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Nyt fra bestyrelsen

Så er det tid igen til et nyt nummer af 
Vandpytten - som I jo kan se.
Desværre er det blevet en lille smule 
problematisk (i hvert fald for formanden 
Peter Ottesen, som for nærværende 
også er redaktør af bladet), at vi ikke 
har fundet en ny redaktør til Vandpyt-
ten. Det er ikke fordi det er særlig 
arbejdskrævende at lave bladet, men 
det er meget problematisk for klubben 
som helhed, at vi ikke kan finde frivilli-
ge kræfter til en så basal funktion i 
klubben.
Klubbladet er en vigtig del af fortællin-
gen om klubbens liv til medlemmerne 
- skrevet af medlemmerne til medlem-
merne.
Integrationen til vores hjemmeside er 
også rigtig vigtig. Vandpytten og vores 
hjemmeside støtter hinanden og er 
også forskellige, men vigtige medier for 
klubben.
SÅ: venligst stil op til jobbet. Det er 
sjovt og vedkommende. Giv et ring 
eller mail til Peter Ottesen.

Nye medlemmer af bestyrelsen
Som sædvanlig - havde jeg nær skre-
vet - skal der annonceres udskiftninger 
i bestyrelsen. 
Mette Meldgård har valgt at forlade 
bestyrelsen for at hellige sig sit studium 
- men vil i øvrigt stadigvæk arbejde 
som en ildsjæl i jolleafdelingen. Mette 
har gjort en meget stor indsats for at 
forbedre vore tilbud i klubben og vi er 
kisteglade for, at hun fortsat vil yde en 
indsats.

Ny kasserer og ny næstformand 
i klubben
Leif Rasmussen har meldt sig til jobbet 
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som kasserer i klubben. Som I alle 
sammen ganske sikkert kan huske, 
meldte Benny Jensen sig til jobbet ind-
til vi havde fundet en afløser. Det har vi 
nu fundet og Leif vil blive kørt ind som 
kasserer i løbet af efteråret.
Vores næstformand Søren Engquist 
skal en tur til Kinesiens land og arbejde 
et halvt års tid. Så Poul Manniche over-
tager denne post.
Velkommen til de nye bestyrelsesmed-
lemmer og en stor og foreløbig tak til 
Mette og Søren. 

Sommerarrangementet
Som de fleste vil være klar over, har der 
igen i år været sommersejlads i Jyllinge 
Sejlklub. Vi har afholdt arrangement i 
ugerne 26, 27, 28 og 31 - 4 uger i alt. 
Der har været ca. 125 deltagere i alt, så 
det må siges at være en ubetinget suc-
cess - igen i år. 

Økonomisk har der været overskud på 
knap 20,000 kr, selvom vi har også har 
indkøbt 15 våddragter. Vi har modtaget 
10.000 kr. i støtte fra Roskilde kommu-
ne, men ellers har deltagerne selv fået 
økonomien til at hænge sammen.
Det har været et superarrangement og 
vi er stor tak skyldig til de involverede 
- Mette, Lars, vore instruktører og 
andre, der har stillet sig til rådighed. 
Det er jo et større arrangement, som 
kræver mange hænder. Vores forskelli-
ge afdelinger har stillet matriel og kræf-
ter til rådighed, så alt er et resultat af 
rigtig godt samarbejde og indsats fra 
ildsjæle.
Vi har holdt et evalueringsmøde med 
de aktive i sommersejladsen i slutnin-
gen af august måned for hurtigst muligt 
at samle op på vores erfaringer og fin-
de ud af, hvad der fungerer godt og 
hvad vi eventuelt kan gøre bedre. 

s
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Det var et rigtig godt og konstruktivt 
møde, som også er med til at cemen-
tere beslutningen om at fortsætte de 
næste år. Vi vil lave et lille dokument, 
hvor vi vil opsætte retningslinier m.m. 
for et sådant arrangement, så det bliver 
nemmere for nye kræfter at overtage.
Næste år skal vi gerne atter lave som-
merarrangement. Vi synes at det er et 
supertilbud for de unge i Roskilde og 
Egedal kommune og kan se ideen i at 
Jyllinge Sejlklub markerer sig så synligt 
i lokalområdet. Jeg vil også gerne 
opfordre klubmedlemmer med noget 
tid til overs i sommerferien 2012 om at 
melde sig til klubben. Om det er en 
eller flere dage er ikke afgørende, det 
er vigtigt at forankre sommersejladsen 
i klubben og hos medlemmerne.

2-mands-joller
Vi har besluttet at indkøbe en yderli-
gere 420’er til brug i jolleafdelingen, så 
vi nu har tre 420’ere. Der er kommet 
rimelig gang i denne form for 2-mands-
sejlads, og hvis vi skulle kunne tilbyde 
lidt konkurrence og sejlads sammen, 
var det nødvendig at øge antallet af 
både. Skulle det (mod forventning) vise 
sig, at der alligevel ikke er tilstrækkelig 
efterspørgsel, kan vi jo altid sælge en 
af dem igen. Men vii er nødt til at inve-
stere i et område, som vi tror meget på.

Medlems-/afdelingsmøde 
november 2011
Torsdag den 17. november holder vi 
vores halvårlige afdelings-/medlems-
møde. Som sædvanlig drejer det sig 
om snak om de enkelte afdelinger, 
deres planer for næste sæson og 
almindelig snak om klubbens ve og vel.
Alle medlemmer (aktive såvel som nys-
gerrige) er som sædvanlig velkomne. 
Afdelingsledere og bestyrelse har 
mødepligt. Da vi har tænkt os at give et 
stykke med med lidt drikkelse til, er det 
vigtigt at sende besked til info@jyllin-
gesejlklub.dk om deltagelse, så vi kan 
købe tilstrækkeligt ind.

Standernedhalingsfest
Vi har tænkt os at holde et brag af en 
fest den 29. oktober 2011. Se invitatio-
nen på næste side.

Fortsat god sæson ønskes til alle.
På bestyrelsens vegne 

v/Peter Ottesen, formand

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

Nye Sejl til din båd?
- Kvalitetssejl til Tur- og Kapsejlads
- Rulleforstag og Rullebomme
- Reparation og service 
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STANDERNEDHALING   

 

 
 

 

Lørdag d. 29. oktober 2011 
 

Afholder vi standernedhalingsfest i Jyllinge sejlklub. 
 

Et brag af en fest som markerer endnu et fantastisk år, med mange 
succesfulde aktiviteter, nye medlemmer, stævner, Danmarksmestre 
og én VERDENSMESTER, alt sammen muliggjort af entusiastiske  
hjælpere, frivillige og sponsorer, 

 
 

 
 

Benny sørger som sædvanlig for musik og kulørte lamper 
 

Lotte og Frank tager det tunge ansvar for det kulinariske. 
 

Formanden afslutter året med at nedtage standeren. 
 
Præmieoverrækkelse til herrernes klubmester 

 
 
 
 

Der vil som sædvanlig være mulighed for at købe vin, øl, vand,  
avec til kaffen, samt diverse spirituøse drikke. 
 
SU senest  14 oktober til 40560884 eller frank.holmstrup@privat.dk 

 

 Alt dette for kun kr. 175,00
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Redaktørjobbet er en overkommelig 
opgave, koncentreret omkring de 4 
tidspunkter af året, hvor bladet 
udkommer. Gevinsten er, at man får 
en masse gode kontakter til inputgi-
verne til Vandpytten, typisk afdelings-
ledere og andre aktive medlemmer af 
Jyllinge Sejlklub.
En af bladets tidligere redaktører, 
Bent Henneberg, har tilbudt at hjælpe 
den nye redaktør godt i gang, så der 
kræves ikke nogen forudgående erfa-
ring. Bent har bl.a. lavet en trin-for-
trin vejledning, som beskriver, hvor-
dan du indkalder og modtager input 
til bladet og samler det i én fil, der 

sendes til trykkeren. Og det er så 
trykkeren, der opsætter bladet i den 
pæne og endelige version. Annon-
cerne skal redaktøren ikke tage sig af 
– de fremsendes af den annoncean-
svarlige direkte til trykkeren.

Har du spørgsmål til jobbets nærmere 
indhold og omfang, så bare ring til 
Bent på 2024 5060 – eller til under-
tegnede.
Gør det hurtigst muligt så vi kan få 
snakket praktik i god tid inden dead-
line for input til næste nummer. 

Venlig hilsen Peter Ottesen

Redaktør søges
Vi mangler en redaktør til Vandpytten
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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.
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Tirsdag d. 10. august fik 82 elever fra 
Jyllinge skole en enestående chance – 
besøg i Jyllinge Sejlklub. Dette var en 
del af et 2 dages OL projekt. 

Dagen startede, efter forskellige sports-
dicipliner i Jyllinge hallen, med fælles 
”Vikinge spil” på græsplænen ved JS 
klubhuset. Herefter fulgte et utal af 
aktiviteter både til lands og til vands, 
og havnen summede af liv. Eleverne 
var inddelt i hold på tværs af klasserne, 
og konkurrerede i mange forskellige 

discipliner. Flere af sejlklubbens surfere 
var mødt op for at vejlede eleverne i 
kunsten at winadsurfe og padle, og 
dette med stor succes. Sit on top 
kajakkerne blev ligeledes flittigt benyt-
tet i konkurrencen, samt senere på 
eftermiddagen til yderligere øvelse og 
hyggesejlads. Alt dette sideløbende 
med en triatlon i henholdsvis svøm-
ning, cykling og løb. Dagen sluttede 
med lækker buffet med salater og grill-
mad for alle, og mange trætte, glade og 
våde unge mennesker.

             Jyllingecentret 15 · 46730200 · www.menstore4040.dk

En aktiv og alternativ skoledag 
for Jyllinge Skoles 8. klasser



9

Der var stor engagement og opbakning 
fra flere forældre, samt fra sejlklubbens 
folk, som udover våddragter, veste, 
badehætter, logi i klubhuset og stor 
lækker aftenbuffet desuden sørgede 
for saftevand, frugt og muffins under-
vejs. En stor tak for hjælpen til alle der 
hjalp og til Jyllinge Sejlklub for udlån af 
udstyr med mere.

Vi håber denne oplevelse har givet 
mange elever i 8. klasse blod på tan-
den til livet på vandet.

P.v.a. Jyllinge Skoles 8. klasses team
Rikke Højenvang

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

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
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Undervejs i vores lille sommertogt i en 
lejet X372 (for resten også en ret så 
god oplevelse) kom vi til Klintholm havn 
på sydsiden af Møn. Egentlig en dejlig 
havn, toiletterne var brændt, men under 
genopbygning, det kan jo ske. Der var 
godt nok mange tyskere, men det gør 
jo heller ikke noget, især hvis de husker 
at bruge lidt penge i landet. 
Det blev dog lidt pudsigt, da vi kom op 
på havnekontoret. Det viste sig at der 
var ansat en tysk havnefoged som slet 
ikke talte dansk. Han påstod, at han 
forstod noget dansk. Hvis man undre-
de sig over det, fik man (på tysk) at vide 
at Klintholm var en tysk havn, og det 
skinnede klart igennem at havnefoge-
den bestemte og gjorde som det pas-
sede ham (herunder røg på havnekon-

toret). Hvis man syntes, det var for 
underligt, at han kun talte tysk kunne 
man passende forlade hans havn! En 
samtale jeg overhørte på VHF lød nu 
som om, at det ikke kun var danske, 
han behandlede ubehøvlet! Lidt 
research på nettet og snak med andre 
havnefogeder viser at manden er 
berygtet - udenfor pædagogisk ræk-
kevidde, bliver korporlig etc. 
Vordingborg Kommune er klar over 
problemet, men kan ikke gøre noget, 
da lystbådehavnen er overtaget af en 
tysk forretningsmand, som åbenbart 
kan gøre som han vil. Man er velkom-
men i erhvervs- og fiskerihavnen, det er 
bare ikke skiltet særlig godt.  
Synd, for havnen ligger ganske dejligt.

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 

En dårlig og en god oplevelse!
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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

Nå, det var den dårlige oplevelse, nu 
til den gode!

Da vi nogle dage senere ankom til den 
svenske ø Ven, nærmere betegnet hav-
nen Kyrckbacken, fik vi en ganske 
anden modtagelse. Havefogeden hav-
de set os komme ind, og mødte os på 
cykel ved molen og viste vej til en 
pæleplads, tog mod fortøjning osv. 
Han talte godt nok kun svensk, men 
forstod udmærket dansk, men han var 
jo så også i Sverige, så det var jo ikke 
så mærkeligt. 
 
Ven kan godt anbefales, rigtig hyggelig 
ø, cykler kan lejes (de har 1200!!!) og 
øen er fin at udforske på cykel. Tycho 
Brahes observatorie kan besøges, 
meget interessant, men nok heller ikke 
mere. Det opreklamerede whiskybryg-
geri er mest en restaurant. Naturen er 

perfekt, selv i regnvejr, og købmanden 
har Kalles Kaviar!

Sluttelig kan jeg oplyse at leje af X372 
fra Svanemøllen havn i en uge koster 
10.400, kr. Tidligere har jeg lejet båd i 
f.eks. Stuer, hvor en Jeanneau 33 
kostede 7.500 kr for en uge.

 Sejlerhilsen Carl Høgstedt
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Sejerø fik fire optimistjoller leveret af 
Jyllinge Sejlklub en solbeskinnet week-
end først i maj. En hurtig beslutning og 
et par opringninger til øen, førte til at 
gode kræfter i jolleafdelingen på  klar-
gørings/ryd op/standerhejsningsdagen 
d. 1. maj, udvalgte og samlede fire sejl-
klare optimistjoller til øen – joller der 
længe har haft en parkeret tilværelse 
på holderne i havnen. Det er håbet at 
de fire joller bliver det start-kit der skal 
til for at afprøve om der er interesse for 
at udvikle en egentlig klub på Sejerø, 
der har de herligste muligheder for sej-
lads.  Ideen til arrangementet opstod 
fordi klubben hørte at nogle af Sejerø 
børnene tager færgeturen til Havnsø for 
at deltage i optimist sejladsen der, så 

interessen for sejlads er der. Sejerø, der 
ligger en times sejlads fra Havnsø i 
vandet mellem Sjællands Odde og 
Kalundborg, har knap 500 indbyggere 
og der er for tiden 10-20 børn i den 
rigtige alder til optimist sejlads. 
Lørdag d. 8. maj kl. 10.00 rullede Jyl-
linge Sejlklubs fyldte jolletrailer ud af 
Sejerøfærgen og jollerne blev modta-
get af en flok glade og interesserede 
børn og forældre på Sejerø havn. Hav-
nefogeden anviste en fin plads til jol-
lerne og selj, master og andet udstyr er 
anvist et midlertidigt rum indtil en mere 
permanent løsning opfindes. Efter 
noget tid med udstyrstjek og klargøring 
af jollerne, blev to optimister og en 
gummibåd søsat og jollerne fik sin 

Hvordan fire optimistjoller 
kom til Sejerø
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debut i havnebassinerne af et par 
øvede sejlere mens børn, forældre og 
andre nysgerrige så til. Dagen efter var 
der igen optimister i vandet, Denne 
gang var der tre børn på vandet og 
sammen med følgebåden blev det til 
en lille togt ud af havnen, hvor frisk 
vind på 6-8 sek/m og gode Kattegat 
bølger gav en herlig tur.   

Nogle forældre er nu gået i gang med 
at undersøge forskellige løsninger og 
vil arbejde for at finde en form og 
model for at få gang i sejladsen nu hvor 
sommeren er på vej og få de interes-
serede unger ud i jollerne under trygge 
og sikre forhold. Hvem ved - måske det 
bliver starten på en ny klub?

Jeg har lovet at overbringe en stor tak 
fra Sejerø til Jyllinge Sejlklub/jolleafde-
lingen for den fine donation. Der er stor 
glæde over de nye muligheder som jol-
lerne har givet. Det er dejligt at se at 
gammelt udstyr kan få nyt liv.  

Bedste hilsner
Tomas Sander
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Surfafdelingen

Torsdag d. 1. september fik trænerne i 
Surf afdelingen besøg. Jesper Vester-
strøm, som har levet af at Windsurfe 
siden 2000, kom forbi klubben til en 
hyggelig snak om motivation, træning 
og kost. Alle afdelingens træner var 
indbudt til denne aften, som er kommet 
i stand i samarbejde med Dansk Sejl-
unions breddekonsulent Henrik Tang.
Lige som torsdagen træning skulle til at 
slutte dukkede en afslappet Jesper 
Vesterstrøm op, efter en kort introduk-
tion til klubben og en tur til Jyllinge 
centeret kunne vi alle samles i klubhu-
set. Her fortalte Jesper om hvorledes 
han igennem alle årene har fundet for-
nyet energi og motivation til sin wind-
surfing. Jesper har som en af de få i 

danmark kunnet leve som windsurfer. 
Jespers store mål er at vinde VM i 
Formula klassen. Han har været 2 point 
fra at vinde guld, men formår stadig at 
motivere sig selv til at træne hen imod 

Motiverende besøg i Jyllinge
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Det er med stor glæde og stolthed at 
Surf afdelingen kan byde tre trænere 
velkommen hjem efter et vel-overstået 
instruktør kursus. Mark Christensen, 
Casper Friis Jensen og Frederik Simon-
sen har alle tre gennemført Danske 
Sejlunions Windsurfing Instruktør 1.

Alle træ er unge sejlere som har lært at 
windsurfe i Jyllinge og nu er de klar til 
at byde flere unge medlemmer velkom-
men i  afdelingen.
Stort tillykke og velkommen i træner 
rækkerne!
                                                       LH

Flere trænere i Surf afdelingen

det ultimative mål.
Med en start i Furesøen sidst i 80erne 
sammen med flere hundrede andre 
unge, er turen gået via danske, nordi-
ske og europæiske farvande og mester-
skaber.
Jesper kunne dele sin passion for wind-
surfing med de unge trænere og spurg-
te ind til deres planer og visioner for 
dem og deres sport. Han delte rund-
håndet ud af sine metoder og forklare-
de hvorledes han i samarbejde med 
Dansk sejlunions landsholdstræner og 
sin fysiske træner har skrevet en hel 
”Gameplan” for ”turen mod guldet”, 
hvordan alle mål kan brydes ned i min-
dre mål alt sammen for at opleve små 
fremskridt på vejen mod det endelige 
mål.
Sidst på aftenen blev der også tid til at 
dele rejseoplevelser med trænerne. 

Jesper står overfor sin årlige tur til 
Australien, som er hans ”andet hjem”. 
Her skal der trænes og der bliver også 
tid til 10 dages ferie i Gnaraloo, hvor 
den står på windsurfing i bølger!
Efter en motiverende kunne Jesper 
sige godnat og farvel til de fremmødte.
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Sejlerskolen

HvaD fÅr maN SÅ?
En helt utrolig herlig aften med masser 
af træning, vigeregler, ’mænd’ over 
bord, læg til bøje, læg til mole.

Sådan var der onsdag den 17. august, 
og sådan har der været rigtig mange 
herlige aftener i sommerens løb. Beva-
res, der har også være aftener, hvor det 
var lidt svært at finde ud af om båden 
vendte op eller ned, der var ca. lige 
vådt begge steder, der har været afte-
ner med uden vind og aftener med for 
meget vind (sejlere er faktisk et ret van-
skeligt folkefærd med hensyn til vejret 
- har I tænkt over det?). 

Der har været aftener, hvor alt gik galt, 
men heldigvis afløst af aftener, hvor det 
meste lykkedes- og heldigvis bliver de 
sidste flere og flere.
Det passer fint, da den store, stygge 
eksamen nærmer sig med raske fjed. 
Faktisk er den nok overstået når dette 
læses, men så venter heldigvis nye 
udfordringer på den anden side af vin-
teren, for ikke at glemme de heldige, 
der skal følge teoretisk navigation hele 
vinteren!

Bådene har klaret sæsonen, nogle 
bedre end andre. Måske skal vi over-
veje at renovere de to sidste, men på et 

lavere plan. Der er egentlig ingen grund 
til, at der er aptering i alle bådene, det 
er jo uhyre sjældent at de bliver brugt til 
overnatning. Oure Idrætshøjskole har 4 
matchracere, hvor apteringen består af 
8 beslag til at hænge diverse tovværk 
på, slut. Det væsentlige for skolebåde-
ne er jo trods alt at riggen, fast som 
løbende, er i orden og at sejlene har en 
rimelig stand. 

Derudover er H-båden fin til undervis-
ning, fordi vi kan sejle med små hold, 
hvor alle får god tid ved pinden.

Carl Høgstedt

man tager 4 H-både - nogle i bedre stand end andre, man tager en bunke sejl 
-  af blandet kvalitet, man tager en bunke elever – af blandet kvalitet, man tager 
4 bådførere – af ypperste kvalitet. 

man blander det hele godt op med en stak optimistiske optimister i deres joller, 
et par instruktører, diverse motorbåde - små som store, andre sejlere og smider 
hele herligheden ud på roskilde fjord, lige ud for Jyllinge, blandt venner kaldet 
vesen, i flot solskin med spredte skyer og klar til solnedgang.

ET PAR VIGTIGE DATOER:
Praktisk eksamen: 

Lørdag 17/9. Start kl 9:00. 
Eksamensmiddag kl. 18:00

1. vinterundervisning: 
Tirsdag 25/10 kl. 19:00

NB! Check hjemmesiden!
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Lørdag den 3. september var sidste 
chance for at få roet de sidste kilometer 
og lavet entringsøvelserne for at opnå 
det eftertragtede kursusbevis for vel 
overstået kajakkursus. Alle på holdet 
har roet de krævede 100 km (ikke i 
træk!!) og udført deres entringsøvelser, 
så de har fuldt fortjent at få ”eksamens-
beviset” og det skulle selvfølgelig fej-
res. 
Kl. 18.00 var kursister og ”gamle” 
kajakroere klar til fest. Efter indtagelse 
af dejlig mad og drikke kom så det 
store øjeblik: Beviserne skulle uddeles! 
Ikke et øje var tørt da vi kaldte hver 
enkelt kursist op til overrækkelse af 
deres bevis. 

I løbet af aftenen blev vi underholdt af 
billeder taget i kursets forløb samt små 
historier/oplevelser som vi alle har haft. 

Tak for et godt kursusforløb og en dejlig 
aften.
 

Mange hilsner
 Hans, Steen og Pia

Kajakafdelingen
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Så gik endnu en hyggelig sejlsæson 
med mange skønne mandagsaftener 
på vores dejlige fjord. 

Vi må jo erkende at vi er en lille del af 
sejlklubben, idet vi desværre kun har 
været 5 tilmeldte både. Til gengæld var 
fremmødet meget stabilt, og det hyg-
gelige samvær og gode dyster på van-
det, er ikke blevet reduceret. Der blev 
kæmpet bravt på alle bådene hele 
sæsonen igennem og nu er majoriteten 
af bådene også blevet rimelig fortrolig 
med at sejle med spiler. 

Resultatet for 
årets sejladser blev:
Princæssen, H-Båd. 
Skipper: Kristina Danielsen

Pust, Albin 78 Cirrus. 
Skipper: Tove Thomsen

Sofie, Polaris Drabant. 
Skipper Annette Henneberg

Klubmesterskab
D. 10. september blev sæsonen afslut-
tet med det årlige klubmesterskab og 
alle tilmeldte både deltog. Det var en 

smuk dag, hvor solen i løbet af dagen 
skinnede igennem de ellers lette skyer. 
Ved dagens start, var der ikke så meget 
vind, så der blev kun gennemført 2 op-
ned-baner, for at kunne nå at gennem-
føre distancebanen. 
Kort efter starten var gået på distance-
banen, kom der heldigvis lidt mere 
vind, så vi kunne gennemføre den fulde 
sejlads ned omkring Ringøen i Kattinge 
Vig, tilbage øst om Elleore og i mål 
rundt om Sælklemmerne. 

Om aftenen mødtes vi alle med familier 
til fællesspisning og præmieuddeling. 
Som en tak for vores alles ihærdighed 
og kamp for at holde vores lille dame-
afdeling i live, var der en præmie til alle 
deltagere. En stor tak til klubben, for 
den erkendtlighed. 

Klubmesterskabets resultat blev:
Princæssen, H-Båd. 
Skipper: Kristina Danielsen

Sofie, Polaris Drabant. 
Skipper Annette Henneberg

Pust, Albin 78 Cirrus. 
Skipper: Tove Thomsen

Årets pigekapsejlads 2011
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Tak for i år
På alle pigesejlernes vegne, vil jeg 
gerne sige en stor tak til vores fantasti-
ske dommere: Frank Holmstrup, Dan 
Børresen og Svend Erik Nielsen! Hvis vi 
ikke havde jer, havde vi ingen pigekap-
sejlads. Vi vil også sige tak til vores 
formandinde, Henriette Holmstrup, der 
har valgt at tage endnu en tørn som 
formand til næste sæson. 

Invitation til alle sejlerpiger!
Alle sejlerpiger: vi vil rigtig gerne invi-
tere jer med ud på vandet til næste 

sæson! Vi hygger os og der er plads til 
alle, erfarne som uerfarne. Har du lyst 
til at være med eller bare høre mere, så 
kontakt Henriette, en af os andre kap-
sejladspiger eller mød op i klubhuset til 
vores årlige hyggelige glögg-aften d. 
21. november kl. 19.30 i klubhuset.

Jeg glæder mig til at se alle gamle 
såvel som nye sejlerpiger til næste 
sæson. 

Med venlig hilsen
Kristina Danielsen 
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I går aftes, da jeg i min Bandholm 24 
var på vej mod Jyllinge Nordhavn, fast 
kurs og fart for motor og med sejlene 
nede, blev jeg indhentet af en større 
sejlbåd for sejl alene. Han skar ind for-
an mig på 20-30 cm afstand, og da jeg 
i farten spurgte ham, om han ikke 
kendte vigereglerne, var hans svar, at 
’motor viger for sejl’. Men i den kon-
krete situation var det jo ham, der over-
halede og derfor ham, der ifølge Regel 
13 havde vigepligt. Ydermere over-
trådte han klart reglerne om at søge at 
undgå kollision.

Jeg ved godt, at det kun er en af sikkert 
mange tilsvarende situationer på fjor-
den, men kunne det være en ide i 
næste nummer af Vandpytten at med-
tage en opfordring til at lære og følge 
søvejsreglerne?
 

Gode sommerhilsner,
Venlig hilsen Poul Manniche

En sejlerkommentar
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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 1 / 1 2
Kalenderen holdes opdateret på vores hjemmeside www.jyllingesejlklub.dk.

Dato Kl.  Aktivitet  Arrangør 

OKtOBeR 2011
Alle søndage kl. 10 Søndagsroning  Kajakafdeling 

Lør 19. oktober kl. 10  Vintertræning, hver anden lørdag  Jolleafdelingen 

14.-23. oktober  Tur til Klitmøller  Surfafdeling 

Alle Tirsdage kl. 19-22 
fra 25. oktober - marts 2012 Vinterundervisning Sejlerskolen
hver tirsdag. Klublokalet optaget

Tor 6. oktober 19.30-22 Bestyrelsesmøde klublokalet Bestyrelsen

Lør 8. oktober kl. -> Klubmesterskab   Jolleafdeling

Tirsdag 25. oktober kl.19-21 Første Elevaften   Sejlerskolen

Tirsdag 29. oktober kl. 18.30 Standernedhalingsfest Hele klubben

NOVemBeR 2011
Tor 3. november kl. 19.30-22 Bestyrelsesmøde   Bestyrelsen 

Tor 17. november kl. 18-22 Det årlige medlemsmøde 
    – alle er velkomne  Alle afdelinger 
Mandag 21. nov. kl. 19.30  Pigernes gløgg-aften

DecemBeR 2011
Tor 8. december kl. 19.30-22 Bestyrelsesmøde   Bestyrelsen 

Tir 13. december kl. 19-21 Gløggaften+udl af beviser  Sejlerskolen 

JANUAR 2012
Tor 12. januar kl. 19.30-22 Bestyrelsesmøde   Bestyrelsen 

Fre 20.januar kl. 18-23 Nytårstaffel   Sejlerskolen 

Tor 26. januar kl. 19.30-22 Generalforsamling   Bestyrelsen

FeBRUAR 2012 
Ons 8. februar 2012 Generalforsamling   Klubben 
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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
og Leif Rasmussen 51 23 75 64
     post@maxremo.dk)

Bestyrelsesmedlem
Poul Meinicke 45421155
     pmanniche@hotmail.com

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


