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Nyt fra bestyrelsen
Marts 2012

Hermed det første nummer af Vandpyt-
ten til den nye sæson 2012. Vi har valgt 
at fortsætte med en farvelagt udgave, 
da de mange fotos kommer meget 
mere til deres ret. Og bladet ser mildest 
talt også meget mere appetitligt og 
læseligt ud - synes vi. Vi håber, at 
læserne synes ligeså.

Der har som vanlig været lidt debat om, 
hvorvidt tiden er løbet fra et klubblad, 
men vi synes stadigvæk, at vi skal have 
et fysisk medium til medlemmerne. Vi 
er jo mange (ofte fra it-branchen), som 
tænker, at det hele nemmere kunne 
gøres med hjemmesider. Men et blad, 
der udkommer 4 gange om året, kræ-
ver en indsats på faste tider og med et 
styret forløb. Og et blad er (stadigvæk) 
lidt nemmere at tage med sig på toilet-
tet eller andre læsevenlige steder.  Og 
kan lægges frem i klubhus, på bibliote-
ker og andre relevante steder.

Økonomisk set hviler bladet også 
nogenlunde i sig selv - ikke mindst 
fordi vi har en rigtig god annoncechef, 
som har øje for lokalområdets behov 
for også at blive eksponeret hos de 
godt 600 adresser, der modtager klub-
bladet.

Der er også lige kommet en ny redaktør 
af Vandpytten, idet Gitte Kühne Plam-
bek har tilbudt at tage jobbet i en peri-
ode. Gitte kommer med mange nye 
forslag om både Vandpytten og vores 
information i øvrigt, og vi afventer 
spændt en mere dynamisk og også 
professionel kommunikation i Jyllinge 
Sejlklub. Velkommen til Gitte.
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Generalforsamling
En af årets faste begivenheder er gene-
ralforsamlingen i februar. Således også 
i år. Og først og fremmest tusind tak for 
fremmødet.  Der var mødt omkring 40 
personer frem, og vi havde som sæd-
vanlig en fredelig og velstyret general-
forsamling.

Der var ikke nogen udskiftning i besty-
relsen, idet Peter Ottesen (formand), 
Kaj Knudsen (sekretær) og Mette Meld-
gård (menigt medlem) havde stillet op 
til genvalg. Der var ikke rigtig kampstem-
ning, så alle 3 blev genvalgt.

Bente Bang og Christian Wilmann er 
nyvalgte suppleanter og kommer til at 
deltage i bestyrelsesarbejdet på lige 
fod med den øvrige bestyrelse. 
Suppleanter er der jo for at kunne gå 
ind som bestyrelsesmedlem, hvis et 
bestyrelsesmedlem vælger at forlade 
bestyrelsen - oftest af job- og familie-
mæssige årsager - hvorfor det er en 
rigtig god ide, at de kender bestyrel-
sens arbejde og kompetenceområder 
og kan deltage i det daglige.

Det er en stor fornøjelse, at vi stadig-
væk kan finde kandidater til de frivillige 
jobs i klubben. Og ikke mindst at det 
denne gang lykkedes at få en repræ-
sentant fra ungdommen med. Nu håber 
vi alle, at han (Christian) kan klare 
mosten med møder og megen debat.

Man kan inde i bladet finde referatet fra 
generalforsamlingen.

Sommersejlads
2012 bliver så 3. Sæson med sommer-
sejlads. 
Sommersejladsen er blevet et flagskib 
for klubben, og de mange positive til-
kendegivelser fra deltagere, klubmed-

lemmer, lokalområde, kommune, skoler 
mm understreger, at det er en aktivitet, 
som skal fortsættes og værnes om. 
Sidste år var der omkring 130 deltagere 
og i 2010 en smule færre.

Økonomisk har det også været en stor 
succes. Oprindelig var vi villige til at 
acceptere et mindre underskud (som 
fortsat vil være en risiko), men både i 
2010 og 2011 har vi fået et overskud på 
knap 10.000 kr. hvert år, efter betaling 
af instruktører m.m. Efterfølgende har 
vi begge årene fået en rigtig flot cadeau 
fra Roskilde Festival, som i 2010 gav os 
35.000 kr. og i 2011 50.000 kr. som til-
skud til fortsat ungdomsarbejde.

Der er ingen tvivl om, at sommersejlad-
sen har givet Jyllinge Sejlklub en langt 
mere fremtrædende (læs: omtalt og set) 
plads i lokalområdet. JS er en integre-
ret del af tilbuddet til unge og voksne 
her i Jyllinge og omegn, men man kan 
nemt komme til at lulle sig selv ind i en 
tro på, at vi er et kendt tilbud om 
idrætsudøvelse. Hvor sommersejlad-
sen i kraft af tilbuddet, deltagelsen og 
omtalen gør JS langt mere synlig og 
forståelig, og hvor gamle såvel som nye 
potentielle sejlere kan få en eller flere 
dejlige uger på vandet. Og som på den 
lange bane også giver folk lyst til at 
blive/fortsat være medlem af JS.

Som fortalt på generalforsamlingen vil 
vi i 2012 yde en rabat for unge, der 
allerede er medlemmer i klubben, og 
for børn af klubmedlemmer. Men som-
mersejladsen er i øvrigt et tilbud, som 
gælder for alle, der har lyst til at deltage 
- medlemmer såvel som ikke medlem-
mer, unge såvel som voksne.
Der vil som vanlig blive informeret nær-
mere i de to kommuner, Roskilde og 
Egedal, og også i næste nummer af 
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Renovering af klubhuset
- OG penge
Vi har netop haft en runde i bestyrel-
sen, hvor vi har fundet en leverandør til 
forskelligt renoveringsarbejde af klub-
huset. Vi er nået til enighed om at 
igangsætte renoveringsarbejde for 
omkring 200.000 kr., godt 30.000 kr. til 
renovering af vore ophalersted(er) plus 
forskelligt andet. 

Så det er utrolig glædeligt at kunne 
meddele, at Jyllinge Sejlklub har fået 
140.000 kr. fra Roskilde kommune. Kul-
tur- og Idrætsudvalget i Roskilde Kom-
mune besluttede primo marts at anbe-
fale, at vi får det tilskud, som vi har søgt 
om.

Penge kommer jo aldrig af sig selv, så 
tilskuddet er selvfølgelig også et resul-
tat af en opmærksomhed og indsats fra 
bl.a. Kaj Knudsen. Men det er også 
udtryk for, at selvom vi ligger i den 
nordlige ende af kommunen, så bliver 
vi altså ikke oversete eller glemte.

Medlems-/afdelingsmøde 
april 2012
Torsdag den 19. april kl. 18-22 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. 
Vi vil også snakke om årets sommer-
sejlads, som jo vedrører alle afdelinger 
og mange medlemmer.

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 mad med lidt drikkelse til, er det 
vigtigt at sende besked til info@jyllinge-
sejlklub.dk om deltagelse, så vi kan 

købe tilstrækkeligt ind.
Vi glæder os til at se et stort fremmøde.

Standerhejsning
Traditionen tro er der standerhejsning 
sidste lørdag i april. I år bliver det lør-
dag den 28. april kl. 10.00. Vi mødes i 
klubhuset, hvor der vil være en kande 
kaffe eller to. Derefter synger vi vores 
klubsang og afslutter med at hejse 
klubstanderen. Så alle kan se, at der er 
startet en ny sæson i klubben. 

Vi håber på sædvanligt stort fremmø-
de, og dette vil også blive værdsat, idet 
der er lejlighed til at indtage en lille én 
plus et enkelt krus øl eller sodavand.

Således var ordene i marts og en rigtig 
god sæson 2012 ønskes til alle.

På bestyrelsens vegne 
v/Peter Ottesen, formand

Vandpytten, som udkommer medio 
juni. Der vil også blive annonceret i 
lokalbladene, så vi er sikre på, at alle 
med interesse vil få information om til-
buddet.

Mette Meldgård har i år valgt at trække 
sig som tovholder, og årets sommer-
sejlads planlægges af de unge dynami-
ske instruktører Christian, Daniel, Mads 
og Oscar med støtte fra bestyrelsen og 
afdelingerne. 
Hermed også en kraftig opfordring til 
vore medlemmer om at melde sig, hvis 
man har tid, lyst og evner til at byde ind 
på den fortsatte udvikling af sommer-
sejlads. Vi mangler altid flere kreative 
voksne, som kan være med til at udvik-
le denne store sommeraktivitet. Man 
kan maile til info@jyllingesejlklub.dk 
eller henvende sig til bestyrelsen, hvis 
man har lyst til at hjælpe til.

Idrætsprisen tildeles 
frivillig i Jyllinge Sejlklub
Som omtalt på vores hjemmeside og i 
lokale blade, har Mette Meldgård fået 
Idrætsprisen.

Seks gange årligt tildeles en pris til en 
idrætsudøver i en af Roskilde Idræts 
Unions medlemsklubber. Prisen – kal-
det Idrætsprisen – tildeles af en prisko-
mité bestående af repræsentanter fra 
Roskilde Mediecenter (Roskilde Avis), 
Roskilde Idræts Union og Nordea.

Priskomitéen besluttede at tildele pri-
sen for november og december 2011 til 
Mette Meldgård som anerkendelse af 
hendes indsats omkring Jyllinge Sejl-
klubs ”Sommersejlads” i 2010 og 2011.
Prisen blev overrakt ved en lille højtide-
lighed i klubhuset den 2. februar 2012. 
Tusind gange tillykke til Mette, som 
virkelig har fortjent denne anerkendelse.

…..

Det får mig også til at filosofere lidt over 
Jyllinge Sejlklub og frivillige kræfter. 
Det er jo ikke altid, at vi får løst uenig-
heder på den rette måde, i rette tid. 
Foregår samarbejdet i bestyrelse og 
afdelinger altid i en høvisk tone. Ja som 
regel. Kan vi skændes og være uenige, 
så gnisterne fyger. Ja, det sker engang 
imellem. Er vi altid på forkant med at 
løse problemerne, inden det er for sent. 
Nej, engang imellem er vi for sløve eller 
uvidende til at gribe ind i tide overfor 
problemer.  Eller måske har man ikke i 
tide opdaget, at der var et problem.

Vi er alle sammen frivillige og er – efter 
min mening - udtryk for et af de for-
nemste adelsmærker i dansk kultur. 
Nemlig vores lyst og evne til at deltage 
i forskellige idrætslige, kulturelle og 
sociale aktiviteter, hvor vi med glæde 
lægger megen tid og indsats – uden at 
forvente anden betaling end glæden 
ved at se vore børn eller andre voksne 
udøve aktiviteter, som vi er med til at få 
til at fungere.

Klubber og foreninger er kendetegnet 
ved – hvis der da er lidt dynamik og 
udvikling i dem – at der løbende og 
konstant sker udskiftninger i bestyrelse 
og afdelinger. Og sådan må det være 
– man ændrer prioriteringer og arbejds-
steder. Der har igennem alle årene 
været løbende udskiftninger på alle 
poster i Jyllinge Sejlklub.

Heldigvis er det også sådan, at selv om 
man kan være uenige om, hvorledes en 
afdeling skal ledes eller forløbet i et 
projekt, så kan man stadigvæk respek-
tere hinanden og have stor agtelse for 
den indsats, som er udøvet. Og man 
kan også stadigvæk tale sammen.
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Dagsorden
1. Valg af dirigent:
 Richard Østergaard
2. Valg af referent:
 Kaj Knudsen
3. Bestyrelsens beretning 
 for det forløbne år:
 a. Formandens beretning 
  - Peter Ottesen
  Renovering af klubhuset 
  - Kaj Knudsen
  Sejlerskolen 
  - Carl Høgstedt
  Jolleafdelingen 
  - Benny Bardrum
  Surfafdelingen – ingen beretning
  Kajakafdelingen
  - Steen Lilja Larsen
  Tirsdags Kapsejlads 
  - Frank Holmstrup
  Mandagsarrangementerne 
  - Søren Wilmann. 
  Søren efterlyste en afløser, men   
  fortsætter dog indtil der er 
 fundet en anden.
Beretningen godkendt.
4. Fremlæggelse af regnskab 2011
 a.  Regnskabet gennemgået og   
  kommenteret
 b. Surferne og andre får ikke DS-  
  bladet - sagen undersøges
 c. Der blev stillet spørgsmål ved   
  vores afskrivningspraksis, og   
  bestyrelsen blev opfordret til at   
  indføre ”straksafskrivning” i 
  forbindelse med nyanskaffelser.   
  Revisor og et medlem af 
  bestyrelsen erklærede sig uenig i   
  synspunktet, og der blev henvist   
  til, at fastsættelse af værdi på   
  vores materiel bl.a. har relevans i 
  forbindelse med forsikring af   
  vores materiel.

 d. Beholdningen af optimistjoller   
  skal ajourføres.
Regnskabet godkendt med ros til kassere-
ren
5. Fremlæggelse af budget 2012,   
herunder kontingent
 a. Budgettet gennemgået og 
  kommenteret
 b. Der blev orienteret om anven-  
  delsen af tildelingen på 50.000   
  kr. fra Roskilde Festivalen.
Budgettet godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer   
jfr. § 12:
 a. Valg af formand: 
  Peter Ottesen valgt
  Valg af sekretær: 
  Kaj Knudsen valgt
  Valg af menigt medlem: 
  Mette Meldgård valgt
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: 
 Bente Bang og 
 Christian Wilmann valgt
8. Valg af revisor og 
 en revisorsuppleant: 
 Henrik Oreskov valgt som revisor   
 og Nicolai Larsen som suppleant
9. Indkomne forslag
 Ingen
10.Eventuelt
Stor tilfredshed med husets standard.
Bemærkninger om priserne for børn og 
unges betaling for deltagelse i klubbens 
aktiviteter efterfulgt af en engageret debat 
om emnet, herunder om de forskellige vilkår 
i henholdsvis jolleafdelingen og surfafdelin-
gen. Der blev bl.a. udtrykt interesse for 
etablering af en egentlig ungdomsafdeling, 
og bestyrelsen blev opfordret til at arbejde 
videre med idéen og i øvrigt se på børn og 
undes betalingsvilkår for deltagelse i klub-
bens aktiviteter.

Kaj Knudsen

Referat af generalforsamling i 
Jyllinge Sejlklub 8. februar 2012

 tættere på

- derfor støtter vi fortsat Jyllinge Sejlklub

Vi ses

Spar Nord Roskilde
Københavnsvej 65
Telefon 46 35 51 00
sparnord.dk
  

Gode InItIatIver 
fortjener opbaknInG

Kontingentsatser  
Kont. u. 25 år pr. medlem  kr. 550
Kont. o. 25 år pr. medlem  kr. 700 
Parkontingent o. 25 år
(familiekontingent)  kr. 900 
Aktivitetsgebyrer  pr. år: 
JOLLEAFDELINGEN:
Træningsgebyr inkl. brug af klubgrej 
Sommertræningen  kr. 1.000
Vintertræning  kr. 500
Pladsleje:Medlemmer kan leje en 
udendørs jolleplads til private joller kr. 600
Leje af optimistjolle:
Øvede sejlere kan efter godkendelse 
i afdelingen leje en optimistjolle af god 
kvalitet:
Enebruger kr 1500
Brugsret til større joller
sammen med andre brugere kr. 1500
SURF-AFDELINGEN
Træning og ret til at bruge 
klubgrej. Betales af alle surfere  kr. 750
SEJLER-SKOLEN 
Praktisk undervisning inkl. brug 

af klubgrej. Duelighedsbevis kr 1.000
Teoretisk undervisning inkl. brug 
af klubgrej. Duelighedsbevis  kr. 1.000
KAPSEJLADSSKOLEN
inkl. brug af klubgrej kr. 1.000  
KAJAK-AFDELINGEN 
Bestået prøve giver EPP 2-bevis kr. 800
Giver ret til at benytte klubbens grej.
Betales af alle kajakroere kr. 400
Plads til opbevaring 
af privat grej - indendørs kr. 500
DAME-KAPSEJLADS kr. 200
TIRSDAGS-KAPSEJLADS kr. 300
pr. båd for en hel sæson. 100 kr. pr. båd for 
en halvsæson og enkelte sejladser  kr. 50
SOMMERSEJLADS 2012  
Medlem af sejlklubben kr. 550 
Barn af medlem   kr 650
Undervisning i perioden  kr. 500
Deltagere der ikke har tilknytning 
til Jyllinge Sejlklub  kr. 800
inkl. ½ års kontingent. 
Undervisning i perioden  kr. 500
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Kære sejlklubvenner,

Foråret nærmer sig, solen varmer, fug-
lene synger, og det klør i fingrene for at 
gøre grejet klar til en ny sæson på fjor-
den.

Foråret er også tid til rengøring og 
oprydning – og der er behov for, at vi 
sammen gør en indsats indendørs og 
udendørs på arealerne omkring klub-
hus og kontor. Der ligger desværre en 
del skrammel, som venter på at blive 

transporteret til containerpladsen, og 
der er bevoksning, som skal trimmes. 

Endvidere skal der ryddes op på kon-
toret, og her har formanden lovet at 
supervisere, så vi ikke kasserer det 
forkerte.

Med passende fremmøde er opgaver-
ne hurtigt udført – så kom og giv en 
time eller to til klubben!

www.EmborgInterieur.dk
Besøg os i Den aktive butik på Roskilde Havn. 

Hynder og madrasser i skum 
Topmadrasser 

Faconskåret og Skræddersyet til båden, 
campingvognen og hjemmet. 

Reparationer og syning af 
Kalecher, Sprayhood, Læsejl og Bompressening 

Vivi Emborg Hjortflod 
Møbelpolstrer og hyndeskrædder 

Havnevej 45 - 4000 Roskilde - Tlf. 20 61 50 19

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 

Igen i år var der kamp om pladserne til 
rullekurset. Marianne og Niels var vores 
dygtige og meget tålmodige undervi-
sere og sørgede for, at vi alle blev 
udfordret på vores niveau. Vi håber, at 
vi får mulighed for at komme i svøm-
mehallen igen til næste år. 

Det var godt, at vi havde taget børne-
kajakker med i svømmehallen, for de 

blev flittigt brugt i timen efter rullekur-
set, hvor der var dømt fri leg/entrings-
øvelser. 

De forskellige entringsøvelser blev gen-
nemprøvet og ”stand-up paddling” 
blev også forsøgt med større eller min-
dre held!!

Mange hilsner
Steen og Pia

Rulleri i Maglegårdsbadet
Vigtigt!!!         

Oprydningsdag Lørdag d. 21. april kl. 10 - ?

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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Nyt fra 
sejlerskolen
Dette bliver skrevet, mens sneen daler 
sagte ned, og termometeret viser -6°. 
Det er helt stille, og man kan tænke på 
Sissel Kyrkjebo og ’Der er ingenting i 
verden så stille som sne’. Som naviga-
tionslærer kan man tænke lidt på sine 
elever, der forhåbentlig lige nu sidder 
og øver sig i vigeregler, skibslys, kor-
rektion for strøm, vind, misvisning og 
deviation, distance – fart – tid, hvis de 
da ikke lige fordyber sig i det spæn-
dende regelsæt vedr. marinetoiletter 
(Husk i den forbindelse at det jf. lovgiv-
ningen ikke er tilladt at tisse over rælin-
gen i Roskilde fjord, mindste afstand til 
land skal være 2 sømil – bare så I ved 
det).

Man kan jo også tænke, at når dette 
læses er eksamen overstået, og den 
praktiske sæson står for døren, med 
bådklargøring, søsætning og mange 
herlige timer på vandet! De, der afslut-
ter deres navigationsbevis med den 
teoretiske eksamen skal huske, at kap-
sejladsskolen er et rigtigt godt tilbud til 
netop dem (andre er også velkomne). 
Selvom man ikke planlægger en karri-
ere som kapsejler, er det stadig en rig-
tig god mulighed for at opnå rutine og 
sikkerhed i langt højere grad, end når 
man lige har afsluttet duelighedsprø-
ven.

Carl Høgstedt

Søvejsregler:
Vigeregler:
Her ved sæsonstart kan det jo være 
meget passende at ridse de vigtigste 
vigeregler op.  

Hovedprincippet er at den stærkere 
viger for den svagere. 

En vigtig undtagelse er dog overhaling: 
Det er ALTID den overhalende, der har 
vigepligt, uanset om den overhalende 
drives af motor, sejl eller rugbrød. 

Et sejlskib er et skib, der drives udeluk-
kende for sejl. Er motoren koblet ind, er 
man et maskindrevet skib, også selvom 
der stadig er sejl oppe (her skal føres 
motortrekant!). 

Ellers viger motor for sejl (sejl er også 
optimistjoller og windsurfere). Robåde, 
herunder kajakker, er lidt mere besvær-
lige, de er ikke nævnt direkte i reglerne, 
men behandles i Søfartsstyrelsens 
kommentarer til reglerne. Her står at ’ 
..maskindrevne skibe og sejlskibe (her-
under sejlbrætter) … skal gå af vejen 
for fartøjer under roning. Der står dog 
også, at fartøjer under roning så vidt 
muligt bør holde sig uden for sejlruter 
og løb.

Når maskindrevne skibe møder hinan-
den, er der generel højrevigepligt lige-
som på landjorden: Man viger for trafik 
fra styrbord side. 

Sejlskibe er lidt mere kompliceret, da 
det afhænger af vinden: skib på bag-
bord halse viger for skib på styrbord 
halse. Hvis man sejler på samme hal-
se, viger det skib der er "tættest" til 
vinden. 

Carl Høgstedt

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

Michael Svarrer
46 76 05 21

Bliv klog før skade.
Er skaden først sket, er der for sent! Med Pantaenius som 

forsikringspartner er du dækket ind 12 måneder om året, 365 dage om 
året, i vand eller på land. Du vil opdage, at forsikringsbetingelserne er let 
gennemskuelige og ikke indeholder ubehagelige undtagelser skrevet med småt.

Danmark · Tyskland · Storbritannien · Monaco · Østrig · Spanien · Sverige · USA
Østerbro 11 · 7800 Skive · Tel. +45-97-51 33 88 · info@pantaenius.dk

www.pantaenius.dk
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SRPI sejladsen - Sjælland Rundt På Inder-
siden gør i 2012 en særlig indsats for at få 
så mange sejlerskole-både som muligt til at 
deltage. SRPI er en enestående sejlads, der 
bringer deltagerne hele vejen rundt i Sjæl-
lands smukke indre farvand - Roskilde fjord 
og Isefjorden – med dets enestående fjord-
landskaber.

Næsten alle havne i Isefjordkredsen har en 
lokal ”SRPI-Ildsjæl”, som er med til at 
arrangere sejladsen. Vi deltager gerne i et 
møde i sejlerskolen for at fortælle om sej-
ladsen og gennemgå sejladsruten på 
søkortet, samt i øvrigt svare på de mange 
spørgsmål, som rejser sig, når man skal 
sejle SRPI for første gang.

Sejladsen giver deltagerne, og ikke mindst 
nye sejlere. både sejlads- og navigations-
mæssige udfordringer med de ca. 2 gange 
12 timers sejlads lørdag og søndag d. 
16-17 juni. Her kan man i praksis få afprø-
vet både den teoretiske navigation og prak-
tisk sejlads, som man har øvet. Det er 
samtidigt en hyggelig sejlads med socialt 
samvær med andre sejlere og sejlerskole 
besætninger i havn lørdag aften. Efter en 
god nats søvn i bådene fortsætter sejlad-
sen på den resterende del af ruten søndag 
morgen, hvorefter man går i mål, der hvor 
man startede.

Vejret er altid den store joker, når man sej-
ler. Om det bliver sol eller regn, blæsevejr 
eller vindstille eller måske det hele i løbet af 
kun en weekend, det ved vi aldrig. Det ene-
ste vi ved er, at der aldrig er to SRPI’er, som 
har været vejr- og vindmæssigt ens!

Da sejlerskolerne anvender forskellige typer 
skolebåde, deltager bådene i løb sammen 
med tilsvarende bådtyper. Der vil efter løbet 
blive udregnet en særlig resultatliste for 
skolebådene med præmier til alle, og vi 
prøver at finde en flot vandrepræmie til den 

bedste sejlerskolebåd og besætning. Ved 
tilmeldingen anføres, om det er en skole-
båd, hvor flertallet af besætningen er sejler-
skoleelever.

Siden den første sejlads i 1996 er sejladsen 
vokset fra seks deltagende både til langt 
over hundrede både. Der er således mange 
både på vandet og meget at se og opleve. 

noget af det særlige ved srPi er:
· Start lørdag morgen, og mål søndag tæt 
på din hjemhavn i fjorden- vælg mellem de 
ni positioner
·  En herlig weekend for kapsejlere, tursej-
lere og sejlerskoler
·  Sejladsen er åben for alle - Udenfjords 
deltagere er ikke mindst velkomne.
· Kapsejlads for dem, der er tiltrukket af 
konkurrencen. Målerbrev kræves.
·  Tursejlads for sejlere, der vil have en dej-
lig weekend med oplevelser på vandet, 
med øje for hyggen på vandet.
·  Motorbådsløb med opgaver og konkur-
rencer undervejs
·  Tid til socialt samvær i havn lørdag aften 
med gang i grillen i overnatningshavnene.
·  Præmier til vinderne af løbene og gaver til 
alle startende både, som indsender logbo-
gen rettidigt.
·  Sejlerfest i forbindelse med årets Syd-
fjordsstævne og præmieoverrækkelse sid-
ste weekend i august.

Med sejlerhilsen
SRPI’s Ildsjæleteam

Til Sejlerskolerne i Isefjordkredsen - 
SRPI 2012 – Sjælland Rundt på Indersiden 

– En opfordring til Isefjordkredsens Sejlerskoler

Yderligere oPlYsninger og 
tilMelding På www.srPi.dK 

startgebYr Kr. 250,- 
seneste tilMelding 5. juni 2012

KontaKt: Piet jansen På 40 57 73 31 
eller På Mail: 

Piet.j.jansen@gMail.coM
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Hej Peter,

Bjarke og jeg er begyndt at træne på 
vandet, ud for klubhuset, hver lørdag 
og søndag formiddag, frem til 1. april. 
Derefter vil vi træne 3 gange om ugen 
på vandet og 2 gange fysisk træning.

Bjarke går efter 4 første pladser, Sailex-
treme, Kieler-uge, EM Sverige og DM 
Skovshoved.
Jeg går efter en fremgang på 20 % i de 
samme sejladser i forhold til sidste år.

Billedet er fra en af de allerbedste star-
ter, jeg har oplevet i livet.

Det er fra Sailextreme. Hverken Bjarke 
eller jeg får rigtig fundet en god start-
plads på vej til læg mærke.

Jeg slår tidligt over og sejler ned til luv 
mærke, får en ok start der i anden 
række på styrbord med plads til at slå 
over på bagbord efter starten. Hvor der 
er fordel.

Bjarke derimod holder på helt op til luv 
mærke, en hurtig vending bagom fel-
tets første 4 både, her er et godt hul. 
Han går igennem dette hul på bagbord 
og går klart foran alle på bagbord i 
starten, som tydeligt ses på billedet.

MVH
Ole Lahn

Kom og vær med til årets første pige-
kapsejladsmøde, mandag d. 23. april, 
og hør om det kunne være noget for 
dig, at sejle kapsejlads mandag aften i 
den kommende sejlsæson. Alle er vel-
komne!

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 lige nord for Lilleø 
og bagefter mødes vi i klubhuset, 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 
rigtig god træning og sejlkundskaber, 
som også er til gavn ved tur-sejladser-
ne.

Vi vil gerne have flere piger med ud at 
sejle. Derfor, har du en båd, og er du 
uerfaren som skipper, fordeler vi os, så 

du har erfarne hjælpere med på båden. 
Har du bare lyst til at sejle – erfaren 
eller uerfaren – så har du mulighed for 
at blive gast på en 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 mandag d. 7. maj 
kl. 18.30, men den egentlige sæson 
starter ved et opstartsmødet d. 23. 
april kl. 19.00 i klubhuset. Vi byder vel-
kommen til både nye såvel som gamle 
medlemmer. På mødet kan du høre om 
vore sejladser og de kommende aktivi-
teter for 2012. På opstartsmødet får vi 
også et overblik over, hvor mange 
både, skippere og gaster der er med. 
Hvis du ikke kan deltage i opstartsmø-
det, er du selvfølgelig velkommen til at 
kontakte vores formand, Henriette 
Holmstrup på telefon 22 43 18 09.

Vel mødt – vi glæder os til at byde vel-
kommen til nye såvel som gamle sejler-
piger. 

Med venlig hilsen
Kristina Danielsen

Contendersejlads

"en af de allerbedste 

starter, jeg har 

oplevet i livet"

Invitation
                  til alle voksne sejlerpiger!

Prøv en VINTERBAG gratis i 3 dage - test de 
gode produkter - og prøv især virkningen af den  
vandfrie hudbeskyttelsescreme med propolis -  
suveræn til de kolde dage på fjorden. 

Ring for nærmere aftale.                      

Du er godt beskyttet  
i al slags vind og vejr med 
Aloe Vera 
fra 
din lokale forhandler 

Tilfredshedsgaranti -90 dages returret hvis 
du ikke synes om varen - pengene tilbage.  

Økologiske produkter fra Forever Living - 
verdens største producent af Aloe Vera produkter 

www.aloevera.nu Anni Koch-Knudsen  
og Leif Rasmussen (kajak afd.) 
Nålekrogen 4 Jyllinge  -  40263105 
post@aloevera.nu 

Læs mere på: 
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 Mandag - fredag   kl.  9.00 - 20.00
 Lørdag   kl. 8.00 - 18.00
 Ved søndagsåbent   kl.10.00 - 17.00
 Bager åbner alle dage  kl. 6.30
 Bager åben søndag til  kl. 15.00 

se www.kvickly.dk

Velkommen i

Nye kursister - Kajakafdelingen
Hold da op, hvor går et år hurtigt. Vi 
synes lige, at vi har sendt sidste års 
kursister godt på vej - så er vi igen i 
gang med at indbyde et nyt hold.
Vi er lige ved at have holdet fyldt op og 
glæder os meget til at se, hvem der 
gemmer sig bag de forskellige mailad-
resser.

Kurset starter 
onsdag den 21. marts 

med en tur i svømmehallen 
og så går det ellers derudaf!!
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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 2
Kalenderen holdes løbende opdateret på vores hjemmeside, www.jyllingesejlklub.dk

Alle søndage kl 10-> Kajakafdeling Søndagsroning
Søn 18.marts  Jolleafdelingen  Jollesejlads m spisning
21.marts  Kajakafdelingen  Kajakkursus start 
28. marts kl.19.00-22.00 Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde
19. april kl.18.00-22.00  Bestyrelsen  Medlemsmøde
21. april kl.10.00-??  Klubben  Oprydning
23. april kl. 18.30  Pigekapsejlere  Opstartsmøde med spisning
25. april kl.19.00-22.00  Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde
28. april kl.10.00-  Bestyrelsen  Standerhejsning
Mandage og onsdage 
fra 30.april 
kl. 17-20.00-18.30  Jolleafdelingen  Jollesejlads
Mandage fra 7.maj kl. 18.30 Pigekapsejlere Pigekapsejlads

”Vi du vide hvad der sker i klubben, så meld dig til 
nyhedsbrev på hjemmesiden www.jyllingesejlklub.dk”

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 

Formand
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

SUPPLEANTER:
Bente Bang 46 73 43 05
Granhøj 3
finn_bente@mail.dk

Christian Willman 22 57 05 93
willman 0593@gmail.com 

Dragevej 3 
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
Ledig

Seniorudvalg
Ledig

Klubmåler
Ledig

Lån af klubhus
Nicolai Larsen 46 73 44 42 ell 40 14 20 01
nicolai.larsen@nicvin.dk

Vandpyttens redaktion
Bestyrelsen vandpytten@jyllingesejlklub.dk

Redaktør Gitte Plambek  30740216
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

Restaurant Ny Asien  32 10 50 30
Strandpromenaden 10
www.jyllingemarina.dk
Åbningstider:
Maj -September kl. 12-22.
Oktober-April kl. 17-22, lørd.-søndag  kl. 12-22

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. 
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Kinesisk Restaurant 

Ny Asien - 新亞洲 
 

Luksus buffet (hver aften fra kl.17.00) 

Mandag-torsdag  118 kr.      Fredag-søndag  138 kr. 
Børn under 12 år halv pris. 

Buffet med husets rød/hvidvin, Tuborg fadøl 
og sodavand ad libitum, pr. person  

kun 288 kr. (indtil kl. 22.00) 

Sushi  take away – se menukort 
Selskaber – ring og hør 

Åben alle dage  
 maj-sept. 12-22 - oktober-april 17-22, dog lør.-søn. 12-22 

Ring og bestil bord - Tlf. 32 10 50 30 
Strandpromenaden 10, 4040 Jyllinge 

 Jyllinge Lystbådehavn 


