive deltagere i 
klubben. Lars Helmersen er en dygtig 
og ambitiøs kraft i surfafdelingen, hvor 
han sammen med Rene Kortegård og 
nogle unge trænere har fået surfafde-
lingen i en rigtig god udvikling igennem 
den sidste række år. Det har Lars hel-
digvis tænkt sig fortsat at bruge kræfter 
på.

Bestyrelsen har allerede holdt det før-
ste konstituerende møde og vil fort-
sætte med møder hen over året. Der-
udover vil der blive afholdt afdelings-
møder – eet om foråret og eet om 
efteråret. Forårsmødet er fastsat til 
onsdag 14. april og efterårsmødet til 
onsdag 17. november, begge dage kl 
18:30. Alle aktive og interesserede er 
velkomne til at deltage i disse møder, 
hvor de mere principielle projekter og 
udviklingsopgaver diskuteres.

Ny redaktør til Vandpytten
Der skal også lyde et stort velkommen 
til vores nye redaktør af Vandpytten – 
Kjell David Nielsen – som tager over 
efter Kristina. Jeg har sagt tak til Kristi-
na, men det kan vel ikke gøres for tit, så 
tak endnu engang. Og det er dejligt, at 

der hele tiden er kræfter, der synes at 
klubben er værd at lave en indsats for 
og som tager over, når der er behov for 
det. Men det betyder næppe, at Vand-
pytten ændrer sig synderligt, vi andre 
skal blot sende vores kommentarer til 
en ny person.

Mandagsaftener
Som jeg sagde på generalforsamlin-
gen, så fortsætter Søren Wilmann hel-
digvis med at skaffe nogle rigtig gode 
arrangementer til klubben. Det er vi 
rigtig glade for og håber, at der kom-
mer rigtig mange til de 7 mandagsafte-
ner, der bliver afviklet denne vinter. 
Vores mandagsaftener er jo et bredt 
tilbud til klubbens mange medlemmer. 
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Jeg vil samtidig opfordre medlemmer-
ne til at sende ideer om mulige arran-
gementer til næste vinter til Søren, han 
vil nemlig også gerne have gode ideer 
og forslag fra medlemmerne. 

Kapsejlads
Rene Hansen er blevet erstattet af Ida 
Knudsen på pladsen som tovholder på 
tirsdags-kapsejladserne. Ida er også 
medlem af bestyrelsen, og synes åben-
bart, at klubben er værd at gøre en stor 
indsats for. Jeg håber og regner med, 
at kapsejlerne vil give Ida en hånd i den 
kommende sæson, så vi kan få fortsat 
den gode udvikling igennem den sidste 
række år.

Vi forsøgte også at få valgt en ny kap-
sejladsformand, idet Benny Jensen 
gerne vil erstattes. Han er jo også travlt 
involveret i havnens bestyrelse og vil 
gerne slippe for 2 bestyrelsesposter. 
Der skal derfor findes en ny formand 
for kølbådsafdelingen, men det lykke-
des desværre ikke at finde en person 
på generalforsamlingen. Forhåbentlig 
kommer der en løsning på det i løbet af 
foråret. Formanden for kølbådsafdelin-
gen er jo også automatisk medlem af 
bestyrelsen i sejlklubben, så der skal 
findes en løsning.

Standerophalingsfesten
Den 24. april – sidste lørdag i april - 
holder vi den traditionelle standeropha-
lingsfest, hvor vi håber på godt frem-
møde. Vi starter kl 10:00 med – traditi-
onen tro - at synge en sang og hale 
flaget til tops. Muligvis bliver der også 
udskænket en gammel dansk og et 
glas øl. 

Om aftenen er der fest i klubhuset. Vi 
mødes kl 18 og tager selv en ret eller 2 
med til den samlede buffet. Vin, øl og 
vand kan købes til rimelige priser. Vi 
fortsætter så længe behov haves.
Tilmelding (senest torsdag den 22. 
april) til: 
Peter Ottesen, 
peter.ottesen@post.tele.dk, el. telefon  
46731621. Jeg vil opfordre til at møde 
op, da det altid er rigtig hyggeligt. Der 
kommer nærmere detaljer på hjemme-
siden, når vi nærmer os tidspunktet.

Betalte trænere mm
På generalforsamlingen var der spe-
cielt eet punkt, der gav anledning til 
diskussion. Nemlig betaling til trænere 
i jolleafdelingen. Bestyrelsen arbejder 
videre med sagen og har en høj priori-
tering i at få lavet fælles og ensartede 
regler for hele klubben. Det blev også 
slået fast, at vi fortsætter med betalte 

Havremarken 3, 3650 Ølstykke, Tlf. 702014 29, Fax 47 177 888

Nye Sejl til din båd?
- Kvalitetssejl til Tur- og Kapsejlads
- Rulleforstag og Rullebomme
- Reparation og service 
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trænere, da vi ellers ikke er i stand til at 
sørge for den nødvendige træning til 
ungdomsafdelingerne. 

Det er også klart for bestyrelsen, at vi i 
klubben fortsætter med brugerbetaling 
for de enkelte aktiviteter. Det må nød-
vendigvis være sådan, at dem, der 
bruger resourcerne i klubben, også er 
med til at bære omkostningerne. Det er 
en realitet, som har været i gang nogle 
år nu og som vil fortsætte – i et fornuf-
tigt leje naturligvis. 

Et godt alternativ er også at finde spon-
sorer til nogle af de større projekter, vi 
er i gang med – som f.eks. renoverin-
gen af skolebådene. Hermed også en 
opfordring til klubmedlemmerne om at 
overveje gode ideer/forslag om mulige 
sponsoreringer. Vi har både mulighe-
den for at annoncere på matriellet og 
også at tilbyde forskellige events i klub-
regi – som f.eks. firmaarrangementer 
med sejlads og arrangementer i klub-
huset.

Renovering af H-både
Den 1. H-båd er nu afsendt til renove-
ring og vi venter spændte på at se 
resultatet. Hvis kvaliteten af renoverin-
gen af den 1. H-båd er acceptabel og vi 
tidsmæssigt kan nå det, vil vi sende nr 
2 båd af sted, så vi har 2 renoverede 
både klar til sæsonen. De 2 sidste både 
skal også renoveres, men der skal skaf-
fes sponsorpenge, så det ikke bliver en 
for stor belastning for klubbens øko-
nomi. Der er indkøbt en trailer til formå-
let – at transportere bådene til og fra 
bådbygger – og formentlig vil vi sælge 
traileren igen senere.

I ønskes hermed en rigtig god sæson 
2010.

Peter Ottesen
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LæKRE JAKKER, T-SHIRTS ETC. FRA MENSTORE 
MED JyLLINGE SEJLKLuBS LOGO

Her har du mulighed for at købe tøj med flot broderet klub-logo på og dermed 
vise hvor du kommer fra, når du er i fremmede havne.

Du kan vælge mellem:
Lækker 3-lags Softshell jakke med mange detajler; vind-, vandafvisende og 

slidstærk Overflade, åndbar membran med let mesh-inderside. 
Flot Polo-shirt i pique struktur; 2-farvet kontrast stripe ved ærme og krave i 

stabil kvalitet. Damemodel er let figursyet.
Sailor-kasket med fangsnor og justerbar i nakken.

 Alle i marineblå farve.

Softshell og Polo-shirt findes i både herre- og damestørrelser 
fra S til XXXL. Størrelserne er lidt små i størrelsen, så vælg 

en der ikke er for lille.

Tøjet kan ses på hjemmesiden eller forevises hos Menstore 
i Jyllinge Centret. Menstore står for leveringen af tøjet.

Sådan beSTiller du:
udfyld en bestilling på klubbens hjemmeside og du modtager senere besked via 

email, når tøjet kan afhentes hos Menstore. Du betaler ved afhentning. Leve-
ringstiden er afhængig af det samlede antal bestillinger, men regn med cirka en 

måned.

eller

Send en e-mail direkte til Menstore, mail@menstore4040.dk. 

Oplys:
Navn OG Medlemsnummer

Adresse
E-mail og telefon

Husk nøje angivelse af:

Vare PriS M/K STørrelSe anTal

Kasket  150 kr.  uni-size
Polo-shirt 200 kr.  Vælg M/K Vælg (S-XXXL)
Softshell  400 kr.  Vælg M/K Vælg (S-XXXL)

God fornøjelse!
Med venlig hilsen John Topp

Sejlklubbens
 meget rimelige 

priser er:
Softshell  400 kr.
Polo-shirt 200 kr.
Kasket     150 kr.
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Endnu en serie af Mandagsaftner er 
afviklet i JS. Alle, på en enkelt nær, om 
søredning( hmmm! tankevækkende) 
var godt besøgt. 

Vi kom vidt omkring: Cuba, Skotland 
samt halvvejen rundt om Sydamerika til 
Falklandsøerne og South Georgia i 
Sydatlanten. Spændende sejlerfore-
drag fra både vores lokale “kravle-
gård”, men også fra de store verdens-
have. 

under temaet” Nu til noget helt andet” 
fik vi en spændende og detaljeret histo-
rie om luftangrebet på Shellhuset under 
anden verdenskrig. 

Chefmekaniker Bent fra AH-Marine gav 
gode tips til sejlerkonerne om hvordan 
de får liv i en strejkende dieselmotor i 
tilfældet af, at skipper er indisponibel. 

Vinsmagningen var vil nok den bedst 
besøgte aften. Gode vine fra Havdrup 
Vin, ledsaget af god faglig viden af 
Bent Larsen, blev en rigtig hyggelig og 
god vinsmagningsaften. De gode vine 
blev ledsaget af en dejlig fedtfattig 
sandwich fra Kvickly. Flere har allerede 

foreslået, at vi holder vinsmagning til 
næste sæson. 

Mange tog imod de gode tilbud der var 
på de dejlige vine. HuSK ! de skal hen-
tes og betales på Mandagsaftenen d. 
8. marts kl. 19.00. 

Nogle havde meldt sig til, men undlod 
at komme uden at melde afbud. Dem 
kom JS til at betale for da arrangemen-
tet var bestilt en uge i forvejen. SuRT! 
skal jeg hilse at sige fra kassereren. 

I sidste nr. af VANDPyTTEN meddelte 
Peter, at jeg havde sagt op i Mandags-
aftenudvalget. Det havde jeg nu ikke 
hørt noget om, så det var nyt for mig. 
Jeg har meddelt Peter, at såfremt der 
ikke er nogen der efterstræber min stol, 
så fortsætte jeg ufortrødent. 

Sidst men ikke mindst: Har du nogle 
gode ideer til næste sæsons Mandags-
aftner, hører jeg meget gerne fra dig. Jo 
før des bedre. 

Tak for godt fremmøde og 
rigtig god sejlsæson i 2010. 

Mandagsaftenudvalget. 

En mandagsaften sæson er tilendebragt
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Kære sejlerpiger
Det er kun få sejlklubber, der har pige-
kapsejlads, men i Jyllinge er vi nogle 
friske piger, der hver mandag aften i 
sæsonen, konkurrerer og har det sjovt 
på vandet. Først har vi sejlads på 
banen lige nord for Lilleø og bagefter 
mødes vi i klubhuset, hvor vi spiser og 
taler livligt om aftenens sejlads. 

Vi er voksne piger i alle aldre. Nogle har 
mange års erfaring, andre er helt grøn-
ne. Bådene vi sejler i er vidt forskellige 
i størrelse. Vi sejler om mandagen, da 
der dermed er mulighed for, at bl.a. 

pigerne til de både der sejler om tirsda-
gen, også kan udfordre sig selv med 
lidt kapsejlads. Derudover giver det 
rigtig god træning og sejlkundskab, 
som også er til gavn ved tur-sejladser-
ne.

Men, vi vil så gerne have nogle flere 
piger med ud at sejle. Derfor, har du en 
båd, og er du uerfaren som skipper, 
fordeler vi os, så du har erfarne hjæl-
pere med på båden. Har du bare lyst til 
at sejle – erfaren eller uerfaren – så har 
du mulighed for at blive gast på en af 
bådene. Eller, hvis du har en båd og er 

Kap-sejlersæsonen 2010 

Piger, damer, kvinder…:
Kom med os ud at sejle!
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Hverdage kl. 9.00 - 19.00
Lørdag kl. 8.00 - 17.00

NB! Bageri & kiosk åbner hver dag kl. 6.30
og hver søndag har vi åbent til kl. 15.00

Velkommen i

erfaren, men mangler nogle gaster, så 
kan vi måske også hjælpe med det.

Sæsonen starter til et opstartsmøde i 
klubhuset. Vi byder velkommen til både 
nye såvel som gamle medlemmer. På 
mødet kan du høre om vore sejladser 
og de kommende aktiviteter for 2010. 
På opstartsmødet får vi også et over-
blik over, hvor mange både, skippere 

og gaster der er med. Opstartsmødet 
er d. 29. marts kl. 19.00 i klubhuset. Du 
er selvfølgelig også meget velkommen 
til at kontakte vores formand, Henriette 
Holmstrup, på telefon: 22 43 18 09.

Kom glad – så skal vi nok tage pænt 
imod dig!

Med venlig hilsen
Kristina Danielsen
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Som vinteren er skredet frem må vi se i 
øjnene at praktisk sejllads er er ret pro-
blematisk ting – bådene ligger på land 
og selv de sejeste kajakroere må erken-
de at flydende vand er bedre end fast 
når de gælder søsportens glæder. 

Heldigvis er det dog ikke helt håbløst 
– dels må det forventes at foråret snart 
rører på sig – dels kører sejlskolen i fuld 
fart med navigation, skibslys, vigereg-
ler og meget andet godt. Når dette 
læses er eksamen om ikke overstået så 
meget nært forestående! Vi håber alle 
består, der har været et godt og stabilt 
fremmøde. 

Klubbens hjemmesiden er i stigende 
grad benyttet som forum til opgaver + 
løsninger samt lidt om hvad der skal 
ske de næste gange. Hvem ved, det 
kan være konceptet kan udbygges 
yderligere med tiden.  Desuden kan 

nettet jo altid bruges til at træne og 
teste sin viden. Har du duelighedsbe-
vis, men måske føler du har brug for en 
lille opfrisker så prøv www.duelighed.
dk eller kig på www.sejlsikkert.dk .

Når man så har trænet skiblys og fyrka-
rakterer så øjene slår kryds, ja, så kan 
man jo ligeså godt nyde at det er rigtig 
vinter i Danmark, spænde langrendski-
ene på fødderne og tage en dejlig tur 
f.eks. i Hareskoven – der er faktisk rig-
tig rigtig kønt med sne og træer, og 
selvom der mangler de store nedkørs-
ler er føret jo fint og luften frisk. Prøv 
også en aftentur i skoven – det er 
romantik af første klasse – skal hilse fra 
en lille nissemand der stod og hyggede 
sig lige før jul.

Carl Høgstedt
Underviser på navigationsholdet.

Nyt fra sejlerskolen

Lukket for det 
varme vand?
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Pæle parat til højvande Forårssol over den isfyldte havn

Husk at støtte vores annoncører 
– de støtter os !

Bent Henneberg, Annoncechef
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Så lyder startskuddet snart for et 
nyt hold kajakkursister. 

Vi starter i svømmehallen den 24. marts 
med at svømme 600 meter. Derefter 
går det slag i slag med entringsøvelser, 
teoriundervisning og kajakture på fjor-
den i løbet af foråret. 

I forbindelse med kajakweekenden den 
6.-8. maj holder vi fest lørdag aften for 
alle i kajakafdelingen, så kom og byd 
de nye medlemmer i klubben velkom-
men. 

Mange kajakhilsner
Steen & Pia

Kajakkursus
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Sådan lyder rådet i en norsk bog om at 
ro i havkajak: Havpadling af Frank 
Jacobsen.

Bogen indeholder en række anvisnin-
ger på hvordan man gør og er tilmed 
illustreret. Men alligevel understreges 
det, at du skal opsøge en klub for at 
lære det.
Vi er heldige i Jyllinge Sejlklubs kajak-
afdeling, at der er engagerede ledere 
og instruktører, som har taget initiativ til 
at arrangere et rullekursus. De har også 
haft kraft og overskud til at tage slæbet 
med kajakker og udstyr, redningsveste, 
pagajer og paddle floats, alt det som 
på alle kursusdage skulle frem og til-
bage mellem klubhuset i Jyllinge og 
Maglegårdsbadet i Roskilde.
Kursus strakte sig over tre lørdage i 
februar 2010 og jeg reagerede hurtigt 
på invitationen og kom med alle gange.

”Det kan ta alt fra ett minut til ett år, 
men alle kan lære det.” Alle deltagere 
brugte mere end et minut til at træne 
rulleteknik, og mange blev vældig gode 
til grønlændervending, at komme på ret 
køl igen efter en tur hele vejen rundt.
Et er at læse hvordan man gør, et andet 
er at få det beskrevet af en instruktør, 
noget tredje og helt afgørende er den 
personlige instruktion.
Som det skete da den søde, eksterne 
kvindelige instruktør greb fat om mit 
inderlår, først lige over knæet og så lidt 
mere lige over knæet for at gøre mig 
begribeligt, hvordan det ben skulle bru-
ges. Det huskede jeg, og den dag blev 
jeg helt ferm til at komme op igen med 

et kvart rul, dvs. på ret køl ved hjælp af 
paddle float´en fra en stilling hvor over-
kroppen ligger i vandoverfladen, vinkel-
ret på kajakken, med hovedet godt 
bagover og mund og næse over van-
det.

Den næste lørdag var et antiklimaks, 
hvor jeg kun med nød og næppe kom 
op igen med et kvart rul, trods ihærdig 
indsats fra instruktørerne.
Men så på tredjedagen lykkedes det 
igen, og så endda hele vejen rundt, 
med paddle float´en og (næsten) ingen 
hjælp fra Walter, som var min trænings-
makker.

Der er dog stadig lang vej til målet, som 
burde være at kunne komme på ret køl 
igen efter en kæntring i det virkelige liv, 
i hårdt vejr og svære søer og med en 
tungtlastet havkajak.

Men, måske er det muligt. Se selv i den 
norske havkajakbog: Alle kan lære
det.

Louis

Rullekursus i kajakafdelingen
”Oppsøk en klubb og lær deg gjerne flere typer 

eskimorulle, til begge sider. Det kan ta alt fra ett minut 
til ett år, men alle kan lære det.”
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Husk 
at støtte vores 

annoncører 
– de støtter os !

Bent Henneberg, 

Annoncechef



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 

Husk 
Standerophaling og fest! 
Vi afholder som sædvanlig vores 

traditionsrige standerophalingsfest 
lørdag den 24. april. Om formiddagen 
mødes vi kl 10 til selve standerhejs-

ningen, en enkelt sang, en lille tale og 
formentlig en lille en til ganen efter 

præstationen. 
Om aftenen er der fest i klubhuset. 

Vi mødes kl 18 og tager selv en ret 
eller 2 med til den samlede buffet. 

Vin, øl og vand kan købes til rimelige 
priser. Tilmelding (senest torsdag 
den 22. april) til: Peter Ottesen, 

peter.ottesen@post.tele.dk, 
eller tlf. 46731621
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A K T I V I T E T S  K A L E N D E R  2 0 1 0
Kalenderen holdes løbende opdateret på vores hjemmeside, 
www.jyllingesejlklub.dk. Nedenstående kalender viser ikke de faste fx 
 ugentlige aktiviteter.

Aktivitet Arrangør Dato  Kl. 
 
Marts
Informationsmøde Jollesejlads 17.03.10 19:00 - 21:00
Søndagsroning Kajakafdelingen 21.03.10 10:00 - 13:00
Jolle teoriundervisning Jolleafdelingen 22.03.10 18:30 - 21:00
Bstyrelsesmøde  24.03.10 19:30 - 22:00
Svømmeprøve Kajakafdelingen 24.03.10 20:00 - 21:30
Kapsejladsmøde Kapsejladsafdeling 25.03.10 19:30 - 21:30
Jolle vintertræning Jolleafdelingen 27.03.10 09:00 - 14:00
Søndagsroning Kajakafdelingen 28.03.10 10:00 - 13:00
Opstartsmøde  29.03.10 19:00 - 22:00
    
April
Søndagsroning Kajakafdelingen 04.04.10 10;00 - 13:00
Kursus med Claus Høj Jensen  07.04.10 19:30 - 21:30
Jolle vintertræning
(med spisning) Jolleafdelingen 10.04.10 09:00 . 14:00
Kajakroning Kajakafdelingen 11.04.10 10:00 - 13.00 
udlånt til Kim Jensen   12:00 - 15:00
Jolleteori Jolleafdelingen 12.04.10 18:30 - 12:00
Afdelingsmøde  14.04.10 18:00 - 22:00
Kursister i svømmehal  17.04.10 13:00 - 17:00
Søndagsroning Kajakafdelingen 18.04.10 10:00 - 13:00
Jolle teoriundervisning Jolleafdelingen 19.04.10 18:30 - 21:00
Kajakteori 1 Kajakafdelingen 21.04.10 18:30 - 22:00
Standerhejsning  24.04.10 10:00
Jolle vintertræning Jollafdelingen  09:00 - 13:00
Kajakroning Kajakafdelingen 25.04.10 10:00 - 13:00
Jolle teoriundervisning Jolleafdelingen 26.04.10 18:30 - 21:00
Bestyrelsesmøde  28.04.10 19:30 - 22:00
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Maj
Forårstur, dagtur til Esrum sø Kajakafdelingen 02.05.10 08:00
Hjemme sidst på eftermidagen 
Damekapsejlads Kapsejlads 03.05.10 19:00 - 22:00
Aftenmatch med spisning   04.05.10 18:30 - 21.30
Afrapportering på ”Live Trim”   19:30 - 22.00
med Claus Høj Jensen
Kajakteori 2 Kajakafdelingen 05.05.10 18:30 - 22:30
Kajakkursus Kajakafdelingen  
Weekendkursus 
for nye kajakroere  07.05.10 16:00 -  
   09.05.10             17.00
Fest  09.05 18.00 - ?? 
Søndagsroning Kajakafdelingen 09.05.10 10:00 - 13:00
Damekapsejlads Kapsejlads 10.05.10 19:00 - 22:00
Aftenmatch. Efterflg. spisning  11.05.10 18:30 - 21:30
Søndagsroning Kajakafdelingen 16.05.10 10:00 - 13:00
Damekapsejlads Kapsejlads 17.05.10 19:00 - 22:00
Aftenmatch. Efterflg. spisning Kapsejlads 18.05 18:30 - 21:30
Kajakkursus Kajakafdelingen 19.05 19:30 - 21:30
Kajakroning Kajakafdelingen 23.05 10:00 - 13:00
Kajakkursus Kajakafdelingen 24.05 19:30 - 21:30
    
Juni    
Kajakkursus Kajakafdelingen 02.06 19:30 - 21:30
Kajak endagstur Kajkafdelingen 05.06 el. 20.06
til Præstø Fjord/ Feddet mm
Kajakkursus Kajakafdelingen 09.06 19:30 - 21:30
Bestyrelsesmøde  16.06 19:30 - 22:00
Kajakkursus Kajakafdelingen  19:30 - 21:30
Forårsminiklubmesterskabs-
grillaften for kapesjlere og 
deres familier Kapsejlads 03.07 18:00 - 23:00
Søndagstur til Bramsnæs 
Bugt / Isefjorden Kajakafdelingen 18.07  

A K T I V I T E T S  K A L E N D E R  2 0 1 0
Kalenderen holdes løbende opdateret på vores hjemmeside, 
www.jyllingesejlklub.dk. Nedenstående kalender viser ikke de faste fx 
 ugentlige aktiviteter.

Aktivitet Arrangør Dato  Kl.
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August    
Weekendtur til Lejre Vig med 
oppakning/tele/mad og hygge Kajakafdelingen 14.08-15.08 
Bestyrelsesmøde   18.08 19:30 - 22:00
Gittes tur til Sverige, 
Forlænget weekend i 
skærgården, Osta Tjørn Kajakafdelingen 20.08 22.08 
GWS, Girls Go Windsurfing 
Surfafdelingen bruger 
hele klubhuset Surfafdelingen 27.08 - 29.08 
Lejre Vig
Weekend tur med 
oppakning/telt Kajakafdelingen 28.08 - 29.08 
 
September    
Rotur på fjorden. Vi fester for 
og med de nye frigivne roere  Kajakafdelingen 04.09  
Weekendtur til Bøsserup Kajakafdelingen 11.09 - 12.09 
Nick’s tur til Kallehave Kajakafdelingen
Dagtur eller weekendtur.   Dato ikke fastlagt 
Bølgetræning i Nordsjælland Kajakafdelingen 26.09 el. 3/10 el.10/10
Hundested Nordstrand med 
instruktører. Kun plastkajakker  

Bestyrelsen møder etc.    

Bestyrelsesmøde  29.09 19:30 - 22:00
Afdelingsmøde budgetter planer etc. 10.11 18:00
Opsummerende bestyrelsesmøde efterfølgende              22.00
Samlet afdelingsmøde med planer og aktiviteter 17:11 18:00 - 22:00
Forventes at kunne give tilbagemeldinger til 
afd. om gennemførelse af planer og aktiviteter   
Bestyrelsesmøde, endeligt budget fastsættes 08.12 19:30 - 22:00
Bestyrelsesmøde, underskrivelse af regnskab 2010 26.01.11 19:30 - 22:00
Generalforsamling 2011  02.02.11 

A K T I V I T E T S  K A L E N D E R  2 0 1 0
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Aktivitet Arrangør Dato  Kl.



Returneres ved varig adresseændring: 
Jyllinge Sejlklub, 4040 Jyllinge

32 10 50 30 - WWW.JYLLINGEMARINA.DK

Husk din lokale restaurant har
åbent alle ugens dage 12-22

Alle er velkommen på marinaen
uanset om du lige har ordnet båden og 

trænger til en gang dagens ret eller 
har inviteret konen på en god middag

Dagens ret kan ses på hjemmesiden.
Her kan du også tilmelde dig 

nnyhedsbrevet og få nyt om
vores mange arrangementer

Vi glæder os til at se dig!


