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Havkajakstævne med 
150 andre nørder!

Sikkerhedsmærkning:
Vi har anskaffet udstyr til sikker-

hedsmærkning af værdigenstande. 
Mærkerne kan nemt monteres på f. 
eks. PC-udstyr, fotoudstyr og lign. 
Henvend jer til undertegnede hvis 
I har udstyr, der skal mærkes. Det 
gælder selvfølgelig alle afdelinger i 

klubben.
Mvh. Carl Høgstedt

I uge 30 deltog vi fire kajakroere i Havka-
jakroernes sommerstævne ved Helnæs 
Mølle. Der var i år en bred vifte af kurser 
med både professionelle lærerkræfter 
og frivillige instruktører samt foredrag.

Allan fortalte om sin tur Danmark rundt, 
John Andersen om sine mange re-
jser i Grønland. Kajaklubben Malik fra 
Fåborg hjalp os med at snitte en per-
sonlig Grønlandsk pagaj, uden brug 
af maskinværktøj vel at mærke. En af 
verdens bedste i grønlænderrul Dub-
side fra USA gav instruktion på alle 
niveauer, den svenske kajakguru Bjørn 
Thomasson underviste i roteknik, samt 
fortalte om sine kajakdesign. Der blev 
ydermere undervist i praktisk brug af 
GPSere, navigation, kajakfitness, EPP2 
og EPP3. 
På vandet startede stævnet med det 
traditionelle orienteringsløb, hvor der 
gruppevis skal løses forskellige opgav-
er, og ellers var der hver dag tilbud om 
niveau 1 ture på ca. 10 km og niveau 
2 ture på ca. 20 km, samt instruktion 
i leg og teknik. Indkvarteringen var i 
egne telte og madlavningen individuel 
med en festmiddag den sidste aften. 
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Indkaldelse til 
ordinær Generalforsamling

i Jyllinge Sejlklub 
Onsdag d. 2. februar 2011

kl. 19.30 i klubhuset

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning 
 for det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab for 2010
4. Fremlæggelse af budget for 2011, 
 herunder kontingent.
5. Valg til bestyrelsesmedlemmer, jf. § 12:
 Valg af næstformand. 

På valg er Kaj Knudsen. 
Ønsker ikke genvalg.

 Valg af kasserer.
På valg er Anette Henneberg. 
Ønsker ikke genvalg.

6. Valg af to bestyrelsessuppleanter
7. Valg af én revisor og af 
 én revisorsuppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet og vedta-
get på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde SENEST 
Mandag den 10. januar 2011, 
jf. vedtægternes § 9, stk. 2.
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Så har det traditionelle danske vinter-
mørke sænket sig over landet og navi-
gationsundervisningen er gået i gang. 
De lange, mørke vinteraftener kæmpes 
der med breddeparaller, meridianer, 
kurser mm.  
Vi glæder os over en ny lille notebook-
PC og en projektor (alt sammen be-
hørigt sikkerhedsmærket !) der giver 
gode muligheder i undervisningen. 
Dansk Sejlunions elektroniske søkort er 
også anskaffet til demo-brug. Den om-
hyggelige kopibeskyttelse af produk-
tet giver dog visse problemer (Kære 
sejlunion: Det må kunne gøres bedre, 
produktet er for følsomt overfor sim-
pel fejlbetjening). Nå, vi skal nu nok få 
glæde af det.
Et hjemmefremstillet tågehorn er ud-
mærket til at vække kursisterne eller 
overdøve dem når snakken går højt. 
Foruden undertegnede har Thomas 
Kyhn meldt sig til at assistere på det 
store hold (og vikariere efter behov, men 
det vidste han ikke) og Rudy dukker jo 
også jævnligt op.
Som sidste år bruges hjemmesiden til 
den daglige kommunikation, og hvis 
teknikken kan bringes til at makke ret, 
suppleres med en BLOG for deltagerne.
Alt i alt tegner det til at blive endnu en 
spændende sæson med rå navigation-
shygge og barske søvejsregler i vinter-
mørket.

På sejlskolens vegne
Carl Høgstedt (vinterunderviser)

Nyt fra 
sejlerskolenDe fleste fandt dog sammen i små 

mad/hygge- grupper. Steen og Pia 
blev heglet igennem på 2 dages EPP3 
kursus, Valter og undertegnede var på 
nogle hyggeture, blandt andet på øen 
Illum, ejet af familien der har startet var-
ehuset af samme navn. Steen bestod 
EPP3 prøven med glans, Pia venter 
lige en gang, da det krævede rul ikke 
helt var på plads på det tidspunkt. Som 
kronen på værket fik vi lørdag besøg af 
Flyvevåbenets redningshelikopter, som 
”smed” en mand i vandet, hvorefter 
den kom tilbage og reddede ham. Efter 
opvisningen landede helikopteren lige 
ved siden af lejren (hold da op, hvor er 
sådan en stor), her fik vi mulighed for et 
kig ind i den – og en snak med besæt-
ningen. 
En intensiv, trættende og spændende 
uge med mange udfordringer.  Hans

Fortsat fra side 3

 
Velholdte sejl og bådkalecher 

holder længere! 
 

Vi vasker alle typer og størrelser af sejl og 
bådkalecher, så det bliver helt rent og fri for salt. 

 
 Bådkalecher, rens + imprægnering 

 pr. kg. kr. 275,- (min. 2 kg.)    
 Sejl, vask pr. m2 kr. 66,-    
 Gulvtæppesæt til båd  kr. 750,-. (max. 6 m2)  
 Polstrede bådhynder, efter tilbud 
 

Vi henter og bringer for i alt kun 125,00 kr. 
over næsten hele landet. 

 
Telt- og Sejlvaskeriet 

Ryttermarken 2 B, 3520 Farum 
telefon 4499 4141 

Mail: renseriet@renseriet.dk  
Hjemmeside: www.teltrens.dk 
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Årets næst sidste stop på de profe-
sionelle wave sejlers verdens turne 
skulle afvikles i bølgerne ud for Kl-
itmøller. Med stor støtte fra lokal 
kræfter, Thy kommune, Sport Event 
Danmark og frivillige fra hele landet 
(herunder Jyllinge) var der lagt op til 
årets største windsurfing begivenhed i 
Dansk farvand. O STORT det blev det. 
Vejrudsigten var bestem med arrangør-
erne. Stiv kuling i 5 døgn først fra Syd-
vest som giver perfekte forhold ud for 
Ørhage og så tiltagende vind fra Vest 
som gave ”konge forhold” ved Middles 
som området lige nord for Hanstholm 
havn kaldes. 

Verdens eliten var helt solgt, de har 
alle som sejlet i større bølger og de har 
sejlet i meget vind, men de har aldrig 
været til et stævne hvor der har været 
så store bølger og så meget vind på 
samme tid.

Efter de første 2 stævne dage kunne 
overdommer Duncan, meddele at ver-
densmesteren var fundet. Men her 
stopper festen ikke, disse sejlere kan 
og vil levere varen, så hvis der er vind 
så skal man på vandet. Og det kom de, 
hver dag var der lagt op til en såkaldt 
”Super Session” hvor der sejles om 
store penge præmier. Højeste hop eller 
bedste bølge kan udløse op til 500 Euro 
til den bedste sejler.

Når vinden står i Vest og forholdne er 
gode 20 km fra hvor man skal sejle Su-
per Session, hvad gør man så? Jo, er 
man professionel og passioneret wave 
sejler står man meget tidligt op, tager til 

Hanstholm og sejler i de bedste forhold 
Europa kan byde på. Her træner man 
med det sidste nye og meget svære 
”move” en ”Push-Forward”: Med 
meget høj fart styrer sejleren mod den 
største bølge man kan finde. Først ro-
terer man en gang baglæns i et Push 
loop for derefter at stoppe rotationen 
og snurre en gang forlæns rundt i et for-
ward loop. Efter 10 til 30 forsøg sidder 
det på rygraden. Så pakker man sam-
men og kører til Klitmøller hvor publi-
kum og dommere står og venter. Her 
kaster man sig i havet og viser hvad 
man lige har lær.
Som noget helt nyt blev hele eventet 
sendt live på nettet med 10.000 seere 
hver dag og i alt 100.000 seere i løbet 
af ugen.
Jyllinges Unge trænere, Christian, 
Mads og Oscar, havde meldt sig til at 
stå for et såkaldt ”side event” Et SUP 
event som skulle afvikles i tilfælde af 
for lidt vind. Det blev der ikke brug for i 
år, men de unge fik sig en oplevelse for 
livet, i selskab med ”De bedste”

LH 

PWA i Danmark!
I Uge 37 havde Danmark, nærmere bestem Klitmøller syd for 
Hanstholm, besøg af windsurf verdenseliten. 
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Traditionen tro var Jyllinge sejler Oscar 
Helmersen klar ved årets DM i skol-
ernes efterårsferie.
Torsdag morgen i Uge 42 gik det løs i 
bølgerne ud for Klitmøller. Med udsigt til 
tiltagende vind fra syd sydvest blev jun-
iorerne bedt om at gøre sig klar allerede 
efter morgenens første Skippermøde kl. 
9:00. Der blev rigget fra 5,9 m2r og ned 
til 4,3 m2. Det skulle dog vise sig at ve-
jrguderne havde andre planer med de 
unge sejlere, tiden gik og der komme 
ikke megen vind. Udsættelse på ud-
sættelse fulgte resten af formiddagen.

Men så skete der noget, først en kraftig 
byge og så vind. På ca. 10 minutter tog 
vinden til fra ca. 5 m/s til ca. 25 m/s, 
der kom meget vind så meget at alle 
fik travlt med at rigge ned. Oscar val-
gte allerede her at rigge både 3,7 og 
den helt lille 3,3er. Det skulle vise sig 
at være et godt træk, og dog! De unge 
kom på vandet, Oscar med sin 3,3er og 
der var nok at ”hold i”. Mange af de an-
dre unge havde meget store problemer, 
hvilket resulterede i at deres sejladser 
blev afblæst grundet for meget vind (til 
stor ærgrelse for Jyllinges sejler som 
var ”klædt på” til dagens forhold). Det 
skulle dog vises sig at vinden tog yder-
ligere til (30 m/s) så nu måtte også A-
sejlerne blive på land. 

Næste dag var alle sejlere blevet bedt 
om at stille til skippermøde kl. 07:30 
ved Middles nord for Hanstholm. Med 
vindstød på mellem 25 og 30 m/s skulle 
A-sejlerne først på vandet. Meget store 
og vanskelige bølger. Efterhånden som 
dagen skred frem og vinden gradvist 
tog af kunne de unge sejlere gøre sig 
klar. 

Men igen spillede vejrguderne ikke 
med på de unges planer. Større og 
større sejl og alligevel kunne de knap 
nok plane, hvilket bevirkede at over-
dommeren gang på gang måtte af-
blæse sejladserne. Dagen endte uden 
officielle resultater, dog havde de unge 
set hvordan en prof windsurfer gør, så 
der blev lige arrangeret en ”Super Ses-
sion” i de svære forhold, med meget let 
luft og store bølger fra formiddagens 
megen vind. Her trak Oscar Helmersen 
det længste står og vandt med et par 
meget flotte ”wave rides” ind.

Lørdag skulle der sejles Freestyle ved 
Krik og her blev alle meget våde, det 
regnede i 7 stive timer så både sejlere 
og flagfolk og dommere var våde fra 
yderst til inderst!

Overdommer Andreas er ikke en mand 
der stopper før der ikke er mere at kom-
me efter, så lørdag aften blev der givet 
besked om at der skulle sejles wave 
søndag morgen kl. 8 ved Ørhage. Alle 
gik tidligt til køjs og alle stod klar ved 
NASAs klubhus som aftalt. 

Søndag bød på gode forhold allerede 
fra morgenstunden med meget kraftig 
vind. A- sejlerne fik deres dobbelte 
eliminering i hus og både juniorer, B-
sejler og pigerne kom på vandet. Efter 
en lang dag for alle kunne der kl. 16:30 
afholdes præmieoverrækkelse i NASAs 
klubhus. 

Stor tak til NASA for et super DM
LH

Junior DM i Wave
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Klitmøller 2010

Igen i år var der Young Gun Classic i 
skolernes efterårsferie. Hvert år lægger 
farvandet ud for Klitmøller vand til ver-
dens største windsurfing event for børn 
og unge. I år var igen undtagelse.
85 unge windsurfere fra Danmark, 
Norge og Tyskland var samlet til fire for-
rygende dage i, på og ved Vesterhavet.
Igen i år var Jyllinge Sejlklubs surf afde-
ling med. 5 af vores sejlere var tilmeldt 
dette års YGC. Konceptet er enkelt og 
der er plads til flere. Forældrene står 
for transport, overnatning og forple-
jning. De unge står for aktiviteten og 
YGC Teamet og de mere erfarne sejlere 
i området står klar med gode råd, ve-
jledning, inspiration og ”faciliteterne” . 
Den lokale surf klub, NASA lægger klub 
og udstyr til, andre står for arrangere 

fællesspisning og filmfremvisning i det 
meget stemningsfyldte Redningshus 
på Ørhage.

Perfekte rammer for en familien tur. Og 
til dem som ikke windsurfer kan det 
nævnes at området omkring Klitmøller 
og Hanstholm byder på noget af Dan-
marks flotteste natur, her kan man gå 
ture, spille golf eller blot nyde synet af 
85 unge mennesker, der er samlet for at 
”lege” og lære.

LH



8

Det kan selvfølgeligt være svært at 
”måle” hvor god en instruktør er! Men 
vi kan bryste os af at 4 af Jyllinge Sejlk-
lubs Windsurfing instruktører har været 
blandt de første 16 i landet til at gen-
nemføre den højeste uddannelse i DS 
regi, nemlig ”Windsurf Instruktør II”

Tidligt lørdag morgen stod afdelingens 
3 unge trænere, Mads, Christian og Os-
car, op for at tage på kursus sammen 
med afdelingens næstældste instruk-
tør. Kl. 04:45 Kørte en tungt læsset bus 
ud af Jyllinge med kurs mod Skive. DS 
havde arrangeret et super kursus for-
løb med teori og erfaringsudveksling 
mellem de 16 deltagere fra hele landet. 
Søndagen bød på teori og trim frem 
til frokost og herefter på praktisk se-

jlads. Især den praktiske sejlads fik vi 
meget ud af med erfarne folk i Skives 
Rib båd. Torben Kornum (7. Dobelt 
Dansk Mester i windsurfing) og Henrik 
Tang (Tidligere DBO og nu Bredde kon-
sulent i DS og erfaren Windsurfer) fik 
givet gode eksempler på hvorledes en 
praktisk træning kunne gennemføres. 
Efter modtagelse af Diplomer og den 
obligatoriske ”autograf” seance, hvor 
alle deltagere siden 1992 skriver deres 
navne på et farvestrålende windsurfing 
sejl fra dengang hvor windsurf sporten 
var ”ung”, kunne 4 top motiverede in-
struktører drage hjem til Jyllinge med 
masser af inspiration.

Lars Helmersen

Jyllinges instruktører 
blandt landets bedste

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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Sejlsæsonen 2010 er gået på hæld og 
vi kan se tilbage på en god sæson. Vi 
har haft ni aftensejladser i foråret og 7 i 
efteråret, hvor de sidste to, traditionen 
tro, blev afviklet i dagslys om sønda-
gen. Vinden har villet os det godt og vi 
har haft alt mellem næsten ingen vind 
og mere end rigeligt så to sejladser blev 
aflyst. Miniforårsklubmesterskabet var 
et nyt tiltag, som vi desværre blev nødt 
til at aflyse pga for få tilmeldte – måske 
var datoen 3. juli lidt sen og konfliktede 
måske med sommerferien.

Med flere omkring 20 tilmeldte og gen-
nemsnitligt ca. 15 både pr. sejlads har 
sæsonen lignet de tidligere år. Delt-
agerantallet fra Kapsejladsskolen har 
ligget på 2-3 både. Kapsejladsskolen 
er nu en integreret del af aftenmatch 
aktiviteterne.

Vores kapsejladsformand Ida valgte 
midt på sæsonen at flytte til Jylland 
– godt for Jylland og mindre godt for 
Jyllinge. Vi søger derfor en person til at 
varetage posten som kapsejladsform-
and. 

Det sociale samvær efter sejladserne 
fungerede godt i foråret og sammen 
smørebrødordningen. Desværre gik 
ordningen i stå til efterårssæsonen og 
antallet af sejlere til aftersailing blev 
meget begrænset. Vi mangler en aktiv 
sjæl som vil stå for en madordning og 
dermed sikre en god 3. halvleg.

Klubmesterskabet blev afholdt lørdag d. 
25. september med en distancesejlads 
på Bredningen. I mangel på dommere 
havde vi respitstart. Vejret var let og fra 

ca. 4 m/sek og nedefter – med andre 
ord en sejlads på listefødder. Vi lagde 
ud fra haven i tågedis, men heldigvis fik 
solen brændt disen af inden starten, og 
resten af dagen havde vi flot vejr med 
sol og få skyer. Letvejrs-snigerne viste 
deres styrke og sejlede en vis legem-
sdel ud af bukserne på dem godt vil 
have lidt mere vind – flot sejlet. Afs-
lutning havde sit eget lille matchrace 
drama mellem René/BB 10m og Brian/
L23. Uheldigvis for Brian kom han på 
den forkerte side af målbøjen og René 
vandt duellen. God underholdning for 
dem som sejlede op mod mål. Theis 
Palm/Kenneth Müller/BB 10m vandt 
Klubmesterskabet ganske overlegent, 
med René og Brian som toer og treer.

Som nævnt skal vi have valgt en ny 
kapsejladsformand. Den ny formand 
kan regne med opbakning til alt det 
praktiske fra Brian og Lars. Skulle du 
have interesse i at stille op til valg kan 
du kontakte os for en snak om hvordan 
Kapsejladsudvalget har fungeret hidtil – 
og nye ideer er altid velkomne. 

Tak til alle hjælpere i den forgangne 
sæson, og vi håber på, at fællesskabet 
igen viser sin styrke i 2011. 

Tak for sæsonen og på gensyn i 2011.
Brian og Lars

Aftenmatch 
sæsonen er slut
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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 

Resultater forår 2010
2. start kølbåde
1. Theis Palm, Beep Beep, BB-10 M.
2. Lars Ynddal, Qling, Soling
3. Brian Skovgaard, Minnie, L-23

2. start flerskrogsbåde
1 Karsten Elleman, Nekika, Dragonfly 
920
2 John Leadbetter, Græshoppen, 
Dragonfly 28

1. start skolebåde
1. Sejlerskolebåd Ringø, H-båd
2. Sejlerskolebåd Eskildsø, H-båd

Efterårssæson 2010
2. start kølbåde
1. Theis Palm, Beep Beep, BB-10 M.
2. Brian Skovgaard, Minnie, L-23
3. Lars Ynddal, Qling, Soling
2. start flerskrogsbåde

1 Karsten Elleman, Nekika, Dragonfly 
920
2 John Leadbetter, Græshoppen, 
Dragonfly 28

1. start skolebåde
Det har ikke været muligt at regne 
placeringerne ud 

Klubmesterskab 2010
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 Eskildsø, H-båd, 
Jens, Kim, Karin
2. Sejlerskolebåd Kværnø, H-båd, 
Kenni mfl.
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Det regnede, da vi om morgenen kørte 
fra Jyllinge med kajakkerne på taget, 
og det regnede, da vi kørte hjem fra 
Furesøen sidst på eftermiddagen. Men 
det regnede ikke i de seks timer, hvor vi 
roede rundt på Furesøen og Farum Sø! 
Vind var der næsten ikke, og sol var der 
næsten heller ikke, men vi nød den mil-
de efterårsdag på vandet. Ganske vist 
var det en løvfaldstur, men heldigvis var 
løvet ikke faldet, så vi nød også synet 
af de gyldne og rødlige bøgetræer, 
blandet med de endnu grønne pile og 
rød-el, både på bredden og som spejl-
billeder i vandet.

Vi var fem deltagere fra kajakafdelin-
gen, der fik følgeskab af Preben fra 
Farum Kano- og Kajakklub, der øste af 
sin viden om de to søer, pragtvillaer og 
herresæder på bredden, og dyrelivet i 
og omkring søerne.

Vi sejlede ud fra Farum Kano- og Ka-
jakklubs idylliske norske bjælkeklubhus 
ved Furesøen og krydsede over til de 
to næs med Næsseslottet, som vi på 
turens første stop kiggede over på fra 
en høj i skoven. Herfra fulgte vi bred-
den sydpå, passerede Frederiksdal 
Fribad og sejlede ind i Mølleåen frem 
til stemmeværket. Her lettede fiskehejr-
erne foran bådene og en mink fandt det 
passende at jage skaller langs åbred-
den, uden at tage det mindste hensyn 
til vores tilstedeværelse.

Tilbage i Furesøen roede vi videre vest-
på og gjorde frokost-holdt ved skræn-
terne ved Kollekolle, hvor vi hyggede os 
med turleder Gunnis medbragte dram 
til leverpostejmadderne, siddende un-
der det imponerende shelter-tag ved 
bålpladsen.

Videre til passagen mellem Furesøen og 

Kajak-afdelingens løvfaldstur til 
Furesøen den 24. oktober 2010
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den langagtige Farum Sø, som vi rund-
ede langs søbredden, med et enkelt 
stop ved en af de utallige lejrpladser, 
som Preben udpegede bag løvhanget. 
En kort gåtur gjorde godt, både for at få 
blodet til at cirkulere i benene, og for at 
nå frem til et fugletårn med udsigt over 
det meste af søen og dens fugleliv. Her 

kaffe og kanelgifler.
Tilbage ved passagen til Furesøen 
havde vi kun kort vej hjem til Farum 
Kajakklubs klubhus, hvor vi på Ernsts 
GPS kunne konstatere, at vi havde roet 
18,85 kilometer.Skøn tur.

Kim Schrøder

Som frigivne kajakroere i 2010 og 
medlemmer af kajakafdelingen har vi 
lyst til at berette lidt fra vores oprydn-
ingsdag lørdag den 30. oktober 2010.

Pia og Steen havde bedt os møde op kl. 
9. Der kom i alt 17 medlemmer. Vejret 
var fint og OK til at være ude i. Der blev 
noteret op på tavlen hvad der skulle 
gøres samtidig med at vi drak en kop 
kaffe/the. Der var en del punkter, bl.a. 
at få justeret og klargjort kajakkerne 
og sorteret i udstyret. Vores kajak hus 
skulle rengøres og der var enighed om 
at hver kajak skulle have sit eget spray-
deck (genial ide). Vi fordelte os i små 
grupper og alle hjalp til hvor der var be-
hov. Det var klart for os nye, at der var 
meget at lære, men vi var lidt forsigtige 
og valgte opgaver vi kunne overskue.

Da klokken nærmede sig 12 var alle 
opgaverne næsten løst og det var en 
fryd for øjet at stå og se på hvor fint det 
var blevet. Det allerbedste var at hvert 
spray deck nu har fået sin egen knage 
med samme nr. som kajakken.

Vi afsluttede med en god frokost og 
en hyggelig snak. Som nye medlem-
mer var det lærerigt at være med og se 
hvordan hver kajak blev grundigt gen-
nemgået, justeret og/eller repareret. 
Efterfølgende at få tænkt over, hvor 
vigtigt det er at behandle kajakkerne 
med eftertanke og nænsomhed, så vi 
alle får glæde af klubbens gode kaja-
kker i hele sæsonen.

Vi kan kun opfordre andre til at være 
med til oprydningsdagen næste år.

Hilsen Jakob og Bente Wamsler

Kære Kajak medlemmer
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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. januar 2011
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18. januar: 
Sejlerparret Kirsten Thomsen og31. januar: 

DAMPSKIBSRUTER I ROSKILDE FJORD. 
Vi starter sæsonen med en nostalgisk aften, omhandlende tidligeres tiders 

dampskibssejlads på fjorden. Et spændende historisk foredrag af Per Carls-
son.

7. februar: 
VINSMAGNING 

En hyggelig succes fortsætter. Vinspecialisten Karsten fra Skjold Burne i 
Egedal Center, fortæller og giver smagsprøver på flere dejlige vine. Der vil 

efterfølgende være mulighed for at købe disse vine til sejlklub priser i forret-
ningen i Egedal Center. Hurtig tilmelding tilrådes, da der er begrænsning på 

deltagerantallet.

14. februar: 
VIGTIGT FOR ALLE SEJLERE

Første hjælp til søs ved bl.a. nedkøling og hjertestop En aften hvor du har 
mulighed for at prøve hjertemassage og kunstigt åndedræt på en ”fantom-

dukke” samt brug af hjertestarter (der findes én ved havnekontoret). Undervi-
ser Dan Eiby i samarbejde med FTLF-Langtursejlerforeningen. 

21. februar: 
ØSTERSØEN RUNDT. 

Marianne Roed og Leif Helgestrup fra FTLF-Langtursejlerne tager os med 
til Tyskland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Rusland, Ålands Øerne 

og Sverige. En tur der vil være mulig for de fleste JS sejlere.
 I samarbejde med FTLF-Langtursejlerforeningen.

Mandagsaftner 
i din sejlklub 2011

For JS medlemmer med pårørende

OBS! 
Alle arrangementer starter kl. 19.00. 

Husk tilmelding til vinsmagning d. 7. februar på sms 60662304 eller 
willman@pc.dk senest d. 30. december 2010.

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
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7. marts: 
MED GALETHEA 3 PÅ EKSPEDITION JORDEN RUNDT. Marinebiolog Stig 

Markager var med på den sidste Galathea ekspedition og fortæller om den 
fantastiske verden under havoverfladen. Stigs job har igennem de sidste 20 
år bragt ham til Canadas nordligste søer, sydspidsen af Sydamerika, søer på 
New Zealand, Grønlandshavet, Andamanerhavet samt et utal af undersøgel-

ser i de indre danske farvande.
 I samarbejde med FTLF-Langtursejlerforeningen. 

14. marts: 
TAG MED JANE OG JENS TIL SVARTISEN i det nordlige Norge. Jane og 

Jens fra JS har været på langfart igen. Vi tager med dem indenskærs(ja du 
læste rigtigt) langs Norges vestkyst på et ”køligt” sommertogt.

 I samarbejde med FTLF- Langtursejlerforeningen.

28. marts: FRA ROSKILDE FJORD TIL BARBADOS. Forfatteren og langtur-
sejleren fra FTLF, Anne Hjælmsø, kommer og viser fantastiske billeder og for-
tæller om oplevelser med S/Y Rumkath, en Soleil 46. Et anderledes og ekso-

tisk foredrag fra Caribien. 
I samarbejde med FTLF-Langtursejlerforeningen.

Der vil naturligvis være mulighed for at købe diverse drikke til JS-priser.

God fornøjelse til nogle spændende og hyggelige aftner i din sejlklub.
Og hele molevitten er som de foregående år, GRATIS .o)

På vegne af MANDAGSAFTENSUDVALGET

SW 
Mob. 60662304

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!

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
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Denne gang er der også masser af 
konkrete oplysninger, løse påstande og 
utidige opfordringer, så venligst læs 
med.

Generalforsamling
Som det fremgår selvstændigt på 
anden side, er der generalforsamling i 
Jyllinge Sejlklub onsdag den 2. februar 
2011, kl. 19.30 i klubhuset. Det er vig-
tigt at så mange som muligt møder op, 
så bestyrelsen kan tage udgangspunkt 
i forsamlingens ønsker, forslag og ved-
tagelser. Specielt vil vi gerne diskutere 
de mulige scenarioer, der er for renove-
ring / udbygning / ombygning af vores 
klubhus-faciliteter. 

Derudover er der jo som vanlig frem-
læggelse af regnskab og budget plus 
de enkelte afdelingers indlæg om det 
forgange år på vandet og planerne for 
den kommende sæson. Kasseren ple-
jer jo også at give en enkelt omgang 
vådtelse efter godkendelse af regnska-
bet. Så venligst mød op.

Afdelingsmødet, klubhuset
Onsdag den 17. november holdt vi 
vores halvårlige afdelings- / medlems-
møde. Der var en del fremmødte klub-
medlemmer – godt 30 personer – plus 
3 indbudte gæster. De 3 gæster var 
lokale politikere, Evan Lynnerup, Claus 
Larsen og Frede Lærke, som var invite-
rede for at få en forhåndsoplevelse af, 
hvad vi går og pønser på i Jyllinge Sejl-
klub. De repræsenterer Kultur- og 
Idrætsudvalget, så det er nogle vigtige 
personer at tale med.
Aftenen startede med spisning og løs 
snak omkring bordet. Der blev bl.a. 

fortalt lidt om sommerens store 6-ugers 
aktivitet med sejlads for alle fra lokal-
området, som vi også gerne ser genta-
get i 2011. 

Derefter gik vi over til aftenens hoved-
punkt, nemlig fremlæggelse af de fore-
løbige resultater fra byggeudvalget.

Med udgangspunkt i en liste over en 
lang række konkrete ønsker fra afdelin-
gerne, udtrykt på tidligere afdelingsmø-
der, har byggeudvalget lavet en ”ønske-
liste”. Denne ønskeliste er blevet præ-
senteret for vores sagkyndige klub-
medlem, Lis Engquist (ingeniør & part-
ner i S. E. Brockhuus A/S), som har 
brugt megen tid på, sammen med 
næstformand Kaj Knudsen, at få styr 
på vores aktuelle tilstand af klubhus og 
den rigtige måde at finde en fremtidig 
løsning på.

Lis foreslog, at vi inddrog en arkitekt i 
forløbet og blot at præsentere ønskeli-
sten, uden at vi i byggeudvalget kon-
kretiserede tanker om den fysiske rea-
lisering. Så arkitekten kunne stå helt frit 
i et ideoplæg til byggeudvalget. Den 
ide købte vi. Derefter tog Lis kontakt til 
3 arkitektfirmaer og bad dem give et 
bud på økonomien i et faseopdelt for-
løb - en ideskitse, efterfulgt af en mere 
detaljeret skitseplan og endelig en 
egentlig byggeplan.

Vi valgte at lave et samarbejde med 
arkitektfirmaet Mangor & Nagel, hvor 
deres arkitektvalg faldt på Lotte Foght-
Sørensen, som sjovt nok også viste sig 
at være medlem af klubben.

Nyt fra bestyrelsen december 2010
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Lotte er kommet med en skitseplan, 
som er blevet præsenteret på afde-
lingsmødet. Kaj og Lotte har også 
været til et møde med havnen, hvor 
ideskitserne blev fremlagt. Sejlklubben 
og havnen er jo 2 forbundne kar og JS 
kan ikke lave planer uden at gøre det i 
samarbejde med havnen. Havnen har 
også en repræsentant i byggeudvalget.

Ideskitsen er fantastisk spændende 
(synes vi). Der er 3 forslag, hvoraf de 2 
er udbygning af det eksisterende klub-
hus, medens det 3. forslag er en ”ud-
af-boxen”-skitse med anlæg af en træ-
belægning, rækkende ud i vandet, og 
med en række fleksible bygninger i een 
etage, hver med deres specielle formål 
(omklædning, oplagring, møde- og 
festlokaler mmm).

Derudover havde Lotte den dristighed 
at skitsere en række ideer om hele hav-
neanlægget, som kunne åbne meget 
mere op for anvendelsen – bl.a. med en 
friluftsscene, camper-parking og meget 
mere.

Vi vil gerne præsentere oplægget på 
generalforsamlingen med henblik på en 
drøftelse af de næste skridt. Der skal jo 
tages stilling til den nødvendige vedli-
geholdelse af klubhuset, afstemt med 
det eventuelle forløb af plan A, B eller 
X. Endelig skal der tages stilling til, om 
vi vil gå videre med fase 2, som er en 
detaljeret skitseplan og som selvfølge-
lig binder os op på meget mere kon-
krete aftaler. Og som også har noget 
større økonomiske konsekvenser end 
fase 1 – som vi i parentes bemærket 
har fået meget billigt.

Der er ingen tvivl om at forslagene vil 
skabe debat, som det også gjorde på 
afdelingsmødet. Hvorfor skal vi kaste 

os ud i et projekt, som meget løseligt 
vurderet kan ligge på 10-20 millioner kr. 
Og hvorfor skal vi også tænke på lokal-
området i stedet for at kigge mere præ-
cist på helt konkrete behov for de 
nuværende aktiviteter.

På den anden side bliver vi nemmere 
optagne af visionære planer end af 
gustne (og nødvendige) renoveringer. 
Og man skal være opmærksom på, at 
det formentlig er ”nemmere” (læs: ikke 
let) at skaffe 10-20 millioner til at visio-
nært og ambitiøst projekt end at skaffe 
1-3 millioner til en renovering og udbyg-
ning af det eksisterende klubhus.

Vinterbadning
På afdelingsmødet var der også en 
repræsentant for (de fremtidige) vinter-
badere i Jyllinge. Vi havde indbudt 
Steen Pedersen til at deltage, da vi jo 
netop havde fokus på de mange mulig-
heder på vores område. 

Et mindre antal vinterbadere er jo hjer-
tens velkomne til at bruge vores bro, 
hvor der så forudseende netop er 
anlagt en trætrappe. Men hvis der er 
tale om et større antal mennesker, så er 
opfordringen blot at melde sig ind i Jyl-
linge Sejlklub på de vedtagne betingel-
ser og kontingenter. Så kan man også 
frit benytte vore faciliteter og udvikle 
vinterbade-afdelingen og nye faciliteter  
i gode og trygge rammer. Og vupti - et 
helt nyt tilbud til vore eksisterende 
medlemmer.

Jyllinge Sejlklubs visioner 
for klubhus (og klub)
Her er de nedskrevne - meget gene-
relle - visioner for klubhus og klub, som 
blev (del)vist på afdelingsmødet. 

>>>
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Et flot anlagt, fleksibelt og robust klub-
hus, som er rammen for klubbens man-
geartede aktiviteter på vandet, som 
fastholder nuværende og tiltrækker nye 
medlemmer og som rummer mange 
muligheder for udfoldelse for både juni-
orer og seniorer.
Fortsat at udvikle vore fysiske rammer, 
så vi kan imødekomme behov, som 
skabes af flere og udvidede aktiviteter, 
og som kan være med til at gøre Jyl-
linge Sejlklub mere synlig og attråvær-
dig i lokalsamfundet.
Medvirke til at fastholde klubbens 
oprindelige visioner, som omfatter styr-
kelse af kapsejlads, undervisning af 
nye sejlere, og undervisning af og leg 
for ungdommen
Være rammen for klubaktiviteter og 
sociale arrangementer året rundt
Danne grundlag for samarbejde med 
lokale foreninger, institutioner og politi-
kere om videreudvikling af ”Den Blå 

Legeplads” – med plads for alle med 
interesse for vandet og fjorden
Gøre Jyllinge Sejlklub til den samlende 
kraft for udvikling af faciliteter og aktivi-
teter ved vandet
Hvad siger I til den?

DS og Klubkonferencen 2010
Den 19. Og 20. november afholdt 
Dansk Sejlunion den årlige klubkonfe-
rence på Vingstedcentret ved Vejle. Vi 
deltog 2 personer fra Jyllinge Sejlklub 
og havde 2 meget udbytterige dage. 
Jeg kunne godt have ønsket, at der 
havde været en repræsentant for de 
unge fra JS, da der var en del unge 
deltagere fra det øvrige land, og der var 
en del interessante seminarer. Dansk 
Sejlunion ER blevet forynget med den 
nye bestyrelse.

En af grundene til at nævne konferen-
cen er det faktum, at Dansk Sejlunion 

>>>
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den seneste række år har udviklet sig til 
at være en meget professionel og 
meget stor støtte for sejlklubberne i 
Danmark. 

Konferencen indeholdt en lang række 
meget konkrete seminarer med focus 
på forskellige problemstillinger i klub-
berne landet over. Helt specielt er det 
en stor trøst at se, at mange klubber 
har de samme problemer, visioner og 
udfordringer som os i JS og at ”vi nu 
ikke er så ringe endda”.

Det er også en helt speciel fornøjelse at 
opleve de mange, mange frivillige, som 
lægger en stor del af deres fritid i klub-
berne og at de endda stortrives med 
det. Forenings-Danmark indeholder 
efter mening en meget stor værdi, som 
vi skal værne om.

Tilskud fra Roskilde Festival – og 
anvendelse deraf
Som tidligere nævnt har vi jo i foråret 
fået 35,000 kr fra Roskilde Festival 
Fonden. Med henblik på at bruge dem 
til ungdomsaktiviteter. Vi havde oprin-
delig hensat dem til at sikre, at vores 
store sommeraktivitet ikke gav under-
skud. Sommeraktiviteten var jo netop 
en stor indsats overfor de unge i nær-
området, hvorfor disse penge var vel-
anbragt her. Til vores store glæde fik vi 
et tilskud på 20,000 kr og 10,000 kr fra 
Roskilde kommune til dette arrange-
ment, som de i Roskilde var meget 
begejstrede for. Desuden var der det 
faste tilskud på 5,000 kr fra DS for den 
ene uge, som var sommercamp i DS’ 
regi. Så hele det store projekt balance-
rede med ca 105,000 kr, som blev 
dækket ind af tilskuddene plus de 
penge, som deltagerne selv skulle 
betale. Det er rigtig godt gået.
Så vi har altså 35,000 kr, som er dedi-

kerede til ungdomsaktiviteter. Dem har 
vi så nu anvendt til indkøb af 6 sit-on-
top kajakker, som var en kæmpe-suc-
cess i sommers. Plus 2 stand-up-
paddles til specielt brug i surf-afdelin-
gen. Derudover har kajakafdelingen 
planlagt indkøb af 2 junior-kajakker til 
foråret, for at støtte op om ungdomsar-
bejdet. De har også fundet en instruk-
tør, som gerne vil stille sig til rådighed 
for undervisning af de unge håb.

Så JS investere virkelig i matriel til gavn 
for ungdomsarbejdet. Vi har jo også i 
2010 købt 2 brugte 420-joller, som skal 
lægge op til sejlads for de unge på 
15-25. Plus de voksne, som også 
synes, at det er skægt at sejle i joller.

Nyhedsbrevet på hjemmesiden
Jeg vil slutte med en opfordring til 
medlemmerne om at tilmelde sig til 
Nyhedsbrevet på vores hjemmeside. 
Det vil give os mulighed for hurtigt at 
informere om generelle ting i klubben. 
Som f.eks. indkaldelse og reminders 
om afdelingsmøder, mandagsaftener 
etc. Der er også oprettet en Facebook-
gruppe – ”Jyllinge Sejlklub” – som man 
kan linke sig til og begynde at bruge 
lidt mere.

Med ønsket om en glædelig jul og et 
godt nytår

Vi ses - til generalforsamlingen – om 
ikke før.

Peter Ottesen
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Første del af mødet: Resultater fra sejlklubmødet er både et idékatalog og en liste over løsninger på 
praktiske problemer.

Jolleafdelingen, Benny  ønsker:
· Sejlads på tværs af generationerne
· Store både (med høj hastighed) 2 stk 420 joller
· Flerskrogsbåd, Hopycat samt spiler
· Gang i kredssamarbejdet. Har kontakt med Hopy-klubben

Resultater fra vores sommersejlads ”Den blå legeplads”, Mette:
· 115 deltagere
· 3 seniorer, 45+ prøvede de store joller (420 og laser)
· Kølbåde:
 Forældre var målløse over hvor meget de unge fik lov til (i et beskyttet farvand)
· Unge:
 Ønsker at prøve hvordan joller, både etc. fungerer i vandet, vi ønsker ikke undervisning
· Det er meget vigtigt, at vi (Mette: Voksne) er der, når de unge prøver joller etc.
· Efter sommersejladsen er det klubben som ”rydder op”, dvs vedligeholder det udstyr som er blevet 

brugt meget
· I sommer var der hovedkuls/ ad hoc samarbejde her og nu
· Hvordan kan vi forbedre dette næste år?
 Andre afdelinger med også i planlægningen af Sommersejlads 2011
· Pressedækning af projektet er meget vigtig for at få tilstrækkeligt med deltagere:
 Lokalaviser, artikler, flyveblade til skoler og ungdoms- og fritidsklubber etc.
· Træning skal ind som leg, især hos de yngste
· Forslag til nyt udstyr:
 SOT, Sit-On-Top kajakker
 SUP, Stand-Up-Paddles: Man står op på et brædt og padler sig frem

Fra Havkajakafdelingen, Steen:
· Ungdomsarbejdet er sat igang med Lone som ildsjæl
· Vi har lige lånt børnekajakker i et helt år fra Dansk kano og kajak union
· Lone ønsker at børn og forældre samt voksne alene deltager i ungdomsarbejdet: Meld Jer voksne

Ulla:
· Vi vil gerne have seniorer med i jollesejladserne
· Vi vil gerne have unge med i kajaksejladserne i samarbejde med kajakafdelingen

Fra Sejlerskolen, Rudi:
· Vi ønsker ingen nedre aldersgrænser
· Vi har startet et nyt hold på 22 unge
· Vi vil gerne have flere med, tilmelding snarest
·  Joller  -  Kølbåde:
 Unge kan deltage i begge typer både om eftermiddagen
 Voksne tilsvarende om aftenen

Anette: Samarbejde mellem afdelinger:
· Optimistsejlere kunne inviteres på en tur med kølbådene
· Man kunne invitere de unge med på kapsejlads 1 – 2 aftener i sommerens løb

Rudi: Man kunne oprette en gæstebørs:
· De unge melder sig på gæstebørsen
· Skipper går på børsen og finder et par unge, som gerne vil sejle lige nu

Møde for alle i sejlklubben 17. nov. 2010
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 Det er vigtigt at de unge føler ”suset” og bliver engagerede.

13 årig mødedeltager: 
· Meget lærerigt med en mentor, som er en del af kapsejlads teamet

Mette:
· Når først de unge er på vandet, kommer forældrene også

Kenny:
· Efter sejladserne skal der være en evaluering, så de unge og de gamle rystes sammen

Kjell, referent

Fremtiden  -  visioner  -  planer: Hvad vil vi?
Anden del af medlemsmøde den 17. nov. 2010 kl 19:15 med 35 tilmeldte medlemmer.

Fra Roskilde byråd deltog:
· Claus Larsen (S)
· Evan Lynderup (V) med kone
· Frede Lærke (?)

Baggrunden for mødet er at vores klubhus skal renoveres. Vi har fået udarbejdet en rapport om 
husets tilstand.

Næste trin i processen er at spørge: Hvad vil vi med klubhuset? Hvilke ønsker har vi til fremtiden på 
kort - og på lang sigt?

I et større perspektiv er klubben en del af havnen, som er en del af Jyllinge, og som igen er en del af 
regionen.

Når vi, klubben, nu laver planer for her og nu og videre på måske 20 års horisont, er det for dels at 
klargøre vores ønsker og holdninger til fremtiden, dels at bidrage til de planer, som havneselskabet 
måtte have og videre til understøtning af regionens masterplaner.

Jo klarere vi er i mælet, jo større mulighed for indflydelse, og jo størrre er chancen for at havneselska-
bet tager vores planer med i deres planer.

Klubbens byggeudvalg har fået udarbejdet 3 planer: Plan A, B og X.
Kun plan X kræver en ny lokalplan, da en indeholder store ændringer i området.

Planerne kan ses på Klubbens hjemmeside.

Det skal nævnes, at der endnu ikke er sat ressourcer endsige økonomi på projektplanerne endnu.
Punkter fra diskussionen efter gennemgang af planerne, som kan ses på klubbens hjemmeside, er 
følgende:
· Roskilde havn har en helhedsplan
· Det langsigtede perspektiv er det bedste
· En interessant helhedsplan; nok en 10 års plan
· Fra ”Det ny Jyllinge” oplæg, som kom for et par år siden: 
 Roskilde udbygger den nordlige del af kommunen
· Udstykning vest for havnen:
 Naturfredning
 Gennemstrømning af vand
 Grave ud – udvide havnearealet
· Miljøcenter Roskilde: Strandbeskyttelseslinien fra EU kan ikke afviges.
· Havnebad kan blive et problem >>>
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· Lokalplan:
 Høringer indsigelser tager mere end 1 år
 Benyttes en lokalplan ikke forældes den
 Forældelsesfrist er 3 år, derefter forfra
· Plan X giver godt liv ved havnen, rekreative områder i en større del af havneområdet
· Plan X: Økonomien er uoverskuelig nu
· Regionen har den største befolkningstilvækst i DK
· Vi har et stort opland
· Vi skal have det rigtige skitseprojekt igang nu, hvis vi skal videre
· Vi skal have en person til Fondraising
 Gulddysse kultur gård 3 etape indviet for nylig. Kan formanden herfor hjælpe?
· Klubhusets manglende vedligeholdelse indgår i både plan A og plan B
· Bærende konstruktioner skal renoveres
· Baderum, sætningsrevner, dyrt at renovere
· Når klubhuset er renoveret bliver driften dyrere. Kan det løbe rundt?
· Tilskud fra kommunen til medlemmer over 25 år bliver mindre i fremtiden
· Aktiviteterne er de vigtigste – bygninger i næste række
 Klubben>bedre materiel>flere aktiviteter
· Politikere skal med i samarbejdet mellem klubber og skoler fordi klubben skal hvile i sig selv 
 økonomisk
· Regionen skal med og politikerne skal med
· Ad. Regler: Vi skal udfordre miljøreglerne > Hvordan kan vi få dispensationer? >  Byudviklingen er 

vigtig
· Realdania fond  <-> Havnesbstyrelsen: Tag kontakt med dem så tidligt som muligt og hurtigt. Når 

projekterne er færdige kan vi ikke få økonomiske midler fra dem
· Der er et stykke vej/tid til at havneselskabet vil til lommerne og betale

Kjell, referent

Husk at støtte vores annoncører – de støtter os !
Bent Henneberg, Annonceansvarlig

>>>
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Det følgende er lidt fra forskellige foredragetc. som referenten deltog i.

Foredrag: ”En målrettet indsats over for fritidssejlere”.
Farvandsvæsnet FRV har revideret sine brochurer/publikationer efter en gennemgribende analyse af 

hvad brugerne, erhverv, fritidssejlerne etc. har brug for på vandet og iøvrigt.
FRV indsigter resulterede i 6 punkter:
· Lad mig bestemme
· Det hele på én gang
· Kan jeg stole på det?
· Realtime
· Info. på farten
· KISS (Keep It Simple, Stupid)

Specielt kan nævnes at publika ti onen ”Afmærkning af danske farvande” er opdateret og kan 
downloades gratis fra FRV’s hjemmeside. Den kan også købes som et hæfte på 60 sider. 
Du kan få on-line info. på www.frv.dk som hjælper dig til sikker sejlads.

Foredrag: ”Når havnen skal laves om. 
Hvordan man får maksimal indflydelse, når havnen skal laves om”
Dansk Idræts-forbund´s Olympisk komite har udarbejdet en velstruktureret og meget informativ 
publikation: ”Havnen en attraktiv idrætsfacilitet”. Udarbejdet af Danmarks Idræts-forbund og de 
specialforbund (se nedenfor), der har vandaktiviteter på programmet, står naturligvis til rådighed 
med inspiration, råd og vejledning, hvis kommunen har ønsker om at omdanne den gamle 
industrihavn eller den etablerede lystbådehavn til en aktivitetshavn for alle kommunene borgere.
Danmarks Idræts-forbund - dif.dk
Dansk Kano- og Kajak Forbund
kano-kajak.dk
Dansk Forening for Rosport - roning.dk
Dansk Sejlunion - sejlsport.dk
Dansk Svømmeunion - svoem.dk
Dansk Handicap Idræts-Forbund - dhif.dk

Foredrag: ”Sejlerskolen, hvordan sik res kontinuiteten?”
Dansk Sejlunion har udarbejdet bl.a. en ”drejebog” for sejlerskoler. Den er nærmest en slags 
Grønspættebog efter princippet at uddelegere: Hvem gør hvad? Den er dog ikke helt opdateret og 
der mangler noget om grundstødning.

Highlights fra Dansk Sejlunions klubkonference 

19.-20/11 november 2010.

>>>
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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 

Kerteminde Sejlerskole er akkrediteret (jeg ved ikke efter hvilken standard – de mest kendte 
relevante standarder er nok ISO 9000 serien). Deres drejebog opdateres derfor hvert år og må anses 
at være ”on the edge”. Den kan downloades gratis fra www.kertemindesejlerskole.dk.

Foredrag: ”Kapsejlads med succes”! For pigesejlere. Thurø sejlklub.
I flæng kan nævnes:

· Thurø sejlklub har 537 medlemmer
· 73 piger og 17 både hver onsdag og alle møder op!
· Mandage 60 både i kap., andre klubber i området er med
· 4 solinger for de kap. tossede piger, da bådene er ens!  4x3 piger ude i alt slags vejr!
· ”Hyæne ræs” for de fynske sejlklubber siden 1988 
 1 gang om året. Alle får pokaler
 Vinderne får et lille koøje med en sten i som et smykke. Dem er der prestige blandt pigerne i at vinde
 Ingen sejlerskole, men garvede sejlere instruerer i alle bådtyper – ”learning by doing” er en meget 

spændende type opgaver
· Deltagere langvejs fra, nogen helt fra Ålbæk er med.

Foredrag: ”At lede frivillige”. Uffe Elbæk, tidl. rektor for Kaospiloterne.
Alle konferencedeltagerne var med her - vi sad i rundkredse med 6 - 8 i hver kreds. Opgaven lød: 
”Hvad er alternativ valuta og værdiskabelse i forhold til vores frivillige? 
De første 10 min bruger hver gruppe på at finde 10 punkter, derefter vælges de 5 vigtigste ud.
Nu flytter gruppedeltagerne rundt til de andre grupper, men yngste deltager i hver grupe er kaptajn 
og bliver siddende. Han skal fortælle gruppens resultater til de andre gruppers deltagere.
Processen fortsætter stadig under tidspres og til sidst fås de 5 vigtigste punkter for alle deltagere.
Gruppernes 5 vigtigste punkter og det endelige resultat kan ses på konferencens hjemmeside.

Samme Uffe Elbæk spurgte konferencens yngste deltager (som jo var holdkaptajn) 
om hvad han havde for 5 punkter:
· Arrangere fællesture 2 gange årligt
· Mentorordnig, hjælper igang
· Tøj
· Fester og sociale arrangementer
· Uddannelse

Dette synes jeg er det bedste bidrag (nok på basis af gruppen, men kaptajnen har altså styrende 
funktioner, da han er den eneste med overblik) Især mentorordningen er noget vi skulle bruge noget 
mere – den er meget effektiv.

Kjell referent

>>>
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Vi læssede kajakkerne på traileren, som 
sædvanligt med højt og forventnings-
fuldt humør.
De fleste af os havde ikke været på be-
søg i Quajakklubben i Lynæs.
Bodil, Jan og Palle var på pletten og tog 
imod os, da vi ankom. Desværre kunne 
Benny, vores kontaktperson, ikke kom-
me; han havde fået hold i ryggen.

Vejret var lige til roning i bølger.
Vandet mellem Halsnæs og Odsherred 
kan være ret avanceret med bølger 
ind fra Kattegat, udgående tidevands-
bølger og vindbølger fra en helt tredie 
retning.
Vandet var fint at ro i, også i det sært 
flade vand ud for Lynæs.
Da vi kom ud i strømmen, sejlrenden, 
var bølgerne som forventet noget rod-

ede. Vi satte kursen mod ”den hvide 
gavl”, og flakket nord for Rørvig på den 
anden side indsejlingen til Isefjorden.
Allerede her blev vore forventninger 
indfriede – troede vi – men det skulle 
blive meget værre og meget mere 
spændende.
Mellem flakket og stranden er der en 
del strøm og bølger at træne i.
Ude på flakket var bølgerne endnu 
højere grundet det lave vand; det var 
også fint.
Først derefter lagde jeg mærke til de 
bølger, som brækkede med meget 
hvidt skum ude i ”horisonten”.
Jeg spurgte Jan hvorfor bølgerne 
brækkede lige der? ”Det er ved kanten 
af flakket”, sagde han: ”Derude er det 
ikke nogen god ide at vende på tværs 
af bølgerne” – og så grinede han lumsk.

Selvfølgelig skulle vi da også derud – 
og han havde helt ret.
Vi var et par stykker, som ved et uheld 
kom på tværs af bølgerne, men på mi-
rakuløs vis klarede vi os. Ingen Jyllinge-
roere tiltede i.
Lynæsserne var lidt skuffede, men som 
de sagde: ”Vi har meget større bølger 
her”. Og det tror vi på, for her blev det 
til en rigtig bølgetur:
Ud tværs gennem brændingen: Det 
var som at få en spand koldt vand 
lige i synet. Hurtigt og så var det hele 
ovre. Man var ude på den anden side 
af brændingen – men i endnu større 
bølger! Bølgerne var dog ikke større 
end vi kunne se hinanden hele tiden. Af 
og til var det meget lidt vi kunne se (af 
hinanden).

Bølgetur til Lynæs Quajakklub 26.september

>>>



26

Vi skulle også prøve at surfe:
De var både længere og meget hurti-
gere end hvad vi er vant til.
Vi var et par stykker, som ikke helt 
havde styr på det at styre kajakken med 
pagajen ned langs siden. Af en eller an-
den grund gik det godt alligevel – men 
vi skal altså hjem og øve surf med pa-
gajstyring.
Her er mulighed for nye oplevelser i 
fremtiden. Det er ikke sidste gang vi har 
besøgt Lynæs Quajakklub. Gad forrest-
en vide, hvordan man laver makkerred-
ninger i den slags bølger for ikke at 
tale om dobbelte makkerredninger (når 
begge tilter i vandet og begge kajakker 
ligger med bunden i vejret)? Vejret var 
ellers lige til det også.

Frokosten blev indtaget på læsiden 
af Skansehage med megen snak om 

vores nye erfaringer med større bølger.
Derefter gik det hjemad med kurs mod 
”en stejle skrænt” mod syd og senere 
med retning mod Kulhuse og ”det lille 
fyr” for enden af Lynæs havns mole.
Lynæs Quajakklub er en lille klub med 
et klubhus til både kajakker og klubak-
tiviteter.
Kajakkerne hænger i 2 brede stropper 
( så de ikke bliver bulede af at ligge på 
2 stålrør, som vores kajakker gør). De 
hænger også tæt i mange lag over hina-
nden. Under hver kajak er der et stykke 
krydsfiner med et stykke ”gulvtæppe” 
på, som man lægger kajakken på, inden 
man løfter den op i stropperne – smart.
Tak til Benny, Bodil, Jan og Palle for 
vidende guidning, gode råd og godt 
humør på turen. Vi var 6 medlemmer og 
en gæst på turen. 
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 1 0 / 1 1
Kalenderen holdes løbende opdateret på vores hjemmeside, 
www.jyllingesejlklub.dk.

Aktivitet Arrangør Dato  Kl. 

December
Juleroning og gløgg Kajakafdelingen 12.12 13.00-18.00
Jolle træning med spisning Jolleafdelingen 18.12 9-16.00

Januar
Klubhuset udlånt  07.01 8.00 -
   08.01 til kl. 12.00

Februar
Generalforsamling Sejlklubben  02.02  19.30 - 22.00
Kajakafdelingsmøde Kajakafdelingen  ??? 
Hus udlånt     12.02  12.00
      13.02  12.00
Hus udlånt     19.02  12.00  
      20.02  12.00 
 
Marts
Jollefest, Fastelavn Jolleafdelingen  06.03  10-12

Faste f.eks. ugentlige aktiviteter:
Kakajafdelingen:
Søndagsroning kl 10:00 til kl 13:00. Ingen roning hvis fjorden er frosset til.

Mandagsmøder:  Se midtersiderne i bladet.
 
                                                             

TIL ANDELSHAVERNE!

DER INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
I JYLLINGE LYSTBÅDEHAVN a.m.b.a. 

TIRSDAG DEN 11. JANUAR 2011 KL. 1830 
I JYLLINGE MARINA.

MVH BESTYRELSEN



Returneres ved varig adresseændring: 
Jyllinge Sejlklub, 4040 Jyllinge


