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Nyt fra bestyrelsen

Så skal vi til det igen. Jyllinge Sejlklubs 
årlige generalforsamling.
Først og fremmest skal vi have formelt 
godkendt vores nye kasserer,  Leif 
Rasmussen. Som nogle vil vide, måtte 
vi afholde en ekstraordinær generalfor-
samling i 2011, da vi ikke havde fundet 
nogen til kassererjobbet på den ordi-
nære generalforsamling. Efterfølgende 
tog Benny Jensen jobbet, indtil vi hav-
de fundet en afløser. Det lykkedes i 
løbet af sommeren og nu er kassereren 
rent faktisk i gang med sit hverv. Tak til 
Leif for at stille op og Benny skal ligele-
des have rigtig mange tak for sin ind-
sats i klubben - på dette og så mange 
andre områder.
Som det fremgår af indkaldelsen, er 
der valg af formand, sekretær og 
menigt medlem. Jeg vil virkelig og dyb-
følt opfordre medlemmerne til at finde 
en afløser til formandsposten. Det er 
ikke fordi, jeg er træt af jobbet, men det 
ville være til god gavn for udviklingen i 
klubben, at vi snart finder en ny for-
mand.  En der kan se på klubben og 
dens muligheder med nye øjne. Som 
kommer med ny inspiration og andele-
des vinkler på gammelkendte sager.
Vi håber virkelig, at man møder op og 
deltager. Det er klubbens fundament 
det gælder. Vi har allerede lært den nye 
kasserer, at der, efter behørig afrappor-
tering af regnskabet, udløses en øl eller 
vand på klubbens regning. 

Medlemsmøde 17. november
Inde i bladet kan man, som vi lovede 
på mødet, se et referat af medlemsmø-
det, skrevet af Kjell. Hvis jeg havde 
vidst, hvor motiverende og interessant 
klubkonferencen i Dansk Sejlunion ville 
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Næste nummer udkommer   .
  marts 2012

Deadline til næste nummer: 
Fredag den 24/2-2012

Indkaldelse til 
Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær 
generalforsamling i Jyllinge Sejlklub

Onsdag den 8. februar 2012, 
kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden iflg. vedtægternes § 10:
1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning for det  
 forløbne år
3.  Fremlæggelse af regnskab 2011
4.  Fremlæggelse af budget for  
 2012, herunder kontingent.
5.  Valg til bestyrelsesmedlemmer,  
 jf. § 12:
 Valg af formand. 
 På valg er Peter Ottesen
 Valg af sekretær
 Valg af menigt medlem
6.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
7.  Valg af én revisor og af én 
 revisorsuppleant
8.  Indkomne forslag
9.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet og 
vedtaget på generalforsamlingen, 
skal være bestyrelsen i hænde 
SENEST tirsdag den 10. januar 
2011, jf. vedtægternes § 9, stk. 2.

være, havde jeg nok forsøgt at bytte 
om på rækkefølgen, så vi kunne have 
bragt noget interessant stof med fra 
konferencen. Det må vi så gøre en 
anden gang.

Isefjordskredsen
Interessen for vores kreds har måske 
ikke været så meget i centrum, men jeg 
har valgt at bringe et indlæg fra for-
manden for Isefjordskredsen, Henrik 
Pedersen, så medlemmerne med inte-
resse herfor, kan være orienterede om 
aktiviteterne. Se venligst inde i bladet.

Gave fra Roskilde Festival
Som jeg allerede har orienteret om på 
vores nyhedsmail, så har vi fået 50,000 
kr fra Roskilde festival ifm ”frivillig fre-
dag”. 
Jeg er på egne og klubbens vegne dybt 
rørt og taknemmelig. Det er fantastisk 
dejligt at blive bemærket - og tilgode-
set - på denne måde.
Vi fik 35,000 kr fra festivalen sidste år. 
Disse penge gik til indkøb af udstyr - 6 
sit-on-top-cajaks og 3 stand-up-padd-
les - som har været flittigt brugt på 
vores sommerarrangement i år.
De 50,000 kr denne gang vil få samme 
behandling (nyt og spændende grej), 
da en af de meget vigtige elementer i 
vores arbejde - henover året og spe-
cielt til sommerarrangementet - er det 
gode og rigtige grej. Det helt funda-
mentale er selvfølgelig de menneskeli-
ge resourcer, som vi også kan give en 
lille opmuntring.

Standernedhalingsfest
Så har vi også haft tid til at holde fest . 
Vores traditionsrige standernedhaling, 
som vi jo helst vil have med fest, farver 
og en masse glade folk. Det lykkedes 
også, og i år var vi 60 medlemmer, som 
var mødt frem til en rigtig Jyllinge Sejl-

klub Fest. Tusind tak til Lotte, Frank og 
Benny. Det er dejligt at se, at en stor 
indsats også lykkes.
Glædelig jul og et godt nytår til alle

På gensyn på 
generalforsamlingen den 8. Februar

Pbv / Peter Ottesen, formand
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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 

Dansk Sejlunion (DS) har de sidste 3 år 
afholdt en efterårskonference for alle 
sejlklubberne tilsluttet DS. Jeg har del-
taget hvert år og er rigtig glad for den 
inspiration, som den giver for det videre 
arbejde og indsats i klubben derhjem-
me.
Jeg ærgrer mig som tidligere sagt en 
smule over, at vores medlemsmøde 
torsdag den 17. November lå FØR 
klubkonferencen. Der var så mange 
ting, som jeg gerne vil fortælle om.
Og jeg er også oprigtig ked af, at jeg 
var den eneste fra klubben som deltog. 
Det burde være en pligt at vi deltager i 
hvert fald med 2-3 personer.
Lars Helmersen fra vores surfafdeling 
holdt et indlæg lørdag eftermiddag 
med overskriften: ”Windsurfing – er det 
svaret?”. Det var et knaldgodt indlæg 
og gav også mig nogle ting til overve-

jelse – selvom jeg taler tit med Lars. Det 
at høre om konceptet i en længere 
sammenhæng, uden at se dem med 
Jyllinge Sejlklubs (JS’s) øjne alene, var 
en interessant oplevelse.
Der var andre interessante foredrag, 
bl.a. Steen Wintlevs oplæg til en 
nytænkning af sejlerskolen. Det får vi 
givetvis mere at høre om i løbet af vin-
teren.
Og det er altid en fornøjelse at møder 
folk fra de andre klubber og snakke om 
hvordan de griber klubarbejdet an. Vi 
har mange af de samme problematik-
ker og aktiviteter, så man bliver altid en 
smule klogere.
Jeg vil anbefale interesserede at kigge 
på nogle af referaterne på DS’ hjem-
meside: //sejlsport.dk/graphics/Bille-
der/Klubkonference/

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.

Klubkonferencen 2011
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• ”Vores” repræsentant i DS’s besty-
relse, Connie Andersen fra Bramsnæs, 
genopstiller ikke til en ny periode på 
den kommende generalforsamling. Vi 
skal finde en ny kandidat - gerne 
mindst lige så ung som Connie (selv 
om det ikke er et absolut krav). Hvem 
kender du her i kredsen, som vil og kan 
påtage sig den rolle? 

8. marts: Generalforsamling i kredsen. 
Stedet ligger ikke helt fast. Forslag skal 
være hos kreds-bestyrelsen senest 15. 
januar.

Har du i øvrigt været omkring www.
isefjordkredsen.dk for nylig? - Ellers 
gør det. Og kom meget gerne med ind-
læg og kommentarer til Lars Plejdrup, 
som er mester for det meget fine site.

I det kommende år skal vi også forhol-
de os til, at kredsene formentlig tages 
ud af DS’s vedtægter, da de ikke læn-
gere har en formel/strukturel funktion i 
organisationen. - Hvad så med Ise-
fjordkredsen? - Umiddelbart har vi en 
helt separat forening med egne ved-
tægter, som kan leve uforstyrret videre. 
Det skal vi også tale om. I hvert fald på 
vores generalforsamling, inden emnet 
er på dagsordenen ved DS’s general-
forsamling.

Med sejlerhilsen
Henrik Pedersen

Stengårdsvænge 112, 2800 Lyngby
Tlf. 2084 4093. 

mail: henrikped@get2net.dk

Kredsbestyrelsen har planlagt de kom-
mende møder i kredsen, og jeg vil blot 
her forhåndsorientere jer, så I allerede 
nu kan få datoerne i jeres tæt besatte 
kalendre:
5. december: Kapsejladskoordinering. 
Mødeindkaldelse er udsendt allerede.
23. januar: Formandsmøde med særlig 
invitation til sejlerskolefolkene. Holdes i 
Bramsnæs Sejlklub. Hovedemnerne på 
mødet vil blive:

• DS’s nye spændende koncept for 
sejlerskoler, som Steen Wintlev fra DS 
kommer og fortæller om. DS foreslår et 
mere nutidigt og målrettet syn på, hvad 
eleverne har af meget forskellige ønsker 
til undervisningen.

Isefjordkredsen 
- indlæg fra formanden 
Henrik Pedersen

AnnBondestuen 1104    -  Printet 26-11-2011 19:46 

Familierestaurant  
– også med italiensk køkken. 

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

Tirs.-Fre. 14-22.  Lør.-Søn. 12-22.  
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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             Jyllingecentret 15 · 46730200 · www.menstore4040.dk

Søvejsregler generelt...

Søvejsreglerne udgives af Søfartssty-
relsen og gælder alt hvad der færdes 
på vand, fra tankskibe til luftmadrasser 
og fjernstyrede skibe. Som altid gæl-
der:  Ukendskab til loven fritager ikke 
for skyld!
Regel 2: Ansvar
Intet i disse regler skal frigøre noget 
skib eller dets reder, fører eller mand-
skab for følgerne af nogen forsømmel-
se …
….der måtte gøre en afvigelse fra disse 
regler nødvendig for at undgå over-
hængende fare.

Hvad betyder det så?
Faktisk starter reglerne med at fastslå 
at såvel reder, fører som mandskab 

altid er ansvarlige, og at man altid skal 
undgå fare (for mange lystbåde gælder 
gerne at reder og fører er samme per-
son). Reglerne fastslår helt fra starten,  
at reglerne ikke kan tage højde for alle 
situationer, derfor træder forsigtighed 
og godt sømandskab altid forud for 
eventuelle regler. 

Hele regelsættet kan altså opfattes 
som en vejledning, der i rigtig mange 
tilfælde giver svaret på, hvordan man 
skal færdes. I disse tilfælde skal reg-
lerne naturligvis følges.
Opstår der en situation som reglerne 
ikke dækker - f.eks. at et skib ikke 
overholder sin vigepligt - siger reglerne 
at man skal improvisere og frem for alt 
undgå fare (kollision).

En anden måde at sige det på er at 
søvejsreglerne alle handler om pligt - 
ikke om ret! 
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Egentlig er det jo ikke så stor en 
nyhed, men alligevel: Sejlerskolens 
vinterhold er startet igen igen og 
kaster sig med megen ildhu ud i 
navigationens mysterier og søvejs-
reglernes lovjungle.

HVOR ER VI?

HVOR SKAL VI HEN?

HVORDAN KOMMER VI DET? 

HVORNåR?- UDEN AT SEJLE IND I 
NOGET! ELLER NOGEN!!

HVORDAN UNDGåR VI AT KOMME 
GALT AFSTED?

HVAD GØR VI, HVIS DET ALLIGEVEL 
SKER?

HVORDAN SKAL VI ELLERS OPFØRE 
OS?
Ovenstående er egentligt det vi 

Nyt fra sejlerskolen

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 

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

bruger vinteren på at snakke om, 
og det overordnede formål – udover 
dueligehedsbeviset – er faktisk at 
undgå at dukke op på hjemmesiden
www.frv.dk/Seneste_nyt/Rednings-
aktioner/Pages/Aktioner.aspx
hvor Farvandsvæsenet giver en 
oversigt over alle redningsaktioner 
– gode som dårlige.

I sidste nummer af vandpytten skri-
ver Poul Manniche om en mindre 
behagelig oplevelse. Den vil jeg da 
gerne samle op. Jeg har faktisk i 
forvejen tænkt på at lave en fast 
rubrik om diverse søvejregler i sam-
menhæng med sejlerskolens ind-
læg, og det må jo så være den 
udløsende faktor.

Som en lille kommentar til episoden 
vil jeg sige, at det er helt korrekt at 
overhalende båd altid har vigepligt, 
uanset hvem der sejler for motor og 
hvem der sejler for sejl. 
Det er også korrekt, at man altid har 
pligt til at undgå kollision, og den 
vender så lidt tilbage til dig Poul, du 
har også denne pligt, uanset hvor 
åbentlyst forkert den anden part 
opfører sig, skal man altid undgå 
kollision. 
I den aktuelle situation skulle du 
måske have taget farten af båden, 
evt. slået bak, i stedet for blot at 
holde kurs og fart (regel 17)

Carl Høgstedt
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30. januar: 
Vigtigt for alle sejlere: Roskilde Fjords(og andre fjordes) tilstand og bundma-

lingens indflydelse på vandmiljøet v.marinebiolog Stig Markager.

6. februar: 
Tonni fra Maritimt Forsøgscenter i Lyndby, fortæller om centrets forsøg med 

deres kopier af vikingeskibe. Du kan også reservere en sejltur med et vikinge-
skib til sommer.

Mandagsaftner 
i din sejlklub 2012

For JS medlemmer med pårørende

OBS! 
Alle arrangementer starter kl. 19.00. 

HUSK tilmelding til vinsmagningen d.19. marts på sms 60662304 
eller e-post willman@pc.dk senest d. 12. marts 2012.

13. februar: 
Mona og Ivan fra FTLF, der efterhånden har sejlet Middelhavet tyndt, vil for-
tælle og vise fantastiske billeder fra deres sejlads i Det Græske Øhav. J.S. 
byder på græske forfriskninger. I samarbejde med FTLF- Langtursejlerne.

27. februar: 
På togt rundt om Europa. Susanne og Per fra FTLF tog 1 ½ år ud af kalende-
ren og gjorde turen via Europas floder, spanskekysten, Gibraltar, Porto Santo, 

Madeira, De Kanariske øer, Azorerne, Irland og Skotland. 
I samarbejde med FTLF – Langtursejlerne.

5. marts: 
Søværnets Operative Kommando (SOK) vil på denne aften fortælle om deres 
virke på bl.a. følgende områder: Havmiljøvogter ordningen, sikkerhed til søs 

og søredning. I samarbejde med FTLF Langtursejlerne.

12. marts: 
Med Jane og Jens fra J.S. til ålandsøerne. Så behøver der vidst ikke at siges 

mere! Tag med! I samarbejde med FTLF – Langtursejlerne.

19. marts: 
årets store vinsmagning. Center Kiosken i Stenløse vil i år stå for herlige 

smagsprøver på nye spændende vine. Der vil sædvanen tro, være mulighed 
for at bestille de vine der falder i smag, til gode J.S. priser.

Sejlklubben byder på en bid brød til vinen. HUSK TILMELDING. Se oven for.

MANDAGSAFTENSUDVALGET / Søren Willman

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

Bankskifte?
Det er let. Spørg mig, jeg ordner
det hele for dig.

Michael Svarrer
46 76 05 21
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Der var mødt ca 25 medlemmer op til 
mødet. Leif blev valgt til ordstyrer.
Formanden indledte mødet og foreslog 
at mødet gik bordet rundt så alle, afde-
lingsledere som alm. medlemmer fik 
ordet. Emnerne var i sommer, nu og lidt 
om 2012.
Benny: 
Vi har ikke nok instruktører.
Vi vil også gerne have nye unge sejlere. 
der kom nogle få i år.
420 jollen er meget populær, har købt 
en mere. Alle joller har været i vandet 2 
gange om ugen.
 
Desværre er der kun enkelte nye sejle-
re. Vi mangler nye juniorer.
Det har været en overlevelseskamp 
med for få instruktører.
Til næste år vil vi gerne have nogle 
weekend arrangementer for at kunne 
tiltrække nye sejlere.

Mette om vores aktiviteter:
10 - 12 sejlere (- dækker udgiften til en 
træner)
6 - 7 øvede sejlere og 3 nye sejlere 
havde 2 trænere på. Vi kan kun tilbyde 
træning 1 gang om ugen

Diskussion om en bred ungdomsafde-
ling i JSK:
De unge vil prøve det hele. Aktiviteter-
ne her er dyrere end hvis man går til 
fodbold. Ja, men det er også kostbart 
udstyr man sejler med

Mette: 
Vi havde en jolle med til DM.
ad. Sommersejladsen:
Vi have mange unge som var meget 
interesserede.

Steen, havkajakkerne:
Kort om 2011:
Vi er 113 medlemmer.
Vi afholdt efterårsttræf for Havkajakro-
erne - 72 deltagere. Mange positive 
tilbagemeldinger
Kort om 2012:
Købe en ny børnekajak.
Gøre mere for børn med forældre (som 
i forvejen roer havkajak).
Legekajak
Ny havkajak
Vi har allerede 35 på venteliste til EPP2 
i 2012.

Rudi, sejlerskolen:
Vi havde så mange til Sommersejlad-
sen, at vi måtte finde nogle gamle 
instruktører frem igen. Det fungerede 
fint.
Vintersæsonen startede for 3 uger 
siden med 20 tilmeldte, men kun 10 
reelle deltagere
Vi har en helt fast uddannelsesplan for 
de nye sejlere. Måske kan den virke lidt 
skræmmende på nye interesserede; 
heraf det store frafald.
På hjemmesiden under links og uddan-
nelse er der en reference til et privat 
foretagende; www.duelighed.dk. Den 
skal væk.
Formanden reklamerer for vores 
”nyhedsbrev på hjemmesiden”. Man 
kan ganske gratis tilmelde sig og få 
nyhederne hurtigere.

Brian, kapsejlads:
Vi har været 30 – 35 gange på vandet i 
år med op til 20 både. Skolebådene er 
ude tirsdag aften. Hvordan kan vi få 
dem med?

Rudi: 
Når man har duelighedsbevis kan man 
sejle kapsejlads og mange vil gerne 
være med
Der er en god erfaringsudveksling mel-
lem nye og erfarne sejlere
-MEN mange både mangler gaster. Det 
kan være fra et tidspunkt dage før en 
sejlads men også lige op til sejladsens 
start. Hvad kan man gøre?

Kapsejlads: 
Klubben ønsker sig en ”gastebørs”.
Den kunne laves som en gruppe under 
Groupcare, hvor man kan sende en 
mail ud til alle interesserede, sejlere og 
gaster.

Christian, instruktør, Sommersejladsen:
5 uger med mange glade børn.
Kajak, optimist, surf og H-både alt gre-
jet blev brugt. Det var en oplevelse
Vi stiller op som instruktører til næste 
sommer.

Frans: 
Vi havde et skolehold til en lokal OL.
De stillede op i Surf, svømning og Sit 
On Top.
Jeg lavede 55 l saftevand, 150 flûtes.
105 personer blev bespist. Klassekas-
serne betalte 500 kr hver.

Reparation af joller: 
Henning Schmidt viste og fortalte.
Aktiviteter om reparation af/på både 
hver anden tirsdag.
Sikkerhed mht opløsningsmidler etc.er 
en alvorlig affære at beskytte sig imod.
Ole, Contender både:
Har som bekendt trænet med ver-
densmsteren her i Jyllinge ved en træ-
ningsweekend den 5 – 6 nov. 2011.
Ønsker i 2012 et Træf for 420 joller her 
i Roskilde Fjord.
Der er faktisk allerede mange Conten-

der både rundt omkring i Roskilde 
Fjord.
Dansk Sejlunion vil prøve med et fjord-
samarbejde med de forskellige sejl-
klubber i Roskilde Fjord. Dansk Sejl-
union melder ud.
JS melder ud: Vi ønsker flere aktive og 
derefter vil vi gerne afholde events 
indenfor vores økonomiske rammer.

Peter O.: Vedligeholdelse af vores klub-
hus er det vigtigste projekt vi har lige 
nu.
Havnen har bestilt en ny trappe ved 
skolebådene.
Kontingentstrukturen beholder vi, men 
aktivitetesgbyrerne kan diskuteres.
Fra en bred diskussion om nye aktivite-
ter i klubben nævnt i tilfældig række-
følge:
Hvad kan engagerede medlemmer/
ildsjæle også være behjælpelige med i 
klubben:
Reparationer, vedligehold
Hjælp til Joller
Dommere
Ungdomsarbejde etc.

Det vigtigste for de engagerede med-
lemmer/ ildsjæle er af de får mulighed 
for at føle ejerskab ved deltagelse i 
praktiske aktiviteter der er til nytte for 
klubben. Vi må huske på at vi er en fri-
tidsklub; dvs at arbejde og familie kom-
mer i første række. Når du gør noget for 
eller i klubben får du meget mere igen; 
ikke bare tilfredsheden ved at have 
udført noget nyttigt.
”Jo mere du giver, jo mere får du”.

Referent Kjell

Medlemsmøde torsdag 17. nov. 2011
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ER DET IKKE FANTASTISK? 

17 KAJAKROERE MØDTE LØRDAG 
DEN 19. NOVEMBER FOR AT RyDDE 
OP OG REPARERE I KAJAKHUSET.

Vi startede formiddagen med en brain-
storming- hvad skulle vi få formidda-
gen til at gå med? Der blev skrevet 
mange spændende opgaver op på tav-
len og så var det bare med at gå i gang. 

Vi skulle bl.a. have båret alle kajakker 
ud så vi kunne få færdiggjort trægulvet, 
vi fik checket  om kajakkerne har lidt 
overlast i løbet af sommeren, de bliver 

jo heldigvis flittigt brugt, så det kan 
ikke undgås at de får lidt skrammer. 

Redningsveste og spraydeck blev 
efterset og de mest slidte blev kasse-
ret. 

Da vi nåede frokost var stort set alle de 
oplistede opgaver udført. 

FLOT ARBEJDE til alle. 
 

Mange hilsner
 Steen og Pia

Oprydning i kajakhuset



18 19

Vi servicerer 63.000 sejlere i 275 klubber over hele Danmark

dækning, ingen selvrisiko på elitetrin, 
ingen tvivl om dækning under kapsej-
lads, sejl dækket til nypris de første 4 år 
m.v.

Vi repræsenterer kapsejlerne gennem 
medlemskab i en række internationale 
sejlerfora, så som International Sailing 
Federation, European Sailing Federati-
on, Nordisk Sejl Forbund, hvor vi alle 
steder aktivt søger indflydelse.
  
Vi tilbyder træningskonceptet 
Aldersrelateret træningskoncept
 
Det sigter mod at  bevare glæden og 
legen ved sporten hele vejen til toppen 
for talent- og elitesejlere. Konceptet er 
skabt i et tværfagligt samarbejde mel-
lem bredde,  ungdom, talent og elitear-
bejdet.

Vi hjælper klubberne med Talentudvik-
ling – fra bredde til top - ved at rekrut-
tere nye sejlere, igangsætte og bidrage 
med vores viden om, hvordan man fx 
skaber talenter til de olympiske klasser. 
Vi arbejder kontinuerligt med at skabe 
en rød tråd mellem bredden og eliten. 
Vi skaber ”sejler-idoler” for ungdom-
men. Det er vores ambition at ’brande’ 
vores sejlere og sport og sprede kend-
skabet.
 
Sammen med klubberne tilbyder vi 
træning på Kraft- og Talentcentre i hele 
Danmark, hvor vi stiller træningsfacili-
teter og muligheder til rådighed for 

sejlerne på det niveau, sejlerne er nået 
til. Vi samler sejlerne, så de kan udvikle 
sig ved at sejle og sparre med hinan-
den. 

Vi driver lands-, udviklings- og ung-
domslandshold. Vi tilbyder sejlerne 
professionelt sportsmanagement. Vi 
servicerer vores elitesejlere med alt fra 
planlægning og koordinering af konkur-
rencedeltagelse, reklamering på sejl/
både, styring af økonomi/budget til 
fælles sponsortøj. 

Vi yder en høj sparring på alle dele af 
det sportslige – lige fra det at kombi-
nere uddannelse og familieliv som eli-
teidrætsudøver, til madplaner og 
medietræning. Der skabes på alle 
måder et professionelt miljø – som vi 
kan se skaber resultater.
  
Dansk Sejlunion samler alle 
former for sejlsports og 
lystsejladsaktiviteter
 
i Sejlklubber, tursejlerklubber, sejl- og 
motorbådsklubber, bådelaug, jolleklub-
ber samt windsurfing- og kiteboarding 
klubber.

Klubberne, ledere, frivillige m.v. er for-
sikrede via en aftale med Tryg Forsik-
ring, der omfatter Arbejdsskade/ulyk-
kesforsikring for frivillige og ansatte, 
ansvar (erhvervsansvar), retshjælp og 
en rejseforsikring for idrætsudøvere, 
trænere og ledere.

Sammen med klubberne 
servicerer vi kapsejlere, sejlklub-
ber og klasseorganisationer.

Vi sørger for, at klubbens kapsejladsle-
dere, målere, dommere m.v. kan blive 
uddannet.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle nye 
kapsejladsformer, og kapsejladsarran-
gører kan altid spørge os til råds om 
praktisk gennemførelsen af kapsejlads-
stævner og hjælp til godkendelse af 
faste kapsejladsbaner.

Er du klassebådssejler administrerer vi 
dit klassebevis og måleforhold. Sejler 
du på DH-mål, tilbyder vi et af verdens 
største og billigste handicap-regelsy-
stemer, DH-systemet med ca. 4.000 
både, som du kan sejle mod med din 
egen båd. 

Vi sørger også for dansk oversættelse 
og udgivelse af ISAF’s kapsejladsreg-
ler, sejladsbestemmelser m.v.
Klubber, klasseorganisationer og sejle-
re kan altid henvende sig og få teknisk 
rådgivning om f. eks. handicapregler, 
klasseregler og sikkerhedsregler.

Deltager du i international kapsejladser 
i godkendte klasser, kan du via Dansk 
Sejlunion få økonomisk tilskud til din 
deltagelse. 

Vi tilbyder forsikringer med rabat og 
fordele for kapsejlere bl.a. med helårs-

Hvad får du (og din klub) 

for 100 kr.*

DANSK SEJLUNION
Idrættens Hus · 2605 Brøndby
Tlf: 4326 2182 · www.sejlsport.dk
E-mail: ds@sejlsport.dk

Din og min organisation 
– vores fællesskab!
Sejlsport er en sport for livet. Vi vil alle på et eller andet 
tidspunkt i vores sejlerliv opleve, at vi dyrker sejlsport på en 
ny måde. Tursejlads for motor eller sejl i hjemlige og fjerne 
farvande, kapsejlads til aftenmatchen eller på internationalt 
niveau, jollesejlads i adstadigt tempo eller med fuld akrobatik, 
brætsejlere i fuld fart eller kitesurfere med mere luft- end vand-
kontakt – mulighederne er mangfoldige – fællesskabet er enkelt: 
vand, vind og natur.

Dansk Sejlunions vision er
Sejlads - oplevelse, samvær og 
sport - hele livet
Dansk Sejlunion er vores fællesskab, der binder mangfoldighe-
den sammen. Her sørger vi for, at der en sammenhængskraft 
mellem de forskellige faser, som vores sejlerliv spænder over. 
Ofte vil Dansk Sejlunion være det usynlige besætningsmedlem, 
som bare har sørget for, at forberedelserne er gjort, så vi kan 
koncentrere os om sejladsen og slippe for bøvlet. Andre gange 
er Dansk Sejlunion meget synlig som din aktive medspiller, når 
du har brug for det.

Dansk Sejlunion er altid din organisation – Vi er lig med dig 
og mig – Dansk Sejlunion er sejlernes organisation – vores 
fællesskab.

Hans Natorp, Formand for Dansk Sejlunion

*Nogle af Dansk Sejlunions tilbud betales efter forbrug.

Det sigter mod at  bevare glæden og legen ved sporten hele 
vejen til toppen for talent- og elitesejlere. Konceptet er skabt i 
et tværfagligt samarbejde mellem bredde,  ungdom, talent og 
elitearbejdet.

Vi hjælper klubberne med Talentudvikling – fra bredde til top 
– ved at rekruttere nye sejlere, igangsætte og bidrage med 
vores viden om, hvordan man fx skaber talenter til de olympiske 
klasser. Vi arbejder kontinuerligt med at skabe en rød tråd 
mellem bredden og eliten. 

Vi skaber ”sejler-idoler” for ungdommen. Det er vores ambition 
at ’brande’ vores sejlere og sport og sprede kendskabet.
 
Sammen med klubberne tilbyder vi træning på Kraft- og 
Talentcentre i hele Danmark, hvor vi stiller træningsfaciliteter 
og muligheder til rådighed for sejlerne på det niveau, 
sejlerne er nået til. Vi samler sejlerne, så de kan udvikle 
sig ved at sejle og sparre med hinanden. 

Vi driver lands-, udviklings- og ungdomslandshold. Vi tilbyder 
sejlerne professionelt sportsmanagement. Vi servicerer 
vores elitesejlere med alt fra planlægning og koordinering af 
konkurrencedeltagelse, reklamering på sejl/både, styring af 
økonomi/budget til fælles sponsortøj.
 
Vi yder en høj sparring på alle dele af det sportslige – lige fra 
det at kombinere uddannelse og familieliv som eliteidrætsudøver, 
til madplaner og medietræning. Der skabes på alle måder et 
professionelt miljø – som vi kan se skaber resultater.

Sammen med klubberne 
servicerer vi kapsejlere, 
sejlklubber og 
klasseorganisationer

Vi tilbyder træningskonceptet 
Aldersrelateret 
træningskoncept (ATK). 

Vi sørger for, at klubbens kapsejladsledere, målere, dommere 
m.v. kan blive uddannet.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle nye kapsejladsformer, og 
kapsejladsarrangører kan altid spørge os til råds om praktisk 
gennemførelsen af kapsejladsstævner og hjælp til godkendelse 
af faste kapsejladsbaner.

Er du klassebådssejler administrerer vi dit klassebevis og måle-
forhold. Sejler du på DH-mål, tilbyder vi et af verdens største 
og billigste handicap-regelsystemer, DH-systemet med ca. 
4.000 både, som du kan sejle mod med din egen båd. 

Vi sørger også for dansk oversættelse og udgivelse af ISAF’s 
kapsejladsregler, sejladsbestemmelser m.v.

Klubber, klasseorganisationer og sejlere kan altid henvende sig 
og få teknisk rådgivning om f. eks. handicapregler, klasseregler 
og sikkerhedsregler.

Deltager du i international kapsejladser i godkendte klasser, kan 
du via Dansk Sejlunion få økonomisk tilskud til din deltagelse. 

Vi tilbyder forsikringer med rabat og fordele for kapsejlere bl.a. 
med helårsdækning, ingen selvrisiko på elitetrin, ingen tvivl om 
dækning under kapsejlads, sejl dækket til nypris de første 4 år 
m.v.

Vi repræsenterer kapsejlerne gennem medlemskab i en række 
internationale sejlerfora, så som International Sailing Federation, 
European Sailing Federation, Nordisk Sejl Forbund, hvor vi alle 
steder aktivt søger indfl ydelse.
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Vi servicerer 63.000 sejlere i 275 klubber over hele Danmark
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Vi servicerer 63.000 sejlere i 275 klubber over hele Danmark
Vi rådgiver og servicerer om forenings-
juridiske og organisatoriske forhold, 
forsikring, moms og skat, og ikke 
mindst miljø og planlægning.

Vores uddannelse og undervisnings-
materialer retter sig mod kapsejlere og 
tursejlere, trænere, sejlerskoleinstruk-
tører, kapsejladsledere og klubbens 
ledere. 

Vi tilbyder rentefri lånemuligheder til 
køb af klubbåde og hjælpefartøjer til 
ungdomsafdelingerne og sejlerskoler-
ne. Der ydes også DIF rentefri lån til 
klubhuse og faciliteter.

Vi leverer sejlerverdenens mest omfat-
tende medier for sejlsport med kvar-
talsmagasinet Sejler, vores velbesøgte 
hjemmesider og en række nyhedsbre-
ve.

Vores servicering af klubberne vil 
løbende blive udbygget, og vi vil sup-
plere tilbuddene til klubber med tilbud 
direkte til sejlerne. Også kommunikati-
onen vil vi forbedre, bl.a. ved flere udgi-
velser af Sejler og ved en forbedret 
hjemmeside.

Til ungdomssejlere har vi en 
række tilbud, der introduceres 

bl.a. gennem inspiration fra en videns-
bærende konsulentgruppes jævnlige 
besøg i klubberne.

Klubberne kan helt uden omkostninger 
låne aktivitetstrailer, undervisningskas-
se og trænerkuffert, som kan gøre for-
skellige aktiviteter meget sjovere at 
deltage i.

Vi tilbyder udstyrspakker, bl.a. til reno-
vering af optimistjoller, og vi yder assi-

stance til sommerlejre, sommersejlads 
og til skolesamarbejder. 

Diplomsejlerskolen er en vigtig del af 
Dansk Sejlunions ungdomsprogram, 
som hedder "Sejlsport til tiden’". 
De unge sejlere får en motiverende 
"gulerod" gennem muligheden for at 
opnå diplomer alt efter færdigheder.
Instruktørerne i den enkelte klub kan til 
en hver tid hente ny inspiration til inspi-
rerende træningsøvelser og lege i øvel-
sesdatabasen. På den måde øges vari-
ationen i sejladsoplevelserne for sejlere 
i klubben.

Fornyligt introducerede vi de 5 grunde-
lementer for instruktører og sejlerne. 
De er basis elementer i jollesejlads som 
hjælper instruktører og sejlerne med at 
holde fokus på de vigtige ting i trænin-
gen af sejlere.

Vi opbygger løbende et netværk mel-
lem ungdomsledere, og der arbejdes 
på at gøre klubberne attraktive for de 
16-25 årige, styrke holdsejlads i klub-
ber, og snart tilbyder vi også et koncept 
for et Mobilt junior Kølbådcenter.

Til tursejlere leverer vi en række 
services i samarbejde med 
klubberne og direkte til den 
enkelte  sejler. 

Noget at det mest synlige er Dansk 
Sejlunion Turbøjerne, som vi sammen 
med klubberne udlægger i attraktive 
vige og ankerpladser.

Vi udgiver årligt information om havne-
faciliteter og priser. Vi udarbejder båd-
ejercertifikater, uddanner til kanalsej-
lads med kanalbeviset og vi tilbyder 
”Det levende søkort” og en lang række 

publikationer og andre materialer via 
Sejlershoppen.dk.
  
Vil du forsikre dit lystfartøj tilbyder vi 
lystfartøjsforsikringsaftale med Codan, 
der byder på en kollektiv lystfartøjsan-
svarsforsikring med  15% rabat og 
attraktive policevilkår.

Via Dansk Sejlunion får du adgang til et 
fællesskab, hvor du kan hente værdi-
fulde oplysninger og indgå i erfarings-
udveksling.  

Vi er både naturens og sejlsportens 
talerør når det gælder miljøarbejdet 
(spild, bundmaling, Natura 2000 m.m.). 
Vi går forrest, når det internationalt 
gælder om at skabe bedre forhold for 
miljø og lystsejlere.

Vi inspirerer tursejlerne til et mere 
udbytterigt sejlerliv, der strækker sig fra 
”vugge til grav”.

Vi udvikler de tiltag, der efterspørges. Vi 
har flere ideer til nye services og pro-
dukter, og i den kommende tid fastlæg-
ges en strategi for Turområdet. Det 
sker i løbende dialog med sejlere og 
klubber gennem samarbejde og erfa-
ringsudveksling.

Dansk Sejlunion
Idrættens Hus, 2605 Brøndby
Tlf. 4326 2182
www.sejlsport.dk
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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. 

LFormand
Peter Ottesen,  46 73 16 21 / 29 62 01 20
Jyllingeparken 42
peter.ottesen@post.tele.dk

Næstformand
Poul Manniche 28 78 71 72
pmanniche@hotmail.com

Kasserer
Leif Rasmussen 51 23 75 64 / 44 97 54 44
post@maxremo.dk

Bestyrelsesmedlem
Mette Meldgaard   46 73 46 47
mette@meldgaard.dk

Bestyrelsesmedlem
Kaj Knudsen  46 78 91 85 / 22 90 22 52
KajK@jyllingesyd.dk

Bestyrelsesmedlem og Jollerepræsentant
Benny Bardrum  46 13 98 35
Sydtoften 19 
benny.bardrum@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem og kølbådsrepræsentant
Frank Holmstrup  46 73 08 84
Jyllingeparken 146 
frank.holmstrup@privat.dk

Kapsejladsformand
Brian Skovgård skovgaard4@city.dk

Formand for pigekapsejlads
Henriette Holmstrup  22 43 18 09
Jyllingeparken 146 
henriette@undermaatten.dk

Skolechef
Rudy Pedersen  46 73 28 17
Opalvej 8 ru-in@kabelmail.dk

Skoleunderviser
Carl Høgstedt  44 53 59 17
carl.hoegstedt@tdcadsl.dk
Jollesektion
Benny Bardrum  46 13 98 35
Sydtoften 19 
benny.bardrum@yahoo.dk

Surfafdeling
Lars Helmersen   46 73 20 83 / 72 20 23 59
lars.helmersen@gmail.com

Kajakafdeling
Steen Lilja Larsen  61 71 19 15
Kajak@jyllingesejlklub.dk
Dalengen 7 

Festudvalg
Benny Jensen

Seniorudvalg
Ledig

Klubmåler
Benny Jensen  46 73 02 19

Lån af klubhus
Nicolai Larsen  46 73 44 42 ell 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

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

 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 løbende opdateret på vores hjemmeside, www.jyllingesejlklub.dk

Alle søndage kl 10-> Kajakafdeling Søndagsroning
Hver anden lørdag kl 10 Jolleafdelingen Vintertræning 
Alle Tir kl 19.00-22.00 Sejlerskolen -  fra 25.Okt->mar 2012 
Vinterundervisning hver tirsdag – klublokalet er optaget
Tor 8. Dec 19.30-22.00 Bestyrelsen Bestyrelsesmøde
Tir 13.dec 19.00-21.00 Sejlerskolen Gløggaften+udl af beviser
Tor 12.jan 19.30-22.00 Bestyrelsen Bestyrelsesmøde
Fre 20.jan 18.00-23.00 Sejlerskolen Nytårstaffel
Tor 26.jan 19.30-22.00 Bestyrelsen Bestyrelsesmøde
Man 30. Januar Mandagsaften Roskilde fjord / miljøet
Man 6. Februar Mandagsaften Tonni fra 
   Maritimt Forsøgscenter i Lyndby
Ons 8. februar 2012 Klubben Generalforsamling
Man 13. Februar Mandagsaften Mona og Ivan fra FTLF
Man 27. Februar Mandagsaften På togt rundt om Europa
Man 5. Marts Mandagsaften SOK
Man 12. Marts Mandagsaften Med Jane og Jens fra J.S. 
   til ålandsøerne
Man 19. Marts Mandagsaften årets store vinsmagning



Returneres ved varig adresseændring: 
Jyllinge Sejlklub, 4040 Jyllinge


