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Den blå legeplads



Kom og vær med i Jylling SeJlKlub!
bliv medlem og Kom ud på 

Den blå legeplads

Kom og vær
 med!

Den blå legep
lads er for 

børn i alle a
ldre!

Rammen eR deR - fjoRden selvfølgelig.

jyllinge sejlklub haR masseR af udstyR, så hvis du/i kommeR, 

eR du godt i gang med en god og spændende fRitidsinteResse 

foR hele livet. optimist jolle, Zoom 8. 2 mands jolleR, laseR og 

420éR, skolebåde, suRf gRej, kajak, sit on top kajakkeR og sup 

(stand up padles)

kom ned i jyllinge sejlklub.

bliv medlem og få gode oplevelseR med andRe.

kontingenter:

familie (2 voksne samboende) 900 kr.

senior 700 kr.

junior (under 24 år) 550 kr.

Hvad får man ud af at være medlem af Jyllinge Sejlklub? 
det er jo et ofte stillet spørgsmål og vi har her forsøgt at liste en række af de 

fordele man kan have ved at være medlem af jyllinge sejlklub.

først og fremmest er sejlklubben jo en samling af de mange aktiviteter, der 
dyrkes på vandet. men det er også et sted, hvor man mødes uden sociale eller 

aldersmæssige skel og hygger sig med hinanden året rundt. 

Man får adgang til mange aktiviteter:

· kapsejlads
· skoleundervisning (teori og praksis  

– sluttende med duelighedsbeviset)
· surf
· jollesejlads
· kajak (med diplom som ”frigivet” roer
· vinterarrangementer med foredrag 

(mandagsaftener)

man får adgang til klubbens materiel
· joller, sit-on-top-cajaks
·  surfbrædder, sup’er
·  kajakker
·  skolebåde (h-både)
du bliver medlem af en klub med styr 
på de administrative elementer:
·  kassererfunktion (kontingenter, akti-

vitetsgebyrer, betalinger)
·  anvendelse af ”foreningspakken.dk”

Adgang til klubfaciliteter:
som medlem er klubhuset også dit 
klubhus - og det kan lånes i vintersæ-
sonen til private arrangementer

Du bliver medlem af paraplyorganiza-
tionerne dansk sejlunion - medlem af 
dif og dansk kano og kajak-

Få rabatter på:
·  bådforsikring (mange forsikringssel-

skaber giver op til 20% til medlem-
mer af danske sejlklubber)

·  andre tilbud til medlemsorganisatio-
ner (fra dansk sejlunion mm)

Kom ned i din sejlklub 
og prøv den
dem, der ikke kommer snyder sig selv.
der er også altid behov for frivillige 
hænder - en arbejdsdag på 3 - 5 timer 
i din sejlklub er også et socialt arran-
gement. 

mandagsaftener - i vinterhalvåret
jyllinge sejlklub har en meget lang tra-
dition for et omfattende og spændende 
program 6-8 gange i løbet af de kolde 
vintermåneder. der holdes mange fore-
drag af alle mulige sejlere med erfaring 
fra lange ture ud i verden.

vandpytten
vores klubblad "vandpytten" udgives 4 
gange årligt og indeholder mange for-
skellige beretninger om løst og fast.

denne udgave af vandpytten er et sær-
nummer, hvor vi har forsøgt at samle 
så mange kontante informationer som 
muligt. men ellers er bladet klubbens 
talerør til medlemmerne og havnens 
andelshavere. 
med referater fra generalforsmalinger 
og medlemsmøder såvel som løbende 
information fra bestyrelsen. og selv-
følgelig er der en kalender, som helst 
skulle afspejle alle årets arrangementer. 
her kan man se alle klubbens eller de 
enkelte afdelingers arrangementer. 

Hjemmesiden
enhver forening med respekt for sig 
selv har en hjemmeside - således også 
jyllinge sejlklub. på www.jyllingesejl-
klub.dk finder du nyttig informationer, 
aktivitetskalender etc.

du kan også kontakte klubben via 
info@jyllingesejlklub.dk eller til de en-
kelte afdelingers ledere. se telefonli-
sten bagerst i bladet.

der er nyhedsmails, som vi opfordrer 
alle med interesse for klubben at til-
melde sig. så vil man modtage en mail 
med specielle informationer, hvis der er 
behov for en hurtig måde at informere 
så mange af klubbens medlemmer og/
eller interessenter som muligt.
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gøre jyllinge sejlklub mere synlig og 
attråværdig i lokalsamfundet.

· Samarbejde med foreninger, institu-
tioner og politikere om udvikling af 
”Den Blå Legeplads” - med plads for 
alle med interesse for vandet og fjor-
den

generalforsamlingen 
11/4/2011
så er bestyrelsen endelig blevet fuldtal-
lig efter genoptagelsen af vores gene-
ralforsamling i februar, hvor vi jo ikke 
kunne finde en kasserer, næstformand 
m.v.

benny jensen har overtaget kasserer-
jobbet midlertidig - og senest frem til 
generalforsamlingen 2012. så vi har 
stadigvæk behov for en ny kasserer, 
som gerne må melde sig inden februar 
2012. en ny kasserer kunne få stor for-
del i at blive oplært hurtigst muligt og 
måske deltage delvist. vi har nu afsat 
25.000 kr årlig til kontorhjælpen (tine 
fra teadan) plus 10.000 kr til kassereren 
årligt. det vil sige, at der nu bliver be-
talt for en aktivitet, som ellers har været 
“gratis” for klubben. det vil ikke være 
gratis fremover.

søren engquist er ny næstformand 
og kaj knudsen er indtrådt som me-
nigt medlem (istedetfor kjell nielsen). 
henrik oreskov fortsætter som revisor 
og bent henneberg er også valgt som 
revisor. poul manniche er bestyrelses-
suppleant og vil også deltage i besty-
relsesmøderne.

det er med stor lettelse at se, at vores 
problemer nu foreløbig er løst. det er 
naturligt, at der hele tiden er udskift-
ning, folk får ændrede prioriteringer og 
man bliver jo også en smule “slidt” af 

arbejdet. men klubben er baseret på 
frivillige og aktive medlemmer, så vi har 
hele tiden behov for medlemmer, som 
“tager handskerne” op og bruger et par 
år i klubbens tjeneste. til gavn og for-
nøjelse for rigtig mange mennesker.

Afdelingsmøde 
torsdag den 5. maj
Ca. 25 medlemmer var mødt frem til af-
delingsmødet, som begyndte med ind-
tagelse af lidt mad og drikke.

Sommersejlads
mette meldgård orienterede om planer-
ne for årets sommersejlads i sommer-
ferien. de gode erfaringer fra 2010 og 
opbakning fra klubbens bestyrelse og 
øvrige afdelinger er udgangspunktet for 
en gentagelse. der er indgået samar-
bejde med surfafdelingens instruktører 
om medvirken – lige som sidste år, så 
vi kan sikre et bredt tilbud. der er også 

www.triton.dk

servicecenter

Triton Marine Service
Hvidovregade 32 . 2650 Hvidovre
Tlf. 36 75 46 18 . Fax 36 75 49 05
E-mail: mail@triton.dk

Mercury og MerCruiser
autoriseret salg og service
Danmarks største reservedelslager

Triton-Me-servicecenter-60x87.indd   1 06-12-2010   13:30:45

nyt fra bestyrelsen

jyllinge sejlklub er en yderst velfunge-
rende klub med mange aktiviteter (som 
man vil kunne se i de forskellige indlæg 
inde i bladet) og rigtig mange aktive 
udøvere. og blandt disse mange ud-
øvere er også en stor gruppe ildsjæle, 
som yder en stor indsats for at få disse 
forskellige aktiviteter til at udmønte sig. 
uden dem ingen klub og intet klubliv.

klubben har de sidste par år på de 
halvårlige medlemsmøder haft en liv-
lig og frugtbar debat om visonerne for 
fremtiden. under overskriften ”den blå 
legeplads”, som igen har udmøntet sig 
i en plan for udbygning/renovering af 
vore klubhusfaciliteter. vi har flere for-
skellige planer og den mest ambitiøse 
indeholder nybygning på området med 
trædække ud i vandet og nye byg-
ningsfaciliteter. men lad os nu se, hvad 
vi kan bære og om det er muligt at skaf-
fe penge dertil. under alle omstændig-
heder er det en meget lang process. 
vores ambitioner kan udtrykkes som 
det følgende.

visionerne om nyt klubhus 
- den korte udgave

· et flot anlagt, fleksibelt og robust 
klubhus, som er ram  men for  klub-
bens mangeartede aktiviteter på van-
det, som fastholder nuværende og 
tiltrækker  nye medlemmer og som 
rummer man ge muligheder for udfol-
delse for både juniorer og seniorer.

· fortsat at udvikle vore fysiske ram-
mer, så vi kan imødekomme behov, 
som skabes af flere og udvidede ak-
tiviteter, og som kan være med til at 

indhold

nyt fra bestyrelsen 4-8

Sommersejlads 
i Jyllinge 2011 10-11

Kapsejlads 12

Kajakafdelingen 14

Surfafdelingen  16

Jolleafdelingen  18

Sejlerskolen  22

Tilbageblik & udkig  24

Telefonlisten  27

input til redaktionen bedes sendt pr. 
email til redaktøren. 

tekster bedes skrevet i Word.doc. 
og billeder m.v. sendes som jpg 
eller pdf-fil. 
der tages forbehold for evt. trykfejl.
næste nummer udkommer
september

deadline til næste nummer: 
fredag den 27/8-12
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tilsagn fra kajakafdelingen og sejler-
skolen om at medvirke. voksne og ikke 
mindst forældre er meget velkomne til 
at deltage i aktiviteterne.

læs mere på hjemmesiden om projek-
tet, tilmelding, pris og tider mv.

byggeplaner
kaj knudsen orienterede om status for 
projektet, som er, at vi med udgangs-
punkt i vores idéoplæg nu skal arbejde 
på finansieringen og på den baggrund 
skabe os et overblik over mulighederne 
for og omfanget af et byggeprojekt. 
i den forbindelse skal der også tages 
højde for de ret omfattende vedlige-
holdelsesopgaver, som fremgår af den 
rapport, som vi har fået udarbejdet ef-
ter et bygningssyn foretaget af fagligt 
velfunderede medlemmer af klubben – 
lis enquist og finn mortensen.
idéoplægget har, som mange ved, væ-
ret forelagt både på afdelingsmødet i 

november 2010 og på generalforsam-
lingen 2011, og der har været stor til-
slutning til, at vi arbejder videre med 
at få defineret og beskrevet et projekt. 
meningerne om omfanget har været 
delte – af gode grunde – nogen vil helst 
det helt store, og andre synes, at vi skal 
”holde fødderne på jorden” og nøjes 
med det nødvendige og ikke forpligte 
klubben for voldsomt.

på den baggrund skal bestyrelsen in-
den længe beslutte sig for, hvilket og 
hvor stort et projekt, den vil anbefale, 
og som byggeudvalget sammen med 
fundraiserne skal arbejde videre med 
inden forelæggelse i afdelingsmødet 
i november og senere på generalfor-
samlingen. der vil løbende blive orien-
teret via nyhedsmails.

ungdomsafdeling
det udvidede samarbejde mellem surf-
afdelingen og jolleafdelingen er et godt 
udgangspunkt for at danne et ung-
domsudvalg med repræsentanter for 
børn og unge. vi kan uden yderligere 
formaliteter nedsætte udvalget uden 
problemer i forhold til klubbens ved-
tægter, så det er bare med at komme i 
gang. bestyrelsen tager et initiativ.
henning smith tilbød at medvirke med 
”her og nu” reparationer af udstyr, så 
aktiviteterne for børn og unge så vidt 
muligt ikke forhindres eller forsinket. 
henning vil også forestå et uformelt 
kursus i vedligeholdelse af joller m.v. 
hen over vinteren, hvis der er basis her-
for.

vinterbadning
anja orienterede om den nydannede 
vinterbadeklub. klubbens ønske er, at 
få mulighed for at lægge en ponton 
med en sauna mv. i vores del af havnen 
- i nærheden af skolebådene. 

man forestiller sig et bredt samarbejde 
med alle, der kan have interesse i at 
anvende anlægget og til vidt forskellige 
aktiviteter. størrelsen ca. 9x5 m.
der er allerede søgt om økonomisk 
støtte i kommunen, hos lokale- og an-
lægsfonden og andre steder.
vinterbaderne vil gerne være en del af 
”den blå legeplads” men som selv-
stændig klub. man vurderer, at det vil 
blive for dyrt for dens medlemmer, hvis 
man samtidig skal være medlem af jyl-
linge sejlklub. der kan eventuelt aftales 
en fordelagtig pris for medlemmer af 
js, hvis der i øvrigt kan indgås en aftale.
flere af mødets deltagere tilkendegav 
ærgrelse over, at vinterbaderne havde 
etableret sig som selvstændig klub og 
ikke har været i realitetsforhandlinger 
om vilkår og muligheder som en afde-
ling af js. og vinterbadning er jo en 
af de forskellige aktiviteter, som vi har 
satset på i vores idéoplæg til udvidelse 
af klubhus og anlæg i øvrigt. js’s be-
styrelse forholder sig snarest formelt til 
henvendelsen fra vinterbaderne.

Kasserer
peter ottesen orienterede om den mid-
lertidige ordning, som indebærer, at 
benny jensen er tiltrådt midlertidigt 
som betalt kasserer, og at vi snarest 
og senest til næste generalforsamling 
skal have fundet en afløser. peter op-

fordrede alle til at lægge sig i selen for 
at medvirke til at løse problemet!

Kalenderen på hjemmesiden
der har været problemer med dobbelt-
booking i og forståelse af brug af ka-
lenderen på hjemmesiden. fremover vil 
det kun være afdelingsformændene el-
ler en anden repræsentant for de enkel-
te afdelinger, der kan booke og omtale 
aktiviteter i kalenderen. når man bruger 
kalenderen, skal det klart fremgå, om 
man har booket klublokalet og eller det 
lille mødelokale i det gamle kontor. hvis 
man f.eks. har en aktivitet på vandet og 
efterfølgende vil bruge klublokalet eller 
mødelokalet, skal der skrives 2 gange – 
dels om aktiviteten og dels booking af 
faciliteter. 
fremover vil det også være muligt at re-
servere trailerne på hjemmesiden.
peter ottesen tager initiativ til at samle 
afdelingsformændene og udforme ret-
ningslinjerne for brug af kalenderen, så 
vi så vidt muligt undgår misforståelser.
ernst madsen påtager sig at ajourføre 
kalenderens opsætning mv. og fjerne 
de fejl, der er opstået siden ibrugtag-
ningen – en grundig oprydning.

Følgebådene
martin orienterede om brug af følgebå-
dene og fortalte om udstyr til sikring af 
propellerne ”propelafskærmning”, så vi 

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 

 

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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undgår, at der sker ulykker i den forbin-
delse. det aftaltes, at udstyret indkøbes 
og monteres på alle bådene snarest.
der udarbejdes retningslinjer for brug 
af følgebådene og logbogen retableres, 
så den ansvarlige for følgebådene hur-
tigt kan følge op på og få løst eventuelle 
problemer.

lederkrise?
emnet blev endnu en gang drøftet bl.a. 
med henvisning til problemerne med at 
skaffe personer til bestyrelsesarbejdet.
samtidig var der tilkendegivelser om, at 
aktivitetsniveauet i klubben er højt, og 
at der er mange nye tiltag til gavn for 
medlemmerne, men at det står og fal-
der med, om der er ildsjæle, der vil gå 
forrest og brænde for en sag – og gøre 
et stykke arbejde. 

omkring joller, surf og kajak er aktivite-
ten ret høj og vores sejlerskole er godt 
i gang med et nyt hold. og kapsej-
ladserne synes også at være kommet 
godt i gang. der mangler dog nogen 
og noget, der kan aktivere de sejlere, 
der ikke deltager i kapsejladser og som 
måske mener, at de ikke får nok for de-
res kontingent. derfor en appel til den-
ne gruppe om at komme på banen og 
gøre noget for sig selv og andre - gerne 
i samarbejde med bestyrelsen.

Fortsat god sæson ønskes til alle.
På bestyrelsens vegne v/Peter Ottesen, 
formand

Nye hynder og
madrasser til din båd …

Vi skærer hynder i brandhæmmende
koldskum og skræddersyr

betræk i lækre stoffer.

Cockpithynder af vandtætte materialer.

Emborg Interieur
Indretning i bevægelse ...

Kontakt: Vivi Emborg Hjortflod • Hyndeskrædder • Tlf. 20 61 50 19

www.EmborgInterieur.dk

Reparationer af sprayhood og
kalecher udføres samt udskiftning

af bl.a. ruder og lynlåse.



10 11

målgruppen er: 
unge og ældre i alderen 8-90 år. de 
unge skolebørn bliver indbudt via bro-
churerne fra Roskilde og egedal kom-
muner (”sjov ferie” og ”sommeraktivi-
teter”), de ældre unge og voksne bliver 
orienteret via en annonce i avisen. kort 
og godt vandaktivitet i alle aldersgrup-
per 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 ap-
petitvækker.

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 kaja-
kafdelingen og kølbådsafdelingen, som 
kommer så ofte det er muligt, så vi kan 

byde disse aktiviteter ud med klubbens 
udstyr. 
fra dansk sejlunion, håber vi i nogle 
uger at få stillet en aktivitetstrailer til 
rådighed, som indeholder nogle sit-
on-top kajakker og surfbrætter. her vil 
være mulighed for kajakpolo og noget 
surf. klubben råder også over alminde-
lige kajakker og surf udstyr, samt som 
nyt i år også egne sit-on-top kajakker, 
som kan anvendes i perioden, udover 
selvfølgelig joller i forskellige størrelser 
og kølbåde. denne måde at lave som-
mersejlads på, er en ny måde at byde 
alle med interesse herfor, indenfor i vo-
res sejlklub, for at undersøge om sej-
lads er noget for dem. det var en stor 
succes i 2010, og vi glæder os til at 
prøve igen. 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 sko-
lebådene, for at bidrage med en ½ eller 
hel dag hist og her, måske også en hel 
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 på hjemmesiden 
www.jyllingesejlklub.dk 

Sommersejlads i Jyllinge 2011 
- 5 uger i sommerferien

efter successen i 2010 prøver vi igen at invitere til sommersejlads.
i år bliver det ugerne 26, 27, 28 og 29 og 31.

Sommersejladsen er et tilbud til alle - medlemmer og ikke-medlemmer!

             Jyllingecentret 15 · 46730200 · www.menstore4040.dk
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af bådene. eller, hvis du har en båd og 
er erfaren, men mangler nogle gaster, 
så kan vi måske også hjælpe med det. 
vi starter sejladserne den første man-
dag i maj måned,  men den egentlige 
sæson starter ved et opstartsmøde i 
klubhuset. vi byder velkommen til både 
nye såvel som gamle medlemmer. på 
mødet kan du høre om vore sejladser 
og de kommende aktiviteter for 2011. 
på opstartsmødet får vi også et over-
blik over, hvor mange både, skippere 
og gaster der er med. opstartsmødet 
er normalt istarten af  april kl. 19.00 i 
klubhuset. du er selvfølgelig også me-
get velkommen til at kontakte vores for-
mand, henriette holmstrup på telefon 
22 43 18 09. 
vel mødt – vi glæder os til at byde vel-
kommen til nye såvel som gamle sej-
lerpiger. 

Tirsdagssejlads
tirsdag aften afholdes der kapsejlads 
for blandede besætninger. denne sej-
lads er klubbens største kapsejlads-
aktivitet. i historisk tid har sejladsen 
bestået af rigtig mange både. kapsej-
ladsen har ligesom mange andre steder 
været ramt af en nedgang i takt med at 
bådene blev større og besætningerne 
ældre. i de seneste år har der været 
gjort et stort arbejde for at få flere ud 
at sejle, og i dag kan vi mønstre 25 til-
meldte både. det er afdelingens mål, 
at få flere aktive sejlere med ud at lege 
om tirsdagen. tirdag aften slutter med 
resultater, mad og socilat samvær i 
klubhuset. sæsonen afslutts med klu-
mesterskabet.

kapsejladsaktiviteterne i jyllinge sejl-
klub er delt på to ugentlige aftner, hvor 
der i sæsonen sejles kapsejlads i far-
vandet mellem jyllinge og skuldelev.
mandag aften afvikler klubben kapsej-
lads udelukkende for piger. pigesejlad-
sen i jyllinge sejlklub har gennem en 
årrække haft et stabilt antal både, be-
mandet udelukkende med piger, som 
mandag efter mandag slås om at vinde. 
sejladserne afsluttes typisk med fælles 
hygge i klubhuset. sæsonen afsluttes 
med pigernes klubmesterskab.

mandagsaftener - for sejlerpiger
V / Kristina Danielsen

Kære sejlerpiger 
i jyllinge er vi nogle friske piger, der 
hver mandag aften i sæsonen, sejler 
kapsejlads og har det sjovt på vandet. 

først har vi sejlads på banen lige nord 
for lilleø og bagefter mødes vi i klub-
huset, hvor vi spiser og taler livligt om 
aftenens sejlads. 
vi er voksne piger i alle aldre. nogle har 
mange års erfaring, andre er helt grøn-
ne. bådene vi sejler i er vidt forskellige 
i størrelse. vi sejler om mandagen, da 
der dermed er mulighed for, at bl.a. 
pigerne til de både der sejler om tirs-
dagen, også kan udfordre sig selv med 
lidt kapsejlads. derudover giver det rig-
tig god træning og sejlkundskaber, som 
også er til gavn ved tur-sejladserne. 
men, vi vil så gerne have nogle flere pi-
ger med ud at sejle. derfor, har du en 
båd, og er du uerfaren som skipper, 
fordeler vi os, så du har erfarne hjæl-
pere med på båden. har du bare lyst 
til at sejle – erfaren eller uerfaren – så 
har du mulighed for at blive gast på en 

hverdage kl. 9.00 - 19.00
lørdag kl. 8.00 - 18.00

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

velkommen i

Kapsejlads
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”Hang loose”, 
- ny sportsgren i surfafdelingen!
ved seneste bestyrelsesmøde fik surf 
afdelingen ok til indkøb af nogle brugte 
stand up paddle boards også kaldet 
sup boards. de er nu kommet og bru-
ges flitting til dage med let eller ingen 
vind. sup har været kendt siden 60erne 
på hawaii. for 7 år siden fik amerika-
nerne igen øje på sup og siden er det 
gået stærkt. sup er verdens hurtigst 
voksende vandsport. traditionelt har 
sup og surf været forbehold menne-
sker ved kyster, kyster med dynginger 
eller bølger. med sup kan alle komme 
på vandet og ”surfe”. de største mar-
keder i usa er ikke længer hawaii og 
Californien men byer som Chigago og 
austin, texas.

sup folket kommer med vidt forskel-
lige baggrund. nogle er windsurfere og 
surfere, men endnu flere er kajak roer, 
triatleter og fitness udøvere, som gerne 
vil ud og lave noget nyt.
sup udmærker sig ved at være nemt, 
ligetil og give en god motion af hele 
kroppen. i fitness kredse taler man om 
en ”full body workout” og det giver 
sup dem. 

for at supe skal man bruge et board, 
en paddle og en flydevest og på vores 
breddegrader måske også en våddragt 
af sikkerhedsmæssige årsager.

man tager et board som er mellem 10 
og 15 fod langt og 27 til 34 tommer 
bredt med en volumen på 180 til 250 li-
ter. står med let spredte ben, let bøjede 
knæ. fødderne peger ret frem. tager 3 
til 5 paddle tag i hver side og så er man 
i gang. 

sup kan dyrkes af alle og det kan dyr-
kes på fladt vand som ved jyllinge eller 
i bølger langs de danske kyster. enkelte 
sup boards kan også udstyres med et 
windsurfing sejl og bruges af hele fa-
milien.

hvis du er nysgerrig og vil vide mere så 
kontakt surf afdelingen i din lokale sejl-
klub, jyllinge sejlklub.

Familierestaurant 
- også med italiensk køkken.

Ring og bestil bord.
Vi har også mad ud af huset.

Tirsdag - Søndag 14-22. Mandag lukket.

Bygaden 51, 4040 Jyllinge
Tlf.  46 78 91 22
www.bondestuenjyllinge.dk

v/Lars Helmersen

velkommen i surfafdelingen

Hvem er vi?
vi er en flok børn, unge og mindre unge 
som hygger os sammen og synes det 
er sjovt at windsurfe, stand up paddle 
(sup) og færdes på den ”blå lege-
plads” som kalder fjorden.
vi har plads til både begyndere og øve-
de.

Hvem henvender Surfafdelingen 
sig til?
til børn, unge i alle aldre med lyst og 
interesse for windsurfing og stand up 
paddle.
så snart man kan svømme 300m så er 
man klar.
man er velkommen til at kigge forbi på 
en klub aften til en prøve tur, så man 

kan se hvad windsurfing er. Windsur-
fing kan dyrkes af børn og forældre på 
samme tid, da klubben råder over både 
junior og voksen udstyr.

Hvad tilbyder vi?
teori og praktisk sejlads fra begynder 
til avanceret. vi råder over alt hvad der 
skal til for at man kan komme i gang 
og få en fornemmelse af hvad ”rigtig” 
windsurfing er. sikkerheden er altid i 
top, klubben råder over følgebåde som 
sættes i vandet efter behov, alle instruk-
tører er uddannet hos dansk sejlunion 
og erfarne sejlere selv. er man øvet kan 
man forvente at få og dele tips og tricks 
samt information om udstyr og dets 
trim. klubben råder over en trailer som 
kan bruges til klubture af kortere eller 
længere varighed.

sidst men ikke mindst tilbyder jyllinge 
sejlklub, hygge og socialt samvær i 
afdelingerne og på tværs af alle afde-
linger.

Hvad forventer vi af 
medlemmerne og deres forældre?
· højt engagement. man hjælper hin-

anden på land og på vandet
  

· man viser hensyn

· deltagelse i afdelingsmøder (forældre 
til juniorer deltager på lige fod med 
andre)

· Respekt for klubbens udstyr

· forældre deltager i arbejdsweeken-
der og hjælper hvor det er nødven-
digt.

surfafdelingen
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om sommeren eller søndag formiddag 
hele året. der holdes også fester så-
vel i kajakafdelingen som i det større 
klubfællesskab. selv arbejdsdage kan 
tiltrække mange medlemmer, og det 
har heldigvis været ulønnet arbejde fra 
mange forskellige faggrupper, der net-
op giver mangfoldighed.

årets gang
vi plejer at være i svømmehallen og 
træne entringer og rul en gang i foråret. 
Ca 15 nye elever får også den første 
oplevelse med vandet i en dejlig lun 
svømmehal. eleverne trænes af egne 
instruktører, og de frigives normalt in-
den efteråret. der lægges vægt på så-
vel sikkerhed som kajakkompetencer. 
der er stor interesse for disse kurser, og 
vi har konstant en venteliste. der opnås 
et epp2 certifikat, som er fælles for eu. 
med dette i hånden kan man normalt 
leje kajakker hvorsomhelst, hvis man 
f.eks er på ferie. ikke alle elever bliver 
medlemmer; men vi bidrager til, at folk 
der sejler ”privat”, har opnået færdighe-
der, så antal af ulykker heldigvis er me-
get lavt. desuden betales for kurset, og 
det bidrager til afdelingens overskud.
kajakafdelingen har mange ildsjæle, og 
det er normalt let at få folk til at give en 
hånd med såvel i lokalafdelingen eller i 
klubben.
mandag aftener er normalt anvendt til 
”leg” og færdighedstræning. onsdag 
aftener roes der ture. om søndagen 
roes der såvel kortere (10 km) som læn-

gere ture (20-25 km) hvor madpakken 
nydes i det fri. der arrangeres også hel-
dagsture til fremmede farvande. vi pak-
ker vores kajaktrailer og oplever frem-
mede farvande ofte med lokal ”guide”. 
disse er alle af en sådan beskaffenhed, 
at alle kan være med. en enkelt tur kan 
evt. dog være for folk, der elsker store 
bølger og ”surf”. der er normalt også 
mulighed for at deltage i flerdagsture 
med telt og oppakning til f.eks. sverige.
da danmark jo byder på masser af 
farvande, er der også mulighed for at 
melde sig til mange andre ”eksterne” 
ture som f.eks bornholm- fyn- tåsin-
ge- Rundt, eller måske gudenå løbet.
ovenstående betragtninger skal ikke 
forstås som afdelingens offecielle hold-
ninger, men er blot mine umiddelbare 
tanker om det at være havkajakroer i 
jyllinge sejlklub nu på 5 år. 
jeg kan anbefale at kontakte os, hvis 
man vil prøve en tur. når vandtempera-
turen er lun kan enhver frigivet roer tage 
en gæst med for en ”prøvesejlads” tæt 
på kysten. 
God sommer.
Ernst Madsen

jyllinge sejlklubs kajakafdeling - er en 
succes med stadig flere medlemmer. 

lidt historie
i 2004 besluttede nogle fremsynede 
medlemmer i værebro kajakklub, at 
det måske var en rigtig god idé at til-
slutte sig sejlklubben. det blev begyn-
delsen til en stor success med konstant 
vækst fra 4 medlemmer til nu over 100 
medlemmer i kajakafdelingen. afdelin-
gen bidrager nu med såvel økonomiske 
midler til driften af sejlklubben; men i 
høj grad også med fælleskabet i klub-
ben; og selvfølgelig med en masse ”liv” 
på havnen og de farverige kajakker på 
Roskilde fjord.

oplevelser
ingen anden aktivitet kan konkurrere 
med den mangfoldighed man som ka-
jakroer kan opleve med et kontingent 
på knap 60 kr/mdr eller 2 kroner om 
dagen. som nyt medlem kan man dra-
ge nytte af ca. 25 kajakker af forskel-
ligt design. disse kan benyttes helt frit 
og kan endog lånes til ekspeditioner til 
fremmede farvande efter aftale. hvis 

man en blevet inkarneret roer, kan man 
evt. vælge at investere i privat udstyr, 
som kan opbevares bekvemt tæt på 
den blå legeplads. der er skabt mulig-
heder for mere end 25 pladser til pri-
vate kajakker.
oplevelser i kajakken er mangfoldige 
lige fra motion eller til dedikeret kon-
kurrencesport. kammeratskabet er tæt 
– endog så tæt, at der trænes i kamme-
ratredning. naturoplevelser og dyreliv 
ses med en helt anderledes ”dybde” fra 
en højde på under en meter over havet. 
fjorden giver muligheder for at se ørne 
og mange andre fuglearter, og er man 
heldig også sæler.
frisk luft, motion helt fra fodsålen op 
over benene og tværs over maven op 
til overkroppen og de store muskler – jo 
det er sundt og giver en bedre figur. og 
det er ikke farligt, blot man vil tænke 
sig lidt om og planlægger efter vejrsi-
tuationen.

menneskelige relationer
frivilligt arbejde i kajakafdelingen giver 
ofte et dybt og værdifuldt sammen-
hold mellem vidt forskellige mennesker 
med alle mulige baggrunde. det so-
ciale samvær kan blomstre to aftener 

Kajakafdelingen
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enhver gældende tid, og tilpasse sejlu-
gen derefter.

Hvem er vi?
vi er en flok børn, unge og mindre unge 
som hygger os sammen og synes det 
er sjovt at være på vandet.
jyllinge sejlklub har til huse i jyllinge 
havn.

Hvem henvender jolle afdelingen 
sig til?
til børn, unge (og gamle) med lyst og 
interesse for jollesejlads.

optimister 8 - 15 år
Zoom8 over 12
store joller over 14 år

Hvad tilbyder vi?
teoriundervisning
praktisk undervisning
vintertræning
tur sejlads
kapsejlads
kæntringsprøve
Weekendtur til skuldelev
sommerlejr (ikke hvert år)
vinter weekend lejr (ikke hvert år)
sikkerhed til søs
lån af joller (gratis)
leje af kapsejladsjoller
kapsejladser i andre klubber
socialt samvær
sjov på vandet 
julehygge 
fastelavn
filmaftener

Hvad råder vi over af udstyr?
25 optimist joller
8 optimistjoller til kapsejlads
2 Zoom8 joller
2 laserjoller
1 europajolle
2 420-joller

1 jolletrailer til optimistjoller
2 motorbåde (følgebåde)

undervisning
se under nyheder for at se oplysninger 
om sæsonstart. 
Mandag:      
sejlads for nybegyndere 
øvede hjælper nybegynderne og del-
tager i kapsejlads

Onsdag: 
træning for ikke nybegyndere 
holdene bliver opdelt efter det niveau 
man er på.
der er mulighed for at man løbende 
kan skifte niveau/sværhedsgrad.

Krav til den enkelte sejler
i jyllinge sejlklub kræver vi at der er høj 
sikkerhed for sejlerne, når de færdes 
på vandet.  derfor er der altid en eller 
to følgebåde på vandet sammen med 
sejlerne, alt efter behov. til sejlerne stil-
ler vi krav om at de inden de får lov til at 
komme ud at sejle:

· skal være fyldt 8 år
· skal have bestået en svømmeprøve  

(200meter)
· skal have bestået en kæntringsprøve
· altid skal bære redningsvest på van-

det
· sejler skal selv sørge for at anskaffe 

en redningsvest
· hvis man deltager i vintertræning er 

det et krav at man har tørdragt på. 

Jolleudvalget
jolleafdelingen styres og drives af jol-
leudvalget under jyllinge sejlklub. i jol-
leudvalget sidder forældre som gerne 
vil hjælpe og præge aktiviteterne for 
vores sejlere. alle, som ønsker det, kan 
deltage. for tiden sidder der 4 foræl-
dre.

her mødes unge og gamle om sejlads. 

vi sejler en-mandsjollerne optimist, 
zoom8, og laser. derudover har vi også 
mulighed for at sejle 405 og 420, som 
er små 2-mandsjoller. tomandsjoller gi-
ver også mulighed for, at en ny sejler 
kan sejle med en mere erfaren sejler, 
eller en forælder, hvis der er behov for 
det.

om mandagen har vi instruktør daniel 
arildsen, som underviser i de forskel-
lige joller. 

om onsdagen har vi ingen instruktør 
på, og tiden kan bruges til at lege og 
sejle selv, og øve nogle af de ting som 
blev undervist i om mandagen. der er 
voksne på vandet i følgebåde, til at 
hjælpe hvis der er et behov.

helt nye sejlere anbefaler vi, at deltage 
i sommersejladsen i en uge eller flere 
uger.  

fra vores erfaring i 2010 lærer man hur-
tigere at sejle, når man møder frisk til 
opgaven og har hele dagen. vejret er 
lunere og ligeså vandet. der er plads til 
leg så meget der er brug for, og der kan 
leges mens man lærer. tiden står på 
uendelig – og hvad der ikke lykkes lige i 
øjeblikket kommer nok senere.
når man har deltaget i sommersejlads i 
1-2 uger om sommeren, er man parat til 
at være i den ugentlige sejlads i august 
når vi starter igen efter sommeren. før-
ste dag er d. 8 august.
med den gruppe af sejlere vi har lige 
nu, er der ikke så stor interesse for at 
dyrke kapsejladsen. den situation kan 
sagtens bølge lidt op og ned. derfor 
forsøger vi at møde det behov der er til 

Jolleafdelingen
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leje af kapsejladsjoller
afdelingen råder over nogle gode kap-
sejladsjoller, som er forbeholdt dem, 
som udviser ekstra interesse og evner 
indenfor kapsejlads. når man lejer jol-
ler, sker det for en periode (sommer el-
ler vintersæson) ad gangen. 
yderligere information kan fås hos 
mette meldgård.

Frigivelse
når man har sejlet minimum én sæson 
kan man blive frigivet som sejler, når 

den træneransvarlige fra jolleudvalget 
og træneren vurderer, at det er sikker-
hedsmæssig forsvarligt. forældrene 
underskriver frigivelsespapirerne og 
skal derved også være indforstået med 
frigivelsen. en frigivet sejler må sejle ud 
uden følge af voksne, men der skal al-
tid være to frigivne sejlere. 

Hvad forventer vi af forældrene?
· højt engagement
· forældre hjælper børnene med at  
 rigge jollen til

· forældre bliver, som hovedregel,  
 på havnen under sejladsen.
· deltagelse i forældremøder 
· Respekt for klubbens udstyr
· ved gratis lån af jolle, indgås der en 

kontrakt mellem klubben og sejleren 
mht. regler vedrørende brug og vedli-
geholdelse. klubben dækker udgifter 
til materialer, men det er sejleren som 
vedligeholder og udbedrer skader på 
udstyret. 

· forældre deltager i arbejdsweeken-
der og hjælper hvor det er nødven-
digt. 

· forældre hjælper børnene med at 
vedligeholde den tildelte jolle, så den 
altid er sejlklar

afdelingen råder over 10 gode kapsej-
ladsjoller, som er forbeholdt dem, som 
udviser ekstra interesse og evner in-

denfor kapsejlads.når man lejer joller, 
sker det for en periode (året er inddelt 
i 3 perioder) ad gangen. man deler sej-
lerne op for, at de ved kapsejladsstæv-
ner kun sejler mod sejlere på deres 
eget niveau 

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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på en skolebåd. hvad indebærer dette 
så? som gast er du en del af en fast 
besætning på en skolebåd, som består 
af en bådfører, og to eller tre elever. hen 
over sæsonen kan du dog komme til at 
sejle med andre bådførere og elever, da 
der ved afbud eller ferie kan ændres på 
holdsammensætningen.

Skolebådene
jyllinge sejlklub råder for tiden over en 
omfattende skoleflåde. med de både vi 
råder over, kan vi tilbyde dig rig mulig-
hed for at prøve alt fra normal familie-
sejlads i en rummelig kølbåd til sporty 
manøvrer i en rigtig kapsejler.
der er fire h-både, som er 28 fods sejl-
både, med rigtig kahyt. disse både har 
hynder så man kan overnatte i dem. h-
bådene er skolens foretrukne både til 
tursejlads.

undervisning i kølbådssejlads
jyllinge sejlklubs sejlerskole har nok 
den mest velindrettede ”skolegård” af 
alle landets sejlerskoler. med skolegård 
mener vi farvandet lige uden for den let 
tilgængelige skolehavn.
farvandet er ideelt til at lære at sejle i. 
her er ganske enkelt det hele. her er 
alle de afmærkninger af farvande, alle 
vigesituationer, også i snævre løb, og 
alle de lokale vejr- og strømforhold som 
en sejler bør være bekendt med.
gennemfører du vores uddannelser i 
sejlads kan du derfor sejle trygt over-
alt i danmark og i det meste af verden. 
og så har vi faktisk gemt det bedste til 
sidst: fjorden er nemlig et af de smuk-
keste og mest fredfyldte farvande i 
danmark. kom og nyd roen på vandet! 
kom og lær at sejle!

Skolens kursusprogram
Teoretisk navigation
et kursus for dig, som forbereder dig til 
at gå til eksamen til den teoretiske del-
prøve til søfartsstyrelsens dueligheds-
bevis. kurset henvender sig til begyn-
dere inden for sejlads, og er baseret på 
klasseundervisning og opgaveløsning 
der bringer eleven igennem pensum til 
prøven. der må påregnes lidt hjemme-
arbejde.undervisningen foregår i vin-
terhalvåret i sejlklubbens klubhus.

Praktisk sejlads
et kursus for dig, som forbereder dig til 
at gå til eksamen til den praktiske del-
prøve til søfartsstyrelsens dueligheds-
bevis. kurset henvender sig til begyn-
dere inden for sejlads, og du guides af 
en bådfører igennem alle de manøvrer 
som er pensum til prøven. undervisnin-

gen er baseret på undervisningsmate-
riale fra dansk sejlunion. 
elevhåndbogen til materialet er inde-
holdt i kursusgebyret og udleveres ved 
sæsonstart.
før sejladsen instrueres eleverne, og 
efter sejladsen evalueres med eleverne 
hvad der gik godt og mindre godt. un-
dervejs på turen bliver eleverne obser-
veret, og bådførerne instruerer under 
alle sejladser.

Kapsejlsskolen 
har du bestået din duelighedsprøve, 
og vil du gerne lære at sejle kapsej-
lads, er kapsejladsskolen et tilbud til 
dig. for at give nye sejlere mulighed 
for at lære det grundlæggende omkring 
kapsejlads har jyllinge sejlklub opret-
tet en kapsejlerskole. kapsejlads er en 
god mulighed for at lære at håndterer 
din båd under alle forhold og i tætte si-
tuationer samt en aktivitet der giver dig 
masser af nye kammerater i klubben.  
kapsejladsskolen består af en række 
teoretiske lektioner, et par træningsaft-
ner på vandet, en lørdag/søndag med 
spiler sejlads og kapsejlads i hele sæ-
sonen. sejlads i jyllinge sejlklubs sko-
lebåde tilbydes primært til elever som 
netop har fået duelighedsbevis og som 
ønsker at sejle kapsejlads. sekundært 
tilbydes aktiviteten til de elever som 
sidste år sejlede med på kapsejlads-
holdene. hvis der stadig er ledige plad-
ser på bådene, tilbydes disse pladser 
til interesserede medlemmer af jyllinge 
sejlklub. på skolebådene deltager en af 
skolens bådfører.

gast på skolebåd
som elev på sejlerskolen bliver du gast 

 Sejlerskolen 
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ste, det tager lidt tid at få hul på tønden. 
derefter er det de store børn og unge, 
det går lidt hurtigere, - de har jo lige lu-
ret de små af. så kommer damerne, de 
kan bare det der med at slå igennem 
og til sidst er det herrerne, de har vir-
kelig stået og besluttet at de skal vise 
hvad de dur til, så deres tønder holder 
lige til 1½ omgang. der bliver der ud-
delt kroner til alle kongerne og dronnin-
gerne, inden den stod på kaffe, kakao 
og fastelavnsboller og en lille en til de 
voksne. dejligt at se folk fra alle afde-
lingerne. kom igen til næste år!

Standerhejsning den 30. april
Ca. 50 personer var mødt frem til stan-
derhejsning, som, traditionen byder, 
var kl. 10.00 og markerer starten på 
den nye sæson. i år var der musik til de 
tre vers af ”der er intet, der maner…” 
niels ”mureren” kunne næsten ikke 
hejse standeren så langsom, som san-
gen varede. efter at der var råbt et leve 
for sejlklubben blev der serveret lidt 
morgenbrød, kaffe en lille skarp til de 
voksne og sodavand til børnene.
efter standerhejsning tog 10-12 kajak-
ker ud på tur (se billede), jolleafd. hav-
de sidste vintertræning og forældre, sø-
skende og børn, som ikke har deltaget 
i vintertræningen var mødt op til jolle-
klargøringsdag, hvor udstyret blev gået 

igennem. der var også nogle fra surf 
afdelingen, som fortsatte efter stander-
hejsning med en oprydning i deres ud-
styr. dejligt at se den aktivitet og gøren 
klar til den kommende sæson.

Jolleklargøringsdag den 30. april
det var med glæde at der var samlet 
ca. 20 jollesejlere, forældre og søsken-
de, som deltog i dette års jolleklargø-
ringsdag, så udstyret er klar til sæso-
nen og efterset. en masse udstyr blev 
gået igennem og der blev ryddet op i 
sejlrummet og der blev kasseret noget 
gammel defekt udstyr, som ikke mere 
anvendes. der er lettere at holde or-
den, hvis der kun er udstyr, som skal 
bruges i rummet. alle, som deltog aktivt 
både fra jolleafdelingen og de aktive fra 
surf afdelingen, spiste fælles frokost i 
klubhuset. efter frokost forsatte man 
med oprydningen. der var fælles hygge 
både blandt unge og voksne om de for-
skellige opgaver, som også giver kend-
skab til udstyret og sammenhold.  dej-
ligt at en klargøringsdag også kan have 
sit sociale perspektiv. dagen blev slut-
tet af med is, flødebolle og sodavand 
til alle. en god dag, hvor det flytter, når 
mange giver en hånd med. dejligt at 
både surf og jolle afdelingen holdt op-
rydningsdag samtidig, det giver en god 
stemning afdelingerne på tværs.

Skt. Hans aften 
der blev sidste år afholdt fælles skt. 
hans aften, hvor mange fra kajak og 
jolleafd. var mødt op, samt hvem der 
ellers havde lyst til at deltage. vejret var 
perfekt og alle hyggede sig. jollerne 
havde haft træning og der var fælles 
grill, nogle kajakker tog på vandet for 
at se bålet ved klinten fra vandsiden, 
mens andre gik til klinken og andre 
igen bare nød vejret og stemningen ved 
klubhuset. lad os håbe på godt vejr 

igen i år den 23. juni, så skal der nok 
blive tændt op i grillen så hyggen kan 
brede sig.

Fastelavnsfest i JS
der blev igen i år afholdt en vellykket 
fastelavnsfest indendørs for hele sejl-
klubben med jolleafdelingen som ar-
rangører. i år blev der slået til 4 tønder, 
små børn, store børn, damer og herre.. 
det er altid spændende som arrangør 
af fastelavnsfesten at se hvor mange 
der kommer, da der ikke er krav om til-
melding.  så hvor meget skal der købes 
ind? søndag den 6. marts kl. 10, var 
der kommet 4, så var vi da 7 til festen, 
men lige pludselig, var vi ca. 45 ud-
klædte børn og barnlige voksne. dejligt 
at se de flotte udklædte børn – lige fra 
babyer, guldkarameller til vikinger og 
spøgelser. første tønde er for de mind-
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Jyllinge Sejlklub

strandpromenaden 2, 4040 jyllinge     46 73 14 13
info@jyllingesejlklub.dk
www.jyllingesejlklub.dk
spar nord Reg.nr. 9243 kontonr. 6500008081    

indmeldelse og afregning 
torsdag kl. 17.00 - 18.00 
i vinterhalvåret kun 1. torsdag  i hver måned. 

Formand 
peter ottesen 46 73 16 21
jyllingeparken 42, 4040 jyllinge
 peter.ottesen@post.tele.dk

Næstformand   
søren engquist                                  61 68 18 79
gøgevej 22 soren@engquist.dk
4040 jyllinge 

Kasserer 
benny jensen 46 73 02 19
jagtvej 7 benny@teadan.dk
4040 jyllinge

Bestyrelsesmedlem 
mette melgård mette@meldgård.dk

Bestyrelsesmedlem
Jollerepræsentant
benny bardrum 46 13 98 35
sydtoften 19 benny.bardrum@yahoo.dktlf
4040 jyllinge

Bestyrelsesmedlem og 
kølbådsrepræsentant
frank holmstrup 46 73 08 84
jyllingeparken 146 frank.hlmstrup@privat.dk
4040 jyllinge

Bestyrelsesmedlem
kaj knudsen 46 7891 85 / 2290 0252
  kajk@jyllingesyd.dk
Kapsejladsformand
brian skovgård skovgaard4@city.dk

Formand for pigekapsejlads 
henriette holmstrup 22 43 18 09
jyllingeparken 146      henriette@undermaatten.dk
4040 jyllinge

Skolechef
Rudy pedersen        46 73 28 17
opalvej 8         ru-in@kabelmail.dk
4040 jyllinge 

Skoleunderviser 
Carl høgstedt                    44 53 59 17
 carl.hoegstedt@tdcadsl.dk

Jollesektion
benny bardrum 46 13 98 35
sydtoften 19 benny.bardrum@yahoo.dk
4040 jyllinge

Surfafdeling
lars helmersen                 46 73 20 83/7220 2359 
  lars.helmersen@gmail.com
Kajakafdeling
steen lilja larsen  61 71 19 15
dalengen 7 kajak@jyllingesejlklub.dk
4040 jyllinge

Festudvalg
benny jensen

Seniorudvalg
Ledig

Klubmåler 
benny jensen                    46 73 02 19 
  
Lån af klubhus 
nicolai larsen                   46 73 44 42/40 14 20 01
 nicolai.larsen@nicvin.dk

Vandpyttens redaktion
bestyrelsen vandpytten@jyllingesejlklub.dk

Annoncer
bent henneberg                 20 24 50 60     
kajakvej 33             ab.henneberg@mail.dk
4040 jyllinge
               
Webmaster 47 33 50 10  
ernst madsen ernst-madsen@au2consult.dk
 
Havnekontoret                  46 78 93 48      
mandag og fredag 8 - 9 
tirsdag og torsdag 17 - 18
www.jyllingehavn.dk 
havnefoged@jyllingehavn.dk

Jyllinge Marina        32 10 50 30
strandpromenaden 10
www.jyllingemarina.dk
åbenthverdage kl. 12-22
Weekend kl. 11-22



Returneres ved varig adresseændring: 
jyllinge sejlklub, 4040 jyllinge


