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Den blå legeplads\
Jyllinge leger
Vi nyder alle Roskilde fjord som en fan-
tastisk legeplads.Her er plads til alle og 
flere til.

Jo flere der bruger den, jo mere vel-
være, og jo større chancer er der for, at 
flere vil støtte klubben og dens aktivite-
ter for især de unge.

”Den blå legeplads” er fællesnavnet for 
sommerens aktiviteter i Jyllinge Sejl-
klub.
Det er til dato klubbens største og mest 
ambitiøse projekt.

Der er brug for alle og flere til, som 
ønsker at hjælpe dels med alt det prak-
tiske og dels med det de er bedst til, at 
ro, sejle, surfe, surmule, instruere, ska-
be godt humør og allermest at nyde 
hinandens selskab.

God Sommer, Redaktøren

Indhold

Sommersejlads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 
Den Blå legeplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Hjælp til sommersejladsen . . . . . . . . . . . 6-7
Nye 420 joller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Stand Up paddle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Girls windsurfing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Viking Spring Battle . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Nyt fra bestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . 12-13
Klubliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 
Bølgeskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Nyt fra sejlerskolen  . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Den Blå legeplads . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Til alle som vil skrive i Vandpytten  .  .  .  .  .  .19 
Forårsaktivitet i havnen . . . . . . . . . . . 20-21
Aktivitetskalender  . . . . . . . . . . . . . . . 22-23

Tryk: Reklamehuset A/S
Distribution: Post Danmark
Input til redaktionen bedes sendt pr. email til 
redaktøren. Tekster bedes skrevet i Word, og 
billeder mv. kan sendes som JPG eller PDF-fil mv. 
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.

Deadline for input til næste nummer:
Torsdag den 26. august 2010



4

Målgruppen er: 
Unge og ældre i alderen 8-90 år. De 
unge skolebørn bliver indbudt via Sjov 
Ferie og Sommeraktiviteter, de ældre 
unge og voksne bliver orienteret via en 
annonce i avisen. Kort og godt vandak-
tivitet i alle aldersgrupper også de 18 
– 90 årige.

Formål:
At indbyde alle der har lyst til at prøve 
de aktiviteter, der findes på vandet i 
form af kajak, surf, jollesejlads og køl-
bådssejlads. Der forventes ingen kend-
skab til udøvelsen, det er en oplagt 
mulighed for at prøve noget nyt under 
kyndig vejledning, med mulighed for at 
blive oplyst om indhold og udøvelse, 
for at vurdere, om det er noget man vil 
berige sit liv med efterfølgende. En 
appetitvækker.

Projektet gennemføres:
Der er aftalt en voksen koordinator 
samt 2 unge instruktører som basisbe-
manding. Denne bemanding øges for 
hver 10 deltagere udover 20 deltagere. 
Derudover vil der være frivillige fra 
kajakafdelingen og kølbådsafdelingen, 
som kommer så ofte det er muligt, så vi 
kan byde disse aktiviteter ud med klub-
bens udstyr. 

Fra Dansk Sejlunion, har vi i nogle uger 
fået stillet en aktivitetstrailer til rådig-
hed, som indeholder nogle sit-on-top 
kajakker og surfbrætter. Her vil være 
mulighed for kajakpolo og noget surf. 
Klubben råder også over almindelige 
kajakker og surfudstyr, som kan anven-
des i perioden, udover selvfølgelig jol-

ler i forskellige størrelser og kølbåde.

Roskilde Kommune støtter projektet fra 
Sjov Ferie med 10.000 kr., og fra udvik-
lingspuljen under Folkeoplysningsud-
valget med 20.000 kr. Det er dejligt at 
få den opbakning til dette nye tiltag.

Denne måde at lave sommersejlads på, 
er en ny måde at byde alle med inte-
resse herfor, indenfor i vores sejlklub, 
for at undersøge om sejlads er noget 
for dem. 

Det stiller krav om mange hjælpende 
hænder, der gerne vil det her, og det 
har vi. Der er stor interesse blandt 
kajakroere og bådførere fra skolebå-
dene, for at bidrage med en _ eller hel 
dag hist og her, måske også en helt 
uge, som det kan passe ind i sommer-
ferie planerne. Surf og jollesejlerne er 
også meget interesserede, og her har vi 
mulighed for at bemande med de unge 
instruktører hele uger ad gangen.

Tilmelding kan ske på vores hjemme-
side www.jyllingesejlklub.dk 

Mette

Sommersejlads i Jyllinge 2010 
alle uger i sommerferien
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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.



6

Vil du hjælpe ved sommersejladsen?
- så nogen af deltagerne også kan prøve 
kajaksejlads eller kølbådssejlads?

Jyllinge sejlklub har budt op til leg på 
”Den blå legeplads” for børn og voks-
ne.
I den forbindelse kan du være med til at 
give børn og unge og eventuelt også 
deres forældre en god og anderledes 
oplevelse i sommerferien Vi har brug 
nogle øvede kajakroere og nogle båd-
førere, som vil instruere i kajaksejlads 
eller kølbådssejlads. Har du har tid og 
lyst, er du meget velkommen, og vi vil 
være meget glade for dit bidrag.

Lidt om projektet:

Sjov Ferie i Roskilde Kommune er snart 
klar til at blive delt ud i skolerne og 
ligeledes Sommeraktiviteter fra Egedal 
Kommune i deres skoler. Vi har lagt lidt 
information på hjemmesiden + en til-
meldingsting, så vi kan følge med i, 
hvem der er tilmeldt. Det bliver også 
annonceret på Dansk Sejlunions hjem-
meside.

Formålet er, at byde nye udøvere vel-
komne til nogle sjove dage på vandet, 
hvor de kan lære noget nyt, og måske 

bliver de så begejstrede, at de får mod 
på at fortsætte legen.

Oprindelig var tanken at byde ud i Sjov 
Ferie til skolebørnene i Roskilde Kom-
mune. Tanken er så sidenhen faldet på, 
at vi også gerne vil have kontakt med 
de store unge, og evt. større end folke-
skolebørn, og hvorfor skulle voksne 
ikke også være velkomne? Det er jo 
vandaktiviteter på tværs af generatio-
ner, som vi er gode til og gerne vil 
fremover, så selvfølgelig bliver pro-
grammet lagt, så alle kan være med.

Bemanding (kl 9-16) i 6 uger.
Vi har beregnet en basisbemanding 
med ca. 10 deltagere pr. instruktør, dog 
er der minimum 2 instruktører på indtil 
de første 20. yderligere er der behov 
for at nogle kajakroere kan tage nogle 
deltagere med ud og lære denne disci-
plin, og ligeledes nogle bådførere der 
kan tage deltagere med ud i H-bådene. 
Antal deltagere, der kan få mulighed ad 
gangen aftaler vi bare på forhånd, det 
tilpasses til de tilstedeværende frivillige 
hjælpere fra afdelingerne.
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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

Børneattester
Hvis man er med som instruktør/hjæl-
per mere end 7 dage, er det et krav, at 
alle der beskæftiger sig med børn 
under 15 år, skal have indhentet en 
børneattest hos politiet, som bekræfter, 
at der ikke er nogen verserende eller 
tidligere sager omhandlende pædofili 
på den pågældende. Da det tager et 
par uger at ekspedere, skal vi være klar 
med en liste over dem, som er involve-
ret i sommersejladsen først i juni 
måned, med udfyldte børneattester.

Sakset fra DS hjemmeside:
I det følgende kan du læse om, hvad 
du og din forening kan gøre for at fore-
bygge seksuelle krænkelser af børn og 
unge.
”NB! Loven gælder såvel frivillige klub-
medlemmer som ansatte personer, 
der dagligt eller ugentligt varetager 
instruktør-, træner og lederfunktioner i 
forbindelse med klubbens arbejde, 

samt ture/sommerlejr/træningslejr/
eller lignende af mere end 7 dage varig-
hed. Undtaget er bestyrelses- og 
udvalgsmedlemmer eller forældre, som 
kører unge til stævner m.v.
Tjek at jeres klub har orden i tingene - 
En undersøgelse har vist, at for mange 
idrætsforeninger fortsat sløser med at 
indhente børneattester. Sanktionsmu-
ligheder kan være bøder, ligesom kom-
munen kan fratage klubben tilskud 
samt ret til lokaler.”

Program for dagene
I sædvanlig stil vil vi få det bedste ud af 
de muligheder, der er. Det vil sige, 
hvem kan tilbyde at medvirke til hvad 
og hvornår. Og hvordan arter vejrgu-
derne sig. Jeg melder ud løbende om 
programmet mv., så snart jeg ved 
noget.
Tilmelding til Mette Meldgård, Jolleaf-
delingen mette@meldgaard.dk.
Hans
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Jolleafdelingen har indkøbt en 
420 jolle og endnu en følger 
snart.
420-jollen er en 2-mandsjolle, som kan 
sejles af mange forskellige brugere 
med fokus på netop det de er optaget 
af. Det er primært en robust jolle, som 
giver god mulighed for at lære at sejle. 
Når man så har lært at sejle, kan man 
udfordre trim mulighederne, og se hvor 
meget man kan drive det til.

Vi vil gerne indbyde til jollesejlads på 
tværs af generationer, og derfor vil 
vores joller kunne sejles af både unge 
og voksne som frigivne sejlere udenfor 
normal træningstid, så længe at vi har 
sikret os, at de er i stand til at sejle jol-
lerne. Derfor vil vi gerne se de interes-
serede brugere til noget undervisning 
af kortere eller længere varighed, så vi 
kan frigive sejlerne. 

For de unge frigivne sejlere under 18 år, 
vil det fortsat være sådan, at man kan 
sejle frit indenfor Vesen i op til 8 m/s i 
sommerhalvåret. Ønsker man at sejle 
udenfor Vesen eller i mere vind, må 

man lave en aftale med nogle voksne 
om at følges ad.

Aktivitetsgebyret for at være med på en 
420 jolle koster 1500 kr. pr. deltager for 
1 år, og det dækker det vedligehold der 
vil være på jolle, samt afskrivning, 
sådan at projektet hviler i sig selv. 
Der kan være 6-8 faste deltagere på en 
jolle som så aftaler, hvornår de enkelte 
kan sejle. Vi kan allerede nu se fordelen 
ved at brugergruppen er blandet mel-
lem unge og voksne, så dagene hvor 
de unge har fri for skole, kan udnyttes, 
og ligeledes at der så er plads om afte-
nen, når de voksne har fri.

Jolleafdelingen har også 2 laserjoller, 
som man på tilsvarende vis kan blive 
frigivet til og være bruger af.

Hvis du vil være med omkring 420-jol-
lerne, eller laser-jollerne, så skriv til 
mette@meldgaard.dk

Mette

420 joller til unge og voksne
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Ny dille på fjorden? Ja og dog. Jyllinge 
sejlklub har på andet år SUP på pro-
grammet. SUP eller Stand Up Paddle 
som det udtales er den hurtigst vok-
sende vandsport i USA. SUP trækker 
udøvere fra mange forskellige sports-
grene. Sporten udspringer af Surf, her 
så man at de ældre boards (Malibu) 
som er nemme at holde balancen på 
og nemme at fange bølger på, kunne 
bruges på dage med små bølger når 
man kombinerer dem med en paddle. 

Herefter kom der udøvere fra andre 
vand sports grene, som vindsurfing, 
Kite surfing og kajak. Men det helt 
store boom kom da Fitness folket fik 
øje på denne sport. 

SUP, styrker ryg, mave, arme og ben. 
Kombineret med det, at man skal holde 
balancen når man yder, medfører at 
hele kroppen skal bruges. 

Alle Jyllinges legebørn og fitness folk 
inviteres til at prøve en tur rundt om Lil-
leø. En stille eftermiddag  med sol og 
let luft kan ikke beskrives, det skal prø-
ves.

Kontakt Lars H. fra Surf afdelingen for 
en prøvetur, eller kig forbi en tirsdag 
eller torsdag eftermiddag.

Lars

Stand Up Paddle
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GGWS er et windsurfing event 
FOR piger og AF piger.
For 3. år er Jyllinge sejlklubs Olivia Hel-
mersen medarrangør af GGWS. I år 
afholdes det i Jyllinge, sidst i august.

I år vil GGWS, i lighed med sidste års 
event i Århus, være et 2 dages event. 
Udøvere fra hele landet mødes i Jyllin-
ge fra fredag aften. Surf hygge og 
stemning er pigernes speciale.

Lørdag morgen vil det gå løs på vandet. 
Målet er at tilføre deltagere viden om 
trim, teknik, udstyr og træning. Alt 
sammen noget de 4 arrangører ved en 
helt del om. Stephanie,  Xenia og Julie 
Kessler og Olivia Helmersen ser frem til 
at byde mere end 40 windsurfere i alle 
aldre velkommen til Jyllinge.
For mere information følg med på Face-
book og klubbens hjemmeside

Olivia

Girls Go Wind Surfing

Husk at støtte vores annoncører 
– de støtter os !

Bent Henneberg, Annonceansvarlig
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Igen i år skal der være forårs klassiker 
på fjorden. Veddelev Surfklub plejer at 
være vært for årets første freestyle 
stævne ”Viking of The Fjord” også 
kendt som VOTF. Sidste års vinder af 
VOTF, Oscar Helmersen fra Jyllinge 
Sejlklub så frem til dette års stævne. 
Grundet travlhed med byggeri i Ved-
delev skulle stævnet aflyses i år. Det 
ville være synd og skam, det er derfor 
med stor glæde at Jyllinge og Ved-
delev kan meddele at der bliver Free-
style på fjorden igen i år.

På en ikke nærmere fastsat dato i Juni 
vil Jyllinge Sejlklubs surf afdeling være 
vært for,

”Viking Spring Battle”

Her skal windsurfere i alle aldre ”battle” 
i alt fra Torm enkelt kapsejlads til de 
yngste, Slalom til de hurtigste, SUP til 
alle og sidst men ikke mindst skal året 
”Viking of The Fjord 2010” findes.

Hold øje med VSB 2010 på www.Jyl-
lingesejlklub.dk

Lars

Viking Spring Battle 2010 (VSB)

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 
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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 

Jamen, man bliver helt forpustet i dette 
travle forår. Jeg synes lige at jeg havde 
afleveret forrige indlæg til Vandpytten 
– og så kommer den gode Kjell og 
meddeler, at nu er vi nær dead-line på 
Vandpytten nr 2. Men da jeg opfatter 
Vandpytten som et meget væsentligt 
element i kommunikationen i klubben, 
så er det alligevel med glæde, jeg 
kaster mig over tasterne igen.

Og travlt har det også været på mange 
andre områder. Alle afdelingerne er 
oppe i fulde omdrejninger med at for-
berede og indlede sæson 2010. Jolle-, 
surf-, kajak- og skoleafdelingen har 
travlt med at forberede sæsonens 
undervisninger og gøre alt grejet klart. 

Der er mange arbejdsopgaver og man-
ge udfordringer. Vi er også i gang med 
mange små og større ændringer i klub-
bens måde at gøre tingene på – drevet 
både af egne ønsker om forandring 
såvel som omverdenens ændrede krav 
til sejlklubben. Det drejer sig både om 
organisationsændringer og om helt 
konkrete projekter. På den ene side 
arbejdes der med strukturen i klubben, 
hvor vi meget gerne vil arbejde hen 

imod en samlet ungdomsafdeling. På 
det mere konkrete plan er der et byg-
geudvalg, der forsøger at tænke en 
række år ud i fremtiden. Begge dele er 
i ide-faserne, så det kan være en smule 
omstændelig at debattere mere udfør-
ligt på denne plads. Men én ting er sik-
kert: der vil blive informeret undervejs 
og de endelige forslag vil blive drøftet 
på afdelingsmøder og selvfølgelig på 
generalforsamlingen.

Sommertilbud.
Et af de store - og meget konkrete - til-
tag i klubben er planerne om 6 ugers 
sommersejlads i klubbens regi. Dette 
nummer af Vandpytten indeholder flere 
indlæg om sommerens store aktivitet, 
så jeg vil varmt anbefale at læse disse 
indlæg. Det er jolleafdelingen, som har 
taget initiativ til aktiviteten og det er 
også Mette Meldgård, som bliver det 
faste anker alle 6 uger. Aktiviteten vil 
selvfølgelig blive støttet af og få invol-
vering fra alle de andre afdelinger. Pro-
jektet er i høj grad blevet muligt, da vi 
har modtaget 35,000 kr fra Roskildefe 
stivalen – til støtte for et projekt for de 
unge i området.
Jeg håber også, at mange har set vores 

Nyt fra bestyrelsen maj 2010
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annoncer i lokalbladene såvel som de 
artikler, som har omtalt vore aktiviteter. 
Det skulle i sidste ende gerne medføre, 
at flere får øjnene op for den pragtfulde 
”blå legeplads”, som vi har valgt sam-
menfattende at kalde projekterne i Jyl-
linge Sejlklub. Og at vi dermed kan få 
flere aktive medlemmer i klubben.

Vore sommeraktiviteter vil blive omtalt 
og tilbudt i både Roskilde og Egedal 
kommuners brochurer om sommerens 
tilbud til lokalbefolkningen. Og via 
samarbejdet med – og støtten fra - 
Dansk Sejlunion giver vi også tilbuddet 
til alle medlemmer af DS over hele lan-
det. Så det er noget af en satsning, 
som vi meget gerne ser hele klubben 
støtte op om, ved at tilbyde hjælp til 
aktiviteter og ved at omtale aktiviteter-
ne på arbejdspladser og andre steder. I 
omtalen inde i bladet kan I se, hvor I 
kan henvende jer, hvis der er noget I 
ønsker at hjælpe med til.

Vi vil selvfølgelig også bruge vores 
hjemmeside til fortløbende at give 
information om udviklingen i projektet 
og i klubben. Mediet er jo ligesom lidt 
mere aktuelt end vores blad, som har 
en noget længere produktionstilbud 
end indlæg til hjemmesiden.

I ønskes hermed en rigtig fortsat god 
sæson 2010 .
Peter

NB: Til alle medlemmer, som har 
en jolle liggende ved klubben: 

HUSK at jollepladsleje skal være betalt 
primo juni. 
Og grundet havneudvidelsen vil klub-
ben blive lidt forstyrret af gravearbejdet 
på havnens nordmole. Der skal graves 
ca 4 meter af molen, så vi kommer til at 
omorganisere det hele en smule. Jol-
lerne vil midlertidig blive placeret på 
græsarealerne ved klubhuset.

Klubliv

Så er vi i gang igen. Standeren gik til 
tops og eleverne fra sidste år strøm-
mede til. Hertil er der kommet et par 
nye ansigter, og dem er der plads til 
flere af. I surf afdelingen har vi valgt at 
følge DS og sætter fokus på rekrutte-
ring hen mod sommeren. Målet er at 
de skal have en tryg og sikker intro-
duktion til et langt sejlerliv. 

Ved hjælp af unge trænere og involve-
ring af sidste års elever i modtagelse 
af nye sejlere, er målet at skabe et 
klubliv, som skal tiltrække og fastholde 
Jyllinges unge i vores sejlklub.

Vi tilbyder de unge nogle frie rammer 
med adgang til godt udstyr og skøn 
natur. Kun deres egen fantasi sætter 
grænsen for mulighederne. Vi har 
oplevet at de unge vokser i takt med 
at de lærer at administrere det ansvar 
der følger med når man vil færdes sik-
ker på vandet. 

Klubliv handler om at være stolt af sin 
klub og tage medansvar for velkom-
sten af de nye medlemmer.

Vi kan og vi vil, velkommen!

Lars
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Bølge skolen er i gang!

Surf afdelingens trænere var på fokus 
tur til Kattegats bølger fredag 30. april. 
DMI og FRV var enige om at kl. 18 ville 
vinden tage til og retningen ville være 
sydvest. På surf sprog oversættes det 
til – vi pakker kl. 16 køre kl. 17 og er klar 
og rigget kl. 18 i Rågeleje. Som sagt så 
gjort.

Kl. 18 stod der ikke kun 3 instruktører 
klar i Rågeleje, der stod også 10 andre 
”udsultede” windsurfere fra hele sjæl-
land. Alle så de frem til en ”Evening 
session” på Rågen.  Ikke så meget 
snak, der blev rigget og klædt om, ned 
til vandkandten var Mads og Christian 
klar på hvordan den ged skulle barbe-
res. Windsurfing på fjorden er et, wave-

riding på nordkysten er noget helt 
andet. 

Mads og Christian fik en introduktion til 
bølge perioder, strøm, bundforhold og 
vind. Dette kombineret med tiltagende 
vind og dermed også voksende bølger 
gav gode rammer for lærring.

Første tur bød ikke uventet også på 
noget svømning, men langt fra så 
meget som nogen måske ville have 
troet. Har man først lært at sejle fuld 
planende på fjorden, fået styr på sine 
jibes (bomninger) på begge halser og 
mestre sin vandstart, så har man alle 
forudsætninger for at starte i bølger. 
Det sidste man skal have er lidt hjælpe 
og vejledning fra en erfaren waverider 
som kender de lokale forhold der hvor 
man vil sejle.

Da solen var gået ned og udstyret var 
rigget af og pakke kunne en glad gam-
mel soulsurfere glæde sig over at han 
har fået ”hooked” to mere på waveri-
ding. Til dem som ikke har prøvet det 
minder det nok mest om ”Offpist skiløb 
på en pukkelpist med 80 cm pudder-
sne på”.

Lars
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Mens dette skrives er sæsonen jo kun 
lige startet. Teoriundervisningen er 
afsluttet og underviseren går og glæder 
sig over at holdet bestod i fin stil, her-
ligt! Vi kan jo også glæde os over at 
fjorden trods alt nåede at blive flyden-
de, selvom en tur i vandet vil overbe-
vise folk om at det kun er lige akkurat 
– men det overlader vi sejlere nu gerne 
til de øvrige afdelinger (kajakker, joller 
og surfere), de sejler jo mere i vandet 
end på det.
Faktisk har undertegnede allerede haft 
et par rigtig fine skoleaftener , den ene 
endda med superfin solnedgang i bed-
ste Jyllinge stil – Øresund kan altså 
godt pakke sammen! Den anden aften 
lidt mere sur og kold, men fin let vind, 

god til startsejlladser, og kulden er jo et 
spørgsmål om nok tøj (uldent sportsun-
dertøj gør underværker på vandet). Her 
må vi jo lige udtrykke lidt beundring 
over den flok optimister der selvfølgelig 
benyttede den svage vind til at træne 
kæntringer og det at få båden på ret 
køl igen. Hvem sagde koldt vand? Ikke 
de unger!

Her i starten af sæsonen har vi kun 3 
både, ’Rose’ er på værft i Polen, men 
ventes snart tilbage. I forbindelse med 
søsætningen af skolebådene fik vi en 
lille læring: Husk at kontrollere slan-
gerne på systemet til selvlænsning af 
cockpittet. På en af bådene var de ret 
så møre hvilket ændrede funktionen fra 

Nyt fra sejlerskolen
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at være selvlænsende til at være selv-
fyldende. Gruppen, der skulle til at 
rigge båden, vurderede at det var en 
rigtig dårlig løsning, så båden kom hur-
tigt på land igen og i ugens løb blev det 
så repareret og nu er båden kampklar. 

Ringø var på værft i løbet af foråret og 
ud over at den har skiftet farve frem-
står den som ny og kan gøre gavn i 
sejlskolen i mange år endnu (især hvis 
den bliver nusset lidt hele tiden).

Efter planen skal de sidste 2 både have 
en tilsvarende tur, forhåbentlig til næste 
vinter. 

Det ændrer selvfølgelig ikke på, at der 
i sæsonens løb altid vil opstå småska-
der eller lign. der skal repareres. Hvis I 
observerer noget så husk at skrive det 
i bådens logbog. Det er jo også tilladt, 
at man aftaler at mødes et par timer en 
aften eller weekend og reparerer de 
småting, der irriterer i hverdagen. Det 
hele bygger jo på frivillig indsats.

Ellers er sejlskolens planer for somme-
ren i al enkelhed at få gennemført så 
mange undervisningstimer som muligt. 
Vejret spiller naturligvis ind, vinden kan 

mangle eller være for voldsom, men 
resten er jo som nævnt mere et spørgs-
mål om påklædning. Når dette læses 
er sommerferien nært forestående, 
som altid prøver vi at få det til at gå op 
med at de bådførere, der ikke er på 
ferie, tager sig af de elever, der heller 
ikke er på ferie. Normalt plejer det at 
gå nogenlunde op, men husk at aftale 
for den enkelte ’aften’. Husk også at få 
telefonnumre til alle bådførere den 
aften du sejler, så kan du bedre lave 
aftaler. Det er naturligvis også muligt at 
bytte aften i ferien hvis det kan gå op. 
Snak om det efter sejlladserne og find 
ud af noget.
…og så lige den sædvanlige opfor-
dring: Selvom det nu er dejlig sommer 
og skønt at være på vandet så kommer 
efteråret og vinteren snigende og  vi 
må erstatte det frie liv på fjorden med 
de mere teoretiske aktiviteter med 
kursudledning, sømærker etc. Husk at 
gøre reklame for vores sejlskole, teori-
en starter til oktober. Alle interesserede 
kan være med (og jeg synes faktisk det 
plejer at være meget hyggeligt).

Carl

Husk 
at støtte vores 

annoncører 
– de støtter os !

Bent Henneberg, 

Annonceansvarlig
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Den blå legeplads /Jyllinge leger

Vi har i flere år talt om den blå lege-
plads. det sted hvor vi samles og 
leger med de forskellige sejlmulighe-
der og kajakmuligheder.

den blå legeplads er jo både sjov, 
udfordrende og lærerig. det er også 
stedet hvor vi kan mødes på tværs af 
interesser og generationer.

Peter Ottesen, Lars Helmersen, Frantz 
Andersen og jeg deltog i et debatmøde 
i ”forsamlingshuset” i hallen. Temaet 
var ”Jyllinge leger”. Fokus var på, hvor-
dan vi får gjort det offentlige rum i Jyl-
linge mere brugervenligt for unge og 
voksne. De unge efterspurgte udfor-
dringer, som kræver lidt øvelse inden 
man mestrer dem. Disse motoriske 
udfordringer kan jo også bruges til 
familien, når onkler og tanter dyster på 
færdigheder, på de redskaber som 
ønskes opstillet i det offentlige rum. I 
denne sammenhæng tænkt som klatre 
redskaber og andre motorik udfordrin-
ger.

I forlængelse heraf, ville en ”fritidsklub” 
på havnen i stil med den der er etable-
ret på Amager være et stort aktiv for os 
alle. Formen hos os skulle være en 
aktiv ungdomsafdeling i sejlklubben. 
Men ideen med at have et sted hvor 
skolerne i kommunen og klubberne 
kunne booke sig ind, tror jeg ville være 
meget interessant.

Det er alligevel noget nytænkende, og 
noget der nok skal finde vej, hvis vi tør 
vove pelsen og tage et skridt med 
udvikling i. Tør vi samarbejde med 

kommunen, kan vi også finde et samar-
bejde om udstyr og økonomi.

Der er allerede udarbejdet en behovs-
analyse, for et bedre klubhus, et byg-
geprogram. Dette blot for de brugere vi 
er på nuværende tidspunkt. Det fine 
ved, at have adgang til så dejlig en 
legeplads som vores på fjorden, er vel 
også at ville dele det med andre.

Når man er mange brugere, vil der 
også være en stærkere økonomi til at 
holde det hele. Det at være nogle få, 
lægger et stort økonomisk pres på den 
enkelte, for at få tingene til at lykkes.
Kunsten er så at finde en form, hvor der 
stadig er plads til os alle, og vi kan 
benytte faciliteterne på hver vores vis. 

Se også 
www.detmaritimeungdomshus.kk.dk.

Mette 
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Til alle, som ønsker 
at skrive i Vandpytten

For at lette trykkerens arbejde bedes I sende tekst som en flad Word-fil med 
.doc som ekstention til redaktøren.

I må ikke bruge .docx eller bryde teksten op i spalter, eller indramme den 
etc..

Marker hvor billederne skal ind i teksten.
Skriv en lille tekst under billedet på max. 2 linier i billedets bredde, så man 
kan se, hvor det hører til i teksten eller blot som en forklarende billedtekst.

Hvert nummer af Vandpytten er unikt, idet artiklerne er af forskellig længde.

De indgående billeder og annoncerne sættes af trykkeren, så de sammen 
med teksten danner et samlet hele, der ser så indbydende ud, at læseren får 

lyst til at læse videre.

Hjælp trykkeren, så Vandpytten bliver så indbydende som muligt.

Med venlig hilsen
Redaktøren.
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Så er foråret kommet og det kan ses på 
aktiviteten i Havnen.

Mange andelshavere har brugt det 
meste af påsken og flere weekender til 
at klargøre både. Mens ca 135 allerede 
er lagt i vandet. 

Jyllinge Lystbådehavn har nu fået en 
Hjertestarter, denne er placeret ved 
døren til havnekontoret.

Når et menneske falder om med plud-
selig hjertestop kan defibrillering (elek-
trisk stød) indenfor fem minutter ofte 
være livreddende.Hjertestarteren gui-
der førstehjælpere igennem hele gen-
oplivningen og samtidig hjælper dig 
med at give korrekt hjertemassage.

Apparatet kan måle trykdybde og -fre-
kvens og give dig vejledning som sikrer 
effektiv udførelse af hjertemassagen. 

På dette link, 

http://www.medidane.dk/
aedPlus-Flash_dk.html 

kan du se en instruktion, om  hvordan 
Hjertestarteren ser ud og virker.

Foråret 2010 i Jyllinge Lystbådehavn

Vinteren var hård og isen var tyk inde i havnen til langt op i Marts måned . 18 pæle 
var hevet op og heraf skal de 6 skiftes . Kim og Morten er allerede i gang med at 
ramme pælene . Vi er i øjeblikket i dialog med et Bensin selskab om vores brænd-
stof anlæg . Forhåbentlig vil der snart komme en afklaring på dette, så vi kan få 
renoveret selve anlægget  og få en ny kort maskine .
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I indsejlingen er 2 lamper blevet støbt ned, en på hver side, og kablerne vil blive 
lagt ned og monteret umiddelbart efter havneuddybningen .

Der er opsat et jolle stativ ved siden af 
slæbestedet, så man ikke behøver at 
slæbe sin jolle helt nede fra jolle plad-
sen. Dette stativ vil blive flyttet ned i 
den sydlige ende om vinteren og kun 
joller med årsmærke må ligge der. 
Efter sommeren vil alle jolle uden års-
mærke, der ligger mange på stativerne 
i syd, blive fjernet.
I slæbestedet er alt træværk blevet 
afmonteret og nyt  vil blive monteret. 
Samtidig vil der blive lavet 2 små broer, 
en i hver side, så søsætning og optag-
ning bliver nemmere.

Træværk er indkøbt og piller til at holde 
broerne er støbt.

På skrænten ved nedkørslen, vil nogle 
af grantræerne blive fældet og skiftet 
ud med buske. Dette arbejde vil dog 
først blive gjort når både er lagt i vandet 
og resterende vintervedligehold er 
overstået.

Med håbet om en god sommer på
vandet og i havnen .
PBV . Claus Asmussen Agathon
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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. 

Juni
Kajakkusus Kajakafdelingen 02.06 19:30 - 21:30
Kajak endagstur til Kajkafdelingen
Præstø Fjord/ Feddet mm  05.06
Eller   20.06
Kajakkursus Kajakafdelingen 09.06 19:30 - 21:30
Kajakkursus Kajakafdelingen 16.06 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

August
Weekendtur til Lejre Vig 
med oppakning/tele/mad/ 
og hygge Kajakafdelingen 14.08 - 15.08
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
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September
Rotur på fjorden og vi fester 
for / med og sammen med 
de nye frigivne roere Kajakafdelingen 04.09
Weekendtur til Bøsserup Kajakafdelingen 11.09 - 12.09
Nick’s tur til Kallehave
Dagtur eller weekendtur.  Kajakafdelingen Dato kommer senere
Bølgetræning i Nordsjælland,
Hundested Nordstrand 
med instruktører,       
eller kun plastkajakker Kajakafdelingen 26.09 el. 03.10 el. 10.10

Fester
Sct. Hans fest Bestyrelsen 23.06 ?
 

    

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. 

DeT eR STADIG MULIGT AT KøBe 
VINDJAKKeR, POLO-SHIRTS, KASKeTTeR 

MeD KLUBeNS LOGO På HOS 
MeN STORe 

I JyLLINGeceNTeReT.

Husk at støtte vores annoncører 
– de støtter os !

Bent Henneberg, Annonceansvarlig



Returneres ved varig adresseændring: 
Jyllinge Sejlklub, 4040 Jyllinge


