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Når sejlads starter med leg, så bliver 
det blot et redskab til at bevæge sig på 
vandet.  Sommerens blå legeplads har 
haft deltagere fortrinsvis fra nærområ-
det i Egedal og Roskilde Kommune. De 
fleste af deltagerne havde ikke prøvet 
sejlads før, og vi fik nogle gode stunder 
med at opleve de forskellige mulighe-
der for færdsel på vandet.

Som et nyt tiltag, udover det vanlige 
tilbud fra Dansk Sejlunion med som-
mersejlads for selvhjulpne sejlere, hav-
de vi inviteret børn og voksne fra Ege-
dal og Roskilde Kommuner via den 
aktivitetsfolder kommunerne udarbej-
der i forbindelse med ferier. Vi invitere-
de til at komme og få en smagsprøve 
på, hvad man kan opleve på den blå 
legeplads – jollesejlads, surf, kølbåds-
sejlads, kajak, og ikke mindst det at 
være ved vandet, opleve vind og vejr, 
finde ting i strandkanten og selvfølgelig 
lege i vandet.

Der var 115 deltagere over 6 uger. Flere 
af deltagerne tilmeldte sig efterfølgen-
de til flere uger, fordi det havde været 
så godt, og de gerne ville mere. Nogle 
havde en forælder med, som også blev 
grebet af sejlads og surf, og de kunne 
sammen opleve sejladsen og få vendt 
oplevelsen hjemme efter hver enkelt 
dags udfordring. Begrebet familieakti-
vitet, hvor der er noget til enhver, og 
man kan sejle sammen og hver for sig, 
og stadig have rigtig meget fælles, 
viste sig at være en vej at gå. 

Vores nye måde at invitere til blå lege-
plads på, blev taget meget vel imod. 

Sommersejladsen 
blev en succes.
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Begejstrede deltagere – og forældre 
som bare måtte fortælle, hvor meget de 
havde hørt om dagenes aktiviteter på 
vandet. Deltagere som spurgte, om de 
gerne måtte invitere deres venner til at 
deltage til næste år.
 
Ugerne i sommeren har i Jyllinge budt 
på let vind – perfekt til nye sejlere. 
Enkelte timer sneg vinden sig fra 2,5 
m/s til 5 m/s, hvorefter alle nye sejlere 
pludselig havde parkeret deres fartøj, 
og fundet andre gøremål på land eller 
havde skiftet jollen ud med sit-on-top 
kajak. Så snart der igen var mere stille, 
var deltagerne igen på vandet i jollerne. 
At tiden var stillet på uendelig, og vi når 
nok det, der skal nås, gav den rumme-
lighed til at sejle, når sejleren var parat 
til det. Der blev vekslet mellem de for-
skellige muligheder, og arbejdet kon-
centreret med færdighederne i forløb 
som sejlerne selv styrede. Der måtte 
leges præcist så længe man ville, og 
ville man gerne have noget hjælp til at 
forstå noget teknik, var der en instruk-
tør lige i nærheden til at træde til. Der-
ved blev det legen, som blev det pri-
mære, og deltagerne brugte hinanden 

til at udveksle viden, og derved hjælpe 
hinanden til at få det til at virke.

De 2 sejlere der mødte op i klubben 
mandag efter ferien til træning for 
begyndere, havde allerede overhalet 
holdet fra maj med flere længder. De 
havde begge valgt at bruge 2 uger på 
sommersejladsen. Den første uge gik 
med at udforske selve sejladsen og surf 
– den anden uge gik primært med at 
knytte de sociale bånd til de andre del-
tagere. Nu er de parate til at være en 
del af klubben, og de er derfor allerede 
i fuld gang med at socialisere med de 
andre sejlere – og gerne ved at bade 
ved slæbestedet. Sejladsen når vi jo 
nok.

Det har været muligt for Jyllinge Sejl-
klub at få alle afdelinger til at spille med 
på ideen, og stille op med de forskellige 
specialretninger som jollesejlads, køl-
bådssejlads, surf og kajak. Det har 
måske åbnet nye veje for et samarbej-
de på tværs af afdelingerne til glæde 
for både ungdom og seniorer.

Mette Meldgård
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Der er kommet ønske om ungdomska-
jak, og det synes ungdomsafdelingen 
lyder som en rigtig god ide, som vi vil 
se, hvordan vi kan få startet op. Vi har 
forhørt os i kajakafdelingen, og arbej-
der videre på sagen i samarbejde med 
dem. Kik på hjemmesiden, og se nyt 
om hvordan det går.

I samme åndedrag må vi igen sige 
kajakpolo, og holde vejret lidt. Det er 
sjovt – og det er også muligt, hvis der 
er nogle, der vil være med til at bære 
ideen frem. Det kan udøves med mere 
eller mindre energi, men jeg er sikker 
på, at der vil være flere aldersklasser 
repræsenteret på holdene. 
Over sommeren har en ide modnet sig, 
kraftigt inspireret af, at de unge surfin-
struktører har vist interesse for, hvordan 
man kunne få fart i en 420 jolle. Fart er 
jo et nøglepunkt når vi taler surf, - og 
det er også det som de store unge 
synes er sjovt, når vi taler sejlads. Ja, 
faktisk møder jeg også en del seniorer, 
som siger, at det synes de også er en 
rigtig god ide. Vi arbejder derfor på, at 

få købt en brugt katamaran, som vi kan 
se, hvor hurtigt kan sejle. 

I sommer havde vi besøg af en gæste 
kajakroer med egen kajak. Han var 
under genoptræning efter et uheld, 
hvor han har mistet førligheden fra nav-
len og ned. Det var en stor glæde for 
ham, at opdage muligheden for at bru-
ge vores bro til at komme på vandet 
med kajakken.
 
Vi har ikke arbejdet med decideret han-
dicapsejlads med små enmandskølbå-
de. Måske fordi der ikke er et behov, 
ellers også fordi vi ikke har fået talt om 
det. 

Jeg tænker bare, at der er mange 
muligheder, så det er blot at udtrykke 
lyst til at være med omkring projektet, 
og beskrive ideerne, så kan mange ting 
lade sig gøre.

Mette Meldgård

Flere muligheder på ”Den blå legeplads”
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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

Lau og Christian fik skudt foråret i gang 
med 420 jollen, som flittigt blev sejlet 
efter skoletid. John Leadbetter har 
været behjælpelig med instruktion, så 
de unge kunne komme godt i gang, og 
det har Laura også nydt godt af, og fået 
en god start efter skiftet fra optimistjol-
len. Efterfølgende er 420’eren på van-
det i forbindelse med træning om ons-
dagen for de øvede sejlere, hvor Daniel 
Arildsen underviser. 
Det har været en glæde, at høre så 
meget interesse for sejladsen, og der 
kommer mange gode fif. Her i sommer 
har Didier Blanchet været en flittig gæst 
omkring 420 jollen, og beriget os med 
en større forståelse af jollen, som vi så 
kan kombinere med almen 2-mands-
jolle teknik.
Joachim og Laura har meldt sig til Syd-

fjordsstævne, og det bliver så første 
gang jollen er ude og dyste. Der er 
også et par 420 joller i Herslev, og en 
del i Roskilde, så mulighederne for at 
søge kapsejlads i nærområdet er der. 
Under sommersejladsen har vi kunne 
bruge 420’jollen til de voksne deltage-
re, hvor de blev introduceret til jollen af 
en rutineret sejler.
Ved jollehyggedagen i august havde 
flere forældre taget mod udfordringen, 
og sejlede med. Nogle for første gang, 
og de klarede det rigtig godt. Det har 
givet blod på tanden, også for deres 
børn, som pludselig fik øjnene op for, at 
sejlads er noget man kan i alle aldre – 
og forældrene synes også det er sjovt.

Mette Meldgård

420 jollerne er kommet godt i gang
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I skrivende stund er det blevet som-
mervejr igen efter 14 dages forrygende 
regn. Men dårligt vejr afholder ikke os 
sejlere fra at komme på vandet – vel?

Og aktiviteter på vandet har det været i 
rigt mål, som nedenstående kort 
beskriver. Der er mere fyldig omtale 
inde i bladet.

Sommertilbud
Som beskrevet i sidste Vandpyt har vi 
haft aktiviteter på vandet i alle 6 uger af 
sommerferien. Og det er gået over al 
forventning med over 100 unge tilmeld-
te. Det har været en hård sommer for 
Mette Meldgård og vore unge instruk-
tører, men også lærerigt og spænden-
de. Forhåbentlig kan vi gentage suc-
cessen igen til næste år. Nu har vi i 
hvert fald erfaringerne.

Et sådan arrangement er ikke blot til 
fornøjelse for deltagerne, men vil også 
på det lange sigt give klubben et løft og 
forhåbentlig også nogle flere medlem-
mer. Det er en fornøjelse for os alle at 
se den store aktivitet udfolde sig i en 
periode, hvor der ellers er lidt mindre 
øvrig klubaktivitet.

Arrangementet har også givet klubben 
stor omtale i lokalaviserne og i både 
Roskilde og Egedal kommune. Ikke 
mindst Roskilde kommune er vigtig for 
os som langtidssamarbejdspartner, og 
det er absolut et plus at vi har aktivite-
ter for lokalområdets unge i sommerfe-
rien.

Den ene af ugerne var (som de tidligere 
år) afviklet som et Dansk Sejlklub-

arrangement, hvor vi også får en positiv 
omtale.

Bestyrelsen
Ida Knudsen har fået job i det jyske, så 
det kniber lidt med muligheden for fort-
sat at være medlem af bestyrelsen. 
Ejheller jobbet som praktisk ildsjæl i 
kapsejlads er der plads til. Men som 
altid er der andre klar til at tage over. I 
bestyrelsen er suppleant Kjell David 
Nielsen (vores redaktør) indtrådt på 
Ida’s plads. Men foreløbig tusind tak til 
Ida, som vi vil savne i bestyrelsen.

Og jeg må også hellere forberede jer på 
at skaffe andre 2 bestyrelsesmedlem-
mer til februar 2011, idet vores kasse-
rer Anette og næstformand Kaj gerne 
vil erstattes af nye kræfter. Bestyrelses-
arbejdet er fundamentet for klubbens 
eksistens og derfor vil jeg allerede nu 
forberede jer på at finde 2 personer til 
at erstatte Anette og Kaj.

Byggeudvalget
Som tidligere omtalt har vores afde-
lingsmøder resulteret i at vi har nedsat 
et byggeudvalg, som fordomsfrit vil 
kigge på mulighederne for en ud- eller 
ombygning af vores klubhusfaciliteter. 
Det er helt åbent hvad vi når frem til, og 
vi vil tage en nærmere snak på afde-
lingsmødet i november, hvor alle aktive 
og interesserede er velkomne.

Dommerbåd
Der er nogle røster fremme om, at vi 
mangler en dommerbåd til vore kapsej-
ladser. Vi har også behov for at have en 
lidt større ledsagebåd til forskellige 
udflugter på fjorden. Og endelig er det 

Nyt fra bestyrelsen august 2010



en sikkerhedsmæssigt god ide at have 
en båd liggende klar til hurtig udryk-
ning. 

De forskellige behov og ikke mindst 
erfaringerne fra vores tidligere klubbåd 
”Linievogteren” vil være en del af de 
overvejelser vi gør os de næste par 
måneder.

I ønskes hermed en rigtig fortsat god 
sæson 2010.

Peter Ottesen

NB: 
Til alle medlemmer, som har en jolle lig-
gende ved klubben: 
HUSK at jollepladsleje skulle være 
betalt primo juni.
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Husk at støtte vores annoncører 
– de støtter os !

Bent Henneberg, Annonceansvarlig

Vi mødtes alle kl. 8 ved klubhuset for at 
læsse kajakkerne på kajaktraileren.
De personer, som ikke havde egne 
kajakker lånte klubbens kajakker.
Gunni arrangerede turen og havde kon-
taktet Esrum Kajakklub, så vi kunne 
parkere traileren og sætte kajakkerne i 
vandet fra deres bro.
Efter at vi alle 8 deltagere havde læsset 
kajakkerne på kajaktraileren gik køretu-
ren i to biler til Esrum sø. Vejret var fint 
med nogen sol og et let skydække.

Efter at have klædt om ved Esrum 
kajakklub og sat kajakkerne i vandet, 
startede vi med at ro op langs vest-
bredden af søen. Træer og buske var 
ved at springe ud, så det var et flot syn 
med de lysegrønne nuancer. Der blev 
snakket meget, så vi roede ikke så hur-
tigt.

Efter længere tids søgen fandt vi et 
passende sted ved bredden, hvor vi 
kunne på i land og spise vores mad-
pakker. Det var så heldigt, at der også 
var et bord med bænke til os alle. Da vi 
havde spist, var Gunni så venlig at 
skænke en lille forfriskning.

Vi roede derefter sydpå langs østbred-

den af søen. Naturen var også et flot 
syn på denne side af søen. Noget sær-
ligt var Slotsparken ved Fredensborg 
slot. Vi kom forbi et ishus ved bredden, 
som vi ikke kunne modstå, så der 
måtte vi holde pause. Vi fandt en bænk 
ved ishuset, hvor vi fik is, kaffe og Jan’s 
hjemmebagte kage, herligt.
Derefter roede vi langs den sydlige del 
af søen.

Mens vi roede, blev vi overraskede 
over, at der pludselig kom en snog 
svømmende. Gunni var den mest nys-
gerrige og fulgte efter snogen et lille 
stykke ud i søen. Hun kom så tæt på at 
den forsøgte at komme op på hendes 
kajak. Det blev dog lidt for meget for 
Gunni, så vi roede hurtigt videre, så 
den stakkels snog kunne svømme 
videre i fred og ro.

Turen Esrum sø rundt var på ca. 21 km. 
Det føltes ikke så langt, da vi havde 
haft to gode pauser. Der blev på hjem-
turen i bilen ikke snakket så meget. Der 
var vist ikke så meget energi tilbage i 
os.
Det var en rigtig dejlig søndagstur.

Jan

Kajakafdelingens første klubtur gik til 
Esrum sø den 2. maj
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Mangler du en enkelt tand, flere 
tænder eller er du træt af din løse 
protese?

Løsningen kan være implantater, 
der holder en tand/protese 
på plads.

Få en gratis konsultation 
til din nye smil!

En hurtig og enkel procedure kan 
give dig naturlige, smukke tænder 
der sidder fuldstændigt fast så du 
igen føler dig tryg og selvsikker.

Du behøver ikke længere at nøjes med 
løse tænder eller en løs protese!

Ring på: 46 73 03 30
Bestil en tid til en gratis undersøgelse incl. 
et røngtenbillede og et uforpligtende tilbud.

Tandlæge Rinat Wassermann
og tandlæge Anton Larsen
Jyllingecentret 41
4040 Jyllinge
www.smilklinikken.dk

Tilbuddet er gældende indtil 1. oktober 2010

Få en gratis konsultation
til dit nye smil!

Tilbuddet er gældende indtil 1. november 2010



12

Igen i år havde jeg fornøjelsen at del-
tage i Seachallenge Bornholm. Et 
kajakløb over tre dage rundt om den 
smukke klippeø.

Starten gik fredag den 20. august kl. 
13. I feltet var vi omkring 50 kajakker, 
heraf 3 to´er kajakker. Vinden var os 
nogenlunde nådig, idet det blæste en 
6-7 m/sek, men retningen var ikke helt 
så nådig. Den var v til v/sv, hvilket 
betød, at bølgerne kom agten for 
tværs, da ruten gik fra Rønne lystbåde-
havn nord om til Sandvig/Allinge. Men 
af sted kom vi, og straks efter vi havde 
forladt det beskyttede farvand i Rønne 
Havn, fik vi naturen at føle. Godt med 
bølgetræning blev det til – specielt da 
vi nåede op forbi Teglkås til Jons 
Kapel, forbi Vang havne (der er to) og 
videre mod Hammerknuden med de 
smukke fuglefjelde, som går lodret ned 
i havet. 
Uheldigvis var der en af deltagerne, 
som ”forlod” sin kajak ud for Hammer-
knuden, men han blev hurtigt hjulpet 
op af tre andre af deltagerne i en god 

og velgennemført makkerredning. En 
enkelt anden kajak måtte udgå af 
dagen etape, idet der var problemer 
med roret. Problemet blev løst ved en 
landgang allerede i Hasle Havn, men 
desværre blev agterlugen ikke lukket 
rigtigt, så pludselig sejlede den rundt 
med hele agterrummer fyldt med vand 
– ikke nogen speciel god ballast i det 
blæsevejr. Kajakken måtte søge i nød-
havn i Hammerhavnen lige nedenfor 
Hammershus.
Resten af feltet kom godt og sikkert 
frem til Kampeløkke i Sandvig/Allinge 
efter 28 km sejlads.

Lørdag morgen efter en nat i fælles 
sovesal i den lokale idrætshal gik star-
ten kl. 9 med distancen fra Sandvig/
Allinge til Nexø. Det blæste stadig i 
samme retning og samme styrke, så 
den første 2/3 del af dagens etape på 
38 km blev gennemført inde under land 
helt uden bølger – herligt. Ned forbi 
Allinge Havn og klippekysten til Tejn og 
videre mod Helligdomsklipperne og til 
Gudhjem og Svaneke. Set fra vandsi-
den en helt vidunderlig strækning, som 
vi tillige med havde i fuld sol. Men så 
kom vi rundt om Svaneke pynten, og 
der ventede en strid modvind, som 
bare tog alle kræfter ud af mig de sid-
ste 11 km. Bølgerne var ikke ret høje, 
men vinden møj hammer irriterende 
kraftig og lige op i ansigtet. Nå, men 
det er jo en del af ”gamet”, men rart var 
det, at nå frem til Nexø Kajakklub, som 
var endestationen for dagens etape.

Efter en igen herlig aften med fælles-
spisning, masser af kajak snak og en 
god, lang nattesøvn i sovesal på Nexø 

Bornholm, Bornholm, Born….. 
(se i teksten, hvorfor overskriften er afbrudt)
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skole, vågnede vi op til tidlig start på 
søndagens etape. Starten var fremryk-
ket, idet vejrudsigten ikke var os særlig 
gunstig og løbsledelsen regnede med, 
at vi skulle bruge endnu mere tid til at 
ro dagens etape på 42 km til Rønne. 
Og de fik så sandelig ret i deres anta-
gelse. Aldrig har jeg set så mange og 
så store bølger nedenfra. Da vi var 
kommet fri af østkysten ved Snogebæk 
kom vinden os direkte imod og kysten 
rundt om Dueodde var nærmest ube-
skrivelig. (Vindsurferne i Klitmøller ville 
med garanti have været misundelige). 
Bølgerne var så høje, at det var umuligt 
at ro tæt på kysten pga. brændingen, 
så man skulle ret lang ud i havet for at 
komme fri af brækkende bølger. Der-
ude var der selvfølgelig masser af vind 
og sidebølger, som kom nærmest 
direkte vinkelret på vor sejlretning, men 
det værste var, at ind i mellem var der 
bølger, der parallel forskød kajakken 
20-40 meter ind mod kysten, uden at 
det var muligt at gøre andet end at for-
søge at holde balancen. Efter en sådan 
forskydning var der kun én ting at gøre 
– kæmpe sig fri igen af brændingen, 
men det betød jo også, at masser af 
kræfter blev brugt på kun at komme ud 
og ikke frem. 

Omkring kl. 11 var hovedfeltet (hvor jeg 
var iblandt) kommet frem til første 
check point ved Bakkerne. En lille 
havn, hvor vi skulle ro forbi og vise, at 
vi var ”fit for fight”. Og her traf løbsle-
delsen den alt afgørende og rigtige 
beslutning, idet løbet blev stoppet. 
Allerede på det tidspunkt havde der 
været adskillige kæntringer og DMI 
lovede endnu mere vind resten af 
dagen. Så det var en god ting, at løbet 
blev afbrudt her efter næsten halvdelen 
af dagens etape var gennemført, for 
foran lå endnu ca 22 km og specielt de 

sidste 3 km rundt om Rønne Havn og 
dens kæmpe granit mole, kan være 
særdeles udfordrende i en kraftig vest/
sydvesten vind med store bølger. Men 
ærgerligt er det da, at løbet blev 
afbrudt, for man vil jo gerne gennem-
føre, nu når der er lagt så mange kræf-
ter og tanker bag de sidste tre dages 
strabadser. 
Men samtidig kan man jo sige, at så er 
der en god grund til at komme igen til 
næste år for at gennemføre turen hele 
vejen rundt. (I øvrigt var der i alt 7 del-
tagere, som var kommet forbi check 
point før løbet blev stoppet. De fleste af 
disse kom hele vejen igennem, men det 
var ikke med store smil og overskud 
hos alle. Turen rundt om Rønne Havn 
havde virkelig været en grænseover-
skridende oplevelse, som ikke nødven-
digvis skal gentages).
Summa summarum: en herlig kajak 
oplevelse - i et herligt kajak miljø - i et 
herligt arrangeret løb - i en fantastisk 
natur. Kan varmt anbefales i 2011 til 
alle – både tykke og smalle, der enten 
vil ro om kap mod andre toptrænede 
eller vil ro sammen med andre i mere 
erstadigt tempo. Der er i arrangemen-
tet taget hensyn til alle ønsker. Dette 
gør Seachallenge Bornholm til en virke-
lig god oplevelse og med den tilrette-
læggelse og gennemførelse, som Røn-
ne Roklub endnu engang stod for, er 
der kun én ting at sige: 

Der åbnes snart for tilmeldingerne til 
2011 !

Ka´I?
Ka´jak!

Nicolai
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Mand over bord! Nok det mest skræm-
mende råb om bord på et skib. Ikke 
desto mindre er det det råb, der genly-
der over Roskilde fjord after efter aften, 
især på Vesen og især mandag, ons-
dag og torsdag aften. Selvom det fak-
tisk kun er en bøje der er faldet – eller 
rettere smidt – overbord, er råbet vel-
egnet til at skabe panik blandt vores 
kære elever. Hvordan er det nu? Fald 
af, spids op?? 3, 5, 7 eller bådslæng-
der,?? Bomme eller bare stagvende??... 
og hvad var det så?? Nå, efter nogle 
forsøg begynder der jo at komme styr 
på det. Her som i alle andre forhold 
gælder at træning er en god ting, og så 
bliver det jo til mange ’Mand over bord’ 
råb. 
Sejlskolen kan glæde sig over en fin 
sæson med få aflysninger på grund af 
dårligt vejr. Til gengæld har der været 
mange af de flotte solnedgange, vi alle 
kender og aldrig bliver trætte af.
Når vi snakker om sejlskolen, må vi hel-
ler ikke glemme kapsejlladsskolen. Det 
er anden del af sejlskolen og et rigtigt 
godt sted at få rutine. En ting er at have 
et duelighedsbevis, en anden ting er at 
leje en båd og sejle ud som skipper. 
Pludselig er det en selv der skal beslut-

te hvordan man kommer ud, hvilke sejl 
skal sættes, skal vi vende nu eller ???? 
… og alt sammen assisteret af en flok 
gaster, der ikke kan kende forskel på 
styrbord og bagbord! 
Her er kapsejlladsskolen en rigtig god 
ide! Man får masser rutine, der skal 
manøvreres tæt, vigeregler skal kunnes 
(de der kapsejlere snakker endda om 
’retten til vejen’!), og der bliver også 
leget med den store, grumme spiler!
I år har der været en del cirkuleren af 
mandskab mellem de enkelte både. 
Det har givet en god variation, og det er 
lærerigt at sejle med forskellige. En 
aften tog Kenni den i motorbåd (!) for at 
kigge på tingene udefra og det gav vist 
anledning til yderligere input. Billedet 
her på siden viser en skolebåd for fuld 
spiler gennem renden. Om det er godt? 
Kig på ansigtet!

Når dette læses må vi jo også se i 
øjnene at sæsonen nærmer sig sin slut-
ning. Det betyder vinterklargøring af 
skolens både. Det er pligtigt for skolens 
elever at deltage her, men det er også 
en rigtig god chance for at lære hvor-
dan den opgave skal klares – god 
viden, hvis man skal have sin egen båd.

Nyt fra sejlerskolen

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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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 

Så starter teoriundervisningen jo også 
snart op. Som sædvanlig er det tirsdag 
aften fra 19 - 21. Husk at også jollesej-
lere, kajakroere og surfere er velkomne 
til at melde sig. Søfartsreglerne gælder 
også for jer, så hvorfor ikke lære det lidt 
grundigere? 

Navigation skal jo også bruges hvis der 
planlægges langtur i kajakken.

Et par vigtige datoer:

Praktisk eksamen: 
Lørdag 18/9. Start kl 9:00. 
Eksamensmiddag kl. 18:00

Klubmesterskab: 
Lørdag 25/9. Mødes kl. 8:00

1. vinterundervisning: 
Tirsdag 26/10 kl. 19:00

NB! Check det hele på hjemmesiden!

Med venlig hilsen
Carl Høgstedt, Skoleunderviser
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Husk 
at støtte vores 

annoncører 
– de støtter os !

Bent Henneberg, 

Annoncechef
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OURE tur – retur

Det var med sommerfugle i maven jeg 
meldte mig til kurset Havkajak, øvede 
på Oure Sports & Performance høj-
skole; et godt dansk navn til en høj-
skole.

Gad vide hvad de kunne finde på? - og 
det gjorde de!

Det var vildt spændende, grænseover-
skridende, og jeg blev en masse erfa-
ring rigere:

- At springe i vandet fra Thurø dæmnin-
gen
- Tilte rundt i tidevandsstrømmene og  
lave makkerredninger - som pludselig 
blev til dobbelte makkerredninger (beg-
ge i vandet)
- Ind på stranden i hårdt vejr for at 
tømme kajakken for vand, og ud igen 
uden at få nyt vand indenbords

DAG 1
Første dag øvede vi i Svendborg Sund 
fra den offentlige strand (max. 100 m 
lang) mellem Svendborg Kajakklub og 
lystbådehavnen.
Der er kraftigt tidevand, som jo skifter 4 
gange i døgnet, og så er der tæt trafik 
på sundet: Sejlbåde, store som små, 
speedbåde og ikke mindst færgerne; 
specielt færgen fra Ærø er stor i de 
omgivelser.
Når den kommer ser det ud som om 
den lige tager den yderste del af molen 
rundt om lystbådehavnen med.

På den anden side af stranden går 
kajakklubbens (bade)bro ud til sejlren-
den. Man kan gå helt derud og springe 
direkte på hovedet i sejlrenden både fra 

broen og fra stranden.
Også her er færgen ofte uvant tæt på.

Vi roede i det turbulente grænselag 
mellem strøm og det lave vand i bade-
stranden; uden ror og/eller sværd. Man 
kunne kun styre med pagajen.
Der var ikke nogen som tiltede i  ved et 
uheld.

Vi fik at vide af den ene instruktør (som 
vi havde 3 af til 13 - 15 kursister), at det 
var EPP4 vand. Det var Thurødæmnin-
gen forresten også - spændende.

Kommentarer:  Vi trænede kravene til 
EPP3, men i barskere vand.
EPP3 kan tages flere steder rundt i 
Danmark på forskellige tidspunkter.
EPP4 kan kun tages i Esbjerg, som det 
eneste sted, hvor vind, strøm og bølger 
er tilstrækkeligt rå og barske her i lan-
det.
EPP5 skal man til udlandet for at tage; 
bl.a. i Wales, med klippekyster uden 
strand, monsterbølger etc..

DAG 2
Næste dag var vi ude ved Thurødæm-
ningen.
Her pisker tidevandet gennem den lille 
åbning midt på broen med en hastig-
hed, så der dannes stående bølger, 
hvis tidevand og vind er modsat rette-
de.

Vi var oppe på broen og så andægtigt 
på fænomenet.
Pludselig stod Jakob, den ene instruk-
tør, oppe på broens gelænder kun støt-
tet til en lysmast
Vi så måbende og vantro på ham. 
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Jamen, det kan man da ikke springe ud 
i.
Nej, det kunne man ikke - så det gjorde 
han og landede en 5 - 6 meter nede 
med et højt plask.

Der gik ikke ret længe før mere end 
halvdelen af holdet var sprunget i bøl-
gerne, flere endda flere gange.
Jeg syntes ikke jeg skulle bevise noget, 
så jeg undlod at springe i.

DAG 3 
Tredie dagen onsdag var en tør dag 
uden vand.
Om formiddagen var der en kultur tur 
rundt i oplandet. Den var jeg på for 3 år 
siden, så i stedet tog jeg en tur ind til 
Svendborg og tullede rundt der. Der var 
så mange nye indtryk at fordøje.

Om eftermiddagen planlagde vi 
ture:
Noget om (læs: meget om) hvordan 
man læser omgivelserne, bølgerne, 
strømmen, vinden etc. etc.. Det var 
rigtig godt.
Med de ekstreme forhold er det også 
nødvendigt (sammenlignet med Ros-
kilde Fjord).
Jeg tror at Svendborg Kajakklub (af 
gode grunde!) er den kajakklub i Dan-
mark med de vanskeligste optagelses-
betingelser for at blive friroet.

DAG 4 
Fjerde dagen startede vi i skoven nær 
Fåborg på et kryds direkte til Lyø, hvor 
vi spiste vores medbragte frokost. Der-
efter roede vi videre til ”Knollen”, en høj 
høj på en lille halv ø med en hel stribe 
lækre sommerhuse.
Stranden med høje bølger men ikke så 
meget strøm, var ideel til makkerred-
ninger og øvning af rotag/-teknikker 
360 grader rundt i bølgerne (ikke rul).

Det var her jeg var inde på stranden for 
at lænse kajakken for vand efter den 
dobbelte makkerredning, så kajakken 
igen var til at manøvrere (og fik ros for 
teknikken ud gennem bølgerne uden at 
få nyt vand i kajakken (inden spraydæk-
ket igen var på plads) ud til resten af 
holdet). 

DAG 5 
Femte dagen, sidste dag gik fra 
Thurødæmningen til Troense. Her er 
godt med strøm og ikke så høje bølger. 
Vi trænede roning i stærk strøm uden 
ror eller sænkesværd.

I Troense havn rullede vi forover, dvs 
man læner sig ind over kajakken ”på 
maven” og kommer op med pagajen i 
roposition.

Jeg lærte en del, men mest med at få 
vores baglæns rul ud af hovedet.

Det går nok det hele.

Sidst på dagen inden den afsluttende 
festmiddag blev vi og instruktørerne 
evaluerede.
De var alle 3 vildt engagerede, trovær-
dige (når man tilter rundt i hårdt vejr er 
det nødvendigt!) og fanden i voldske i 
vandet.

Jeg kan anbefale kurset; knap 5.000 kr 
incl. overnatning og fuld pension for en 
lille uge. Hertil kommer udgifter til rej-
sen, rødvin om aftenen etc..

Her er oplevelser ud over det sædvan-
lige.

Kjell
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Stander-nedhaler-fest 2010
Som det kan ses andet sted i Vandpytten 

holder Jyllinge Sejlklub Standernedhalingsfest 
den 30. oktober, kl. 18.30 i klubhuset.

Der har gennem tiderne været mange deltagere, 
og da der er en begrænsning på maksimalt 60 deltagere 

er det vigtigt at du får tilmeldt dig i god tid, 
så du ikke går glip af denne store fest.

Så HUSK tilmelding.

På gensyn den 30. oktober.

Festudvalget

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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Skøn sommer 
- vi nåede det hele
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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. 

September
Klubmesterskab damer Pigekapsejlads 18.09 18.00-19.00
Jolle forældremøde Jolleafdelingen 20.09 19.00-20.30
Dagtur eller weekendtur.  Kajakafdelingen Dato kommer senere
Trailer evt. Bølgetræning
i Hundested Nordstrand  Kajakafdelingen 26.09  kl. 9.00
   03.10 kl. 17.00
Oktober
Jollemesterskab Jolleafdelingen  9.10 kl. 9.00-17.00 
Surftur til Klitmøller Surfafdelingen 16.10-24.10
Opstilling til festen  29.10
Standernedhalerfest  30.10 kl. 18.30
Oprydning fra festen  31.10

November
Jolle vintertræning Jolleafdelingen 6.11 kl.9.00-14.00
   20.11  
Klubhus udlånt  20.11 kl. 14.00
Klubhus udlånt  21.11 kl. 12.00
Gløgg aften  22.11 kl. 19.00-22.00
Klubhus udlånt  27.-28.11 kl. 12.00-kl. 12

December
Jolle vintertræning Jolleafdelingen 4.12 kl. 12.00.00
Jolle vintertræning Jolleafdelingen 18.12 kl. 9-16.00
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Returneres ved varig adresseændring: 
Jyllinge Sejlklub, 4040 Jyllinge

32 10 50 30 - WWW.JYLLINGEMARINA.DK

Besøg din lokale restaurant
Vi har åbent alle ugens dage

Hverdage 12-22 Weekend 11-22

Brunchbuffet
Hver søndag fra 11-14

148,-

Husk at
bestille bord

Dagens ret
Mandag til torsdag

- også til at tage med!
2 retters havnemenu

198,-
Ny menu hver måned!


