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Nyt fra bestyrelsen
Juni 2012
Når dette nummer af Vandpytten 
udkommer, har sæsonen allerede 
været i gang i ca. 2 måneder.

Vi er jo allerede godt inde i sæson 
2012, og der har været utrolig travlt på 
havnen med klargøring af skolebåde, 
joller og andet grej. Det er rigtig rart at 
se al den aktivitet omkring klubhuset 
og endelig at se aktivitet på vandet 
igen. Selvfølgelig har der været jollesej-
lads og surf i vinterens løb plus at det 
også påstås, at der er observeret et par 
forfrosne kajakroere.

Nu er der jo ikke mange klubmedlem-
mer, der ligger på den lade side. Der er 
hele tiden gang i mange aktiviteter og 
initiativer, hvoraf nogle stykker nævnes 
herunder.

Men læs specielt mere om vores som-
mersejlads – herunder såvel som læn-
gere inde i bladet.

Ophalersted(er)
Vi har nu fået repareret vores østlige 
jolle-ophalersted, og det på den vestli-
ge side af flydebroen er blevet gen-
etableret.  

Det er selvfølgelig ikke gratis at få 
repareret, og vi har valgt at købe os til 
udførelse af dette noget vanskelige 
arbejde – som kræver kran, rigtige 
materialer, professionel viden, hjerne- 
og muskelkraft. Martin Pedersen har 
været en rigtig stor hjælp og har stået 
for den praktiske planlægning. Tak for 
det.

Vi har nu igen 2 ophalersteder (og isæt-
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ningssteder). Det skulle gerne løse et 
problem med isætning og optagning 
ved forskellige vindforhold, hvor vi efter 
fjernelsen af det gamle ophalersted af 
træ virkelig manglede at have 2 opha-
lersteder.

Vedligeholdelse – klubhus mm
Der har, som omtalt en del gange i 
Vandpytten, været en hel del snak og 
planer om udbygning af klubhuset. 
Efter en lang række møder igennem 
flere år og en stor indsats fra forskellig 
side, er vi landet på en mindre ambitiøs 
model, hvor vi vælger at vedligeholde, 
men ikke udbygge. Der vil i løbet af den 
næste periode blive udført forskellig 
nødvendig vedligeholdelse, og huset vil 
blive malet. I skrivende stund er tids-
punkterne ikke helt afklarede. Samlet 
set vil der blive foretaget vedligeholdel-
sesarbejde for 240 – 280.000 kr. Ros-
kilde kommune har velvilligt bidraget 
med 140.000 kr. Så kassen bliver ikke 
drænet helt.

Som de fleste vil se, har vi allerede fået 
gulvet slebet ned og ferniseret 6 gange. 
Det skulle gerne vare et par år, inden vi 
igen er nødt til den (temmelig dyre) løs-
ning. Og vi skal opfordre alle til at være 
nænsomme med flytning af borde og 
stole, så det flotte udseende ikke er 
væk allerede efter en halv sæson.

En tilbygning med omklædningsrum 
har stået meget højt på listen af ønsker, 
men vi (byggeudvalget) har nu indstillet 
til bestyrelsen, at vi blot foretager et par 
praktiske ændringer ved de nuværende 
toilet- og baderum, så der bliver bedre 
plads til omklædning og bad.

Vi har IKKE skrinlagt de mere ambitiøse 
planer for udbygning, men det har indtil 
nu ikke været muligt at overskue den 

økonomiske side. Der er tale om beløb 
i størrelsesordenen 2-3 mio kr, hvis vi 
virkelig skal have foretaget større for-
bedringer. Og hvis vores store ambi-
tiøse plan X skal realiseres, taler vi om 
helt andre beløb i 12-18 mio kr. klas-
sen.

Nyhedsbrevet
I forbindelse med den før omtalte gulv-
slibning blev der udsendt et par 
nyhedsbreve. Nyhedsbrevet er en god 
og hurtigt måde at informere med, og 
især da det tog en uge længere end 
beregnet at få det færdiggjort. Eventu-
elle brugere fik hermed hurtigt besked 
om, at klubhuset ikke var tilgængeligt.
Derfor vil vi (igen) opfordre alle med-
lemmer til at tilmelde sig nyheds-
mail’en. Det kan nemt og enkelt gøres 
via vores hjemmeside, ”nyhedsbrev” 
på højre side af menuen.  Og det er 
ligeså nemt at afmelde igen, når man 
ikke mere ønsker at se nyheder fra 
klubben.

Ungdomsudvalg
Som det fremgår af mange initiativer fra 
Dansk Sejlunion og mange indlæg i 
Dansk Sejlunions medlemsblad ”Sej-
ler”, har danske sejlklubber virkelig en 
udfordring, som kræver indsats og 
nytænkning, hvis sejlklubberne ikke 
skal udvikle sig til klubber udelukkende 
for borgere over 40 år.

Efter at have snakket en hel del om 
udfordringerne for sejlklubberne i 
almindelighed - og selvfølgelig vores 
klub i særdeleshed, har vi nu etableret 
et ungdomsudvalg, som skal komme 
med initiativer til at gøre vores klub 
mere tiltrækkende for ungdommen.
Udvalget er nu foreløbig nedsat med 
Christian Wilmann, Bente Bang og 
Peter Ottesen som deltagere.  Anders 
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fra Kajakafdelingen har også meldt sig, 
så der er nu 2 unge og 2 ældre i udval-
get.

Vi mangler stadigvæk en ung eller to fra 
Jolleafdelingen, så hermed en kraftig 
opfordring til en eller to medlemmer, 
som kan og vil fremføre Jolleafdelin-
gens og ungdommens ønsker og 
behov. 
Vi kan ikke udvikle klubben uden at alle 
de forskellige interesser og aktiviteter 
er repræsenterede.  Så det er med at 
komme ud af busken og melde jer.
Planen er, at udvalget skal fremlægge 
forslag til en række initiativer og aktivi-
teter på vores medlemsmøde i novem-
ber, hvor vi kan diskutere og beslutte, 
hvilke vi vil satse på fremover.
Så I vil høre mere om dette arbejde i 
hvert nummer af Vandpytten fremover.

Sommersejlads 
Klubben har igen i 2012 tænkt sig at 

afholde et større arrangement med sej-
lads i juli og august. Vi er faktisk i fuld 
gang og har været det i et par måneder.
I år vil vi – som i 2011 - begrænse os til 
4 uger, men selvfølgelig 5 dage om 
ugen, 7 timer om dagen.  Arrangemen-
tet var både 2010 og 2011 en stor suc-
ces, set herfra. Og det har været en 
aktivitet, som har strakt sig ud til lokal-
området, og vi har fået mange positive 
tilkendegivelser om netop dette aspekt.
Der er mange praktiske ting, som skal 
falde på plads, og vi skal igen gøre en 
stor indsats for at sikre, at økonomien 
hænger sammen. De to forrige år har 
der været et lille overskud plus de til-
skud, vi har fået fra Roskilde Festival. I 
2010 fik vi 35.000 kr og i 2011 50.000 
kr. Vi er meget taknemmelige for den 
hjælp, og pengene har udelukkende 
været anvendt til indkøb af nyt udstyr 
– til de unge.

Husk nu, at dette arrangement er rettet 
til klubbens medlemmer, såvel som alle 
andre fra lokalområdet. Vi synes, at det 
er et rigtig godt tilbud til alle alders-
grupper, hvor man kan få lov til at 
”lege” sig ind i de mange former for 
aktiviteter, som fjorden giver os. Og det 
er en mulighed for klubben til at gøre 
sig meget mere synlig. Og i sidste ende 
er det en stor fornøjelse at se den 
glæde, som dette initiativ medfører.
Som I forhåbentlig vil bemærke, så har 
vi nu differentieret prisen, så medlem-
merne bliver tilgodeset med en lavere 
pris end ikke-medlemmer. Vi har tidli-
gere fået et par kritiske bemærkninger 
om priserne og kommentarer om vare-
tagelse af medlemmernes tarv, så det 
har vi altså taget ad notam og gjort 
noget ved. I kan se priserne inde i bla-
det.

I må meget gerne fortælle om arrange-

mentet, på jeres arbejdsplads, hos 
familien, og i øvrigt nær og fjern. Det er 
jo en unik mulighed for, at jeres børn 
kan få en uge eller to sammen med 
nogle venner eller nogle familiemed-
lemmer. Og alle 4 uger vil blive gen-
nemført. 

Sommersejlads -  
”Senior på kajen”
Det daglige ansvar for afviklingen af 
sommersejladsen er lagt i hænderne på 
vores meget dygtige og dejlige instruk-
tører – ligesom det altid har været til-
fældet med DS’ sommersejladser. 
Men instruktørerne skal jo væsentligst 
lægge deres kræfter i selve afviklingen 
af sejladsen. Derfor har vi opfundet et 
begreb, som hedder ”senior(er) på 
kajen”, som er voksne, der har lyst til et 
aflaste instruktørerne med alle de man-
ge små praktiske ting, som også er en 
del af sommerarrangementet. 

Vi har i skrivende stund (ultimo maj) 
bemandet ugerne 28, 31 og 32, men 
mangler stadigvæk et par hænder til 
uge 27. Så hvis du har lyst og tid, vil vi 
gerne høre fra dig på flg. mail ”som-
mersejlads@jyllingesejlklub.dk” (eller 
giv et ring på 29 62 01 20 / Peter Otte-
sen).

Nu er der kun at håbe på rigtig godt 
sommervejr – men I ved jo alle, at for-
nøjelsen ved vandsport kun er et 
spørgsmål om den rigtige påklædning.
Med venlig hilsen og ønsket om en fort-
sat god sæson 2012.

På bestyrelsens vegne 
v/Peter Ottesen, formand 

 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
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Så er sæsonen i gang – altså den ’rig-
tige’ – den, der foregår ude på vandet! 
Inden vi er kommet så langt, har der 
dog været en del arbejde at gøre. Fire 
ældre H-både kan godt holde folk 
beskæftiget et stykke tid, inden de er 
nogenlunde klar til søsætning, især når 
vejrguderne driller den ene gang efter 
den anden. Kulde og regn sinkede 
meget af arbejdet. Det kan også kon-
stateres, at der stadig er rum for for-
bedring i forbindelse med afrigningen, 
nogle af de ting der drillede, kunne vi 
have startet med allerede i efteråret.

Nå, vi bliver jo hele tiden klogere, og 
som man kan se, har der været god 
tilslutning til arbejdet, trods det dårlige 
vejr. Der er faktisk også arbejdet stille 
og roligt med spil og træværk i vinte-
rens løb. Alt i alt er bådene (efter min 
mening) blevet overhalet ret så grundigt 
i år, der er selvfølgelig altid mere, der 
skal gøres, men det må så komme.

Når dette læses, er vi allerede et stykke 

henne på sommeren, og nogen skal 
måske til at overveje efterårets og vin-
terens aktiviteter. Her vil jeg gøre lidt 
reklame for vores vinterundervisning i 
navigation og søvejsregler, den teoreti-
ske del af Søfartsstyrelsens duelig-
hedsbevis. 

Sidste års hold var ikke så stort, og 
sjovt nok var det udelukkende drenge 
(nå, ja, mænd måske)! Det tyder på et 
vist underskud af uddannede sejlerpi-
ger, så der skal ikke mangle en opfor-
dring specielt til jer, piger: Tænk nu 
over at tage det duelighedsbevis – 
mand over bord er noget skidt – MAN-
DEN over bord er værre, hvis I ikke ved, 
hvordan I får ham fisket op igen, og så 
er det altid godt at være flere, der har 
check på båden. Sejlsport er sjovt, 
spændende, herligt og meget andet, 
men kan altså også være farligt, hvis 
man ikke ved hvad man gør.

Carl Høgstedt

Søvejsregler

Søvejsreglerne er internationale og er 
baseret på årelang erfaring med, hvor-
dan man opfører sig bedst til søs. 

På det kære Internet kan findes flg.: Et 
skib til ankers eller med slækkede sejl 
skal vise et blus som advarsel. Hvis han 
ikke har et blus, skal han råbe. Hvis han 
undlader at gøre dette, og der sker en 
kollision, har han kun sig selv at takke 
for det. (Frit oversat efter Rhodiske Lov, 
ca. 200 f.Kr.)
Søvejsreglerne er havets færdselsreg-
ler, og som i trafikken på land gælder, at 
ukendskab til loven ikke er en und-
skyldning for ikke at overholde denne. 
Reglerne gælder for alle, der færdes til 
søs – fra tankskibe til luftmadrasser!
En meget vigtig ting er, at reglerne er 
vejledende, forstået sådan, at man altid 

– uanset hvad reglerne ellers siger – 
skal gøre alt, hvad man kan for at und-
gå kollision. Reglerne udtaler sig ikke 
om rettigheder, kun om pligter. På et 
punkt er reglerne meget klare: 

Derer intet, der kan fritage reder, fører 
eller mandskab for ansvar – og husk, at 
for en lystbåd er det tit én og samme 
person.

Carl Høgstedt

Nyt fra sejlerskolen

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
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Vi tilbyder dig en uge med masser af 
aktivitet. En uge, hvor du selv skal være 
aktiv. En uge med jollesejlads, kajakro-
ning, windsurfing og andre aktiviteter 
på vandet. 

Sommersejladsen foregår i ugerne 27, 
28, 31 og 32.

Alle børn og voksne kan deltage - fra  
8-80 år.

For at deltage skal du:

•	 være fyldt 8 år 
 og kunne svømme 200m

Du tilmelder dig pr. mail. 

Tilmelding er først endelig gældende 
efter modtagelse af betaling. 

Prisen er:

•		 800 kr/uge for ikke-medlemmer af  
 Jyllinge Sejlklub
•		 650 kr/uge for børn af medlemmer  
 af Jyllinge Sejlklub
•		 550 kr/uge for medlemmer af 
 Jyllinge Sejlklub

som skal indbetales på 
konto 9243 6500008081 (Spar Nord) – 
med angivelse af fornavn og efter-
navn

Du må gerne tilmelde dig flere uger. 

Send din mail til Sommersejlads@Jyl-
lingesejlklub.dk og tilmeld dig hurtigst 
muligt. 

Der er et begrænset antal pladser, så 
først-til-mølle princippet gælder.

Vi skal bede om:
•		 Dine forældres bekræftelse af, at  
 du kan svømme 200 meter 
 (hvis du er under 18 år)
•		 Fornavn
•		 Efternavn
•		 Adresse
•		 Postnummer
•		 Alder
•		 Køn
•		 Telefon nummer
•		 Mobilnummer til forældre 
 (hvis du er under 18 år)

•		 Er du medlem af Jyllinge Sejlklub?  
 Eller andre? Hvilken?
•		 Har du sejlet før og i hvad?
•		 Hvilke(n) uge(r) 
 ønsker du at deltage?  
 (Uge 27, Uge 28, Uge 31, Uge 32)
•		 Ønske om at leje dragt?
•		 Din højde (cm)?

Tilmeldinger lukker primo juni, når som-
mertilbuddet er udsendt fra Roskilde 
og Egedal kommuner.

Du skal medbringe:
•		 en stor madpakke til hele dagen, 
•		 skiftetøj og varmt tøj 
•		 sejltøj
•		 svømmevest, 
•		 badetøj 
•		 håndklæde

•		 Våddragt + Svømmevest kan lejes  
 for 100 kr/uge. 
 (så længe lager haves)

Hold:
HOLD 27, 
Mandag d. 2/7 til fredag d. 6/7-2012 
HOLD 28, 
Mandag d. 9/7 til fredag d. 13/7-2012
HOLD 31, 
Mandag d. 30/7 til fredag d. 3/8-2012
HOLD 32, 
Mandag d. 6/8 til fredag d. 10/8-2012

Alle dage fra kl. 9 - 16

Mødested: 
Jyllinge Sejlklubs klubhus
Strandpromenaden 2,
4040 Jyllinge

For yderligere information kan du kon-
takte “Sommersejladsen” på Sommer-
sejlads@Jyllingesejlklub.dk

Du kan altid finde yderligere oplysnin-
ger på vores hjemmeside: www.jyllin-
gesejlklub.dk

Med mange hilsener
Jyllinge Sejlklub

ER DU TIL AKTIVITET OG VAND, Så KAN 
“SOMMERSEJLADS” I JyLLINGE SEJLKLUB, 

MåSKE VæRE NOGET FOR DIG. 

I DET ROLIGE OG OVERSKUELIGE FARVAND UD FOR KLUBBEN 
AFVIKLER VI FOR 3. åR I TRæK SOMMERSEJLADS

Sommersejlads 2012
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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 

Så er Kajakafdelingens liste over plan-
lagte klubture for 2012 kommet.
Du kan også se den på hjemmesiden 
og følge den der, mens der kommer 
flere detaljer på.

Planlagte ture er i datoorden:
Furesøen 10. juni: 
Der er mulighed for ture på 10 og 20 
km. Den længste tur går fra Furesøen 
ind i Farum sø, tilbage til Furesøen og 
eventuelt ind i Vejlesø, med det velas-
sorterede ishus ved Holte Station.

Københavns kanaler 17. juni: 
Vi besøger Christianshavns Ro- og 
Kajakklub og får en guided tur rundt i 
kanalerne.

Lyndby Strand 30. juni – 1. juli: 
2-dages tur, hvor vi roer fra Jyllinge til 
Lyndby Strand i Lejre Vig og overnatter 
i Lyndby Strand. Man kan også støde 
til i Lyndby Strand den sidste dag, som 
en endags tur.

Järna Vik, Sverige 17.-19. august: 
Järna Vik ligger ca. 15 km øst for 

Karlshamn, eller 190 km i fugleflugtsli-
nie fra Jyllinge i Sydsverige.

Sæl tur i september 
Avnø, som sidste sommer.

Bøsserup 22.-23. september 
Hans har inviteret til overnatning i sit 
sommerhus ved Isefjorden. Mulige ture 
er til Nykøbing S., Kongsøre skov eller 
Orø. Aftales senere.

Bølgetur ultimo oktober: 
Vi besøger Lynæs Quajakklub, og får 
en guided tur (som sidst) til /med bøl-
ger af passende størrelse. Og tro mig, 
de fås i mange størrelser, ud over dem 
vi kender fra Roskilde Fjord.

Hammeren (ved Orø) er ikke program-
sat endnu. En mulig tur er rundt om 
Orø.

Har du forslag til ture, er du velkommen 
til at skrive/maile til os.

Turudvalget 
Walter, Hanne, Ernst og Kjell.

Nyt fra Kajakafdelingen
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Det var med nogen bekymring, at vi tog 
imod årets kursister, da vi skulle starte 
på weekendkurset, for vejret var 
bestemt ikke med os – det blæste, ikke 
bare en halv, men en hel pelikan. Gode 
råd var dyre, for vi kunne ikke sætte 
helt nye roere i en kajak i det blæsevejr, 
men heldigvis viste muligheden sig for, 
at vi kunne sætte kajakkerne på vandet 
i det sidste bassin. To og to kom kursi-
sterne med bævende hjerte på vandet 
og fik en lille rotur rundt i bassinet. 
Udsigten til, at det skulle blive mindre 
blæsende om lørdagen, var ikke stor, 
så vi besluttede, at vi skulle køre til 
Østby og sætte kajakkerne i der. Lør-
dag morgen blev kajakkerne læsset på 
traileren, og så kørte vi ellers afsted i 

kolonnekørsel. Der var en del nysgerri-
ge blikke fra de andre bilister, da de så 
en trailer fyldt op med kajakker, og flere 
biler med kajakker på taget, specielt i 
betragtning af, at det blæste helt vildt. 
Det viste sig at være en god beslutning 
at køre til Østby, for godt nok blæste 
det stadig meget, men vi kunne ligge i 
læ af Østskoven. Kursisterne blev delt 
op i tre hold, og så skulle de ro til for-
skellige poster, hvor der blev undervist 
i forskellige roteknikker, bl.a. baglæns-
roning, 380 graders drejning, scrulling, 
m.m. 
For også at få gang i benene gik vi et 
stykke ned af stranden for at finde et 
godt sted at indtage vores medbragte 
madpakker. Efter frokostpausen roede 

Weekendkursus i Kajakafdelingen

Ny struktur i Surf-undervisningen
Surf-afdelingen har i flere år haft held til 
at uddanne egne trænere til klubben og 
afdelingen. Nu er de nye trænere klar til 
at tage næste skridt: Diplom-sejlersko-
len, et koncept udviklet af Dansk Sejl-
union til de danske sejlklubber. Hele 
konceptet bygger på motivationen ved 
at se, at der sker noget. Denne motiva-
tion kender vi allerede, vi ser hvert år 
nye sejlere komme til og vokse uge for 
uge. Nu kan vi visualisere for alle, hvor 
langt vi er nået i vores udvikling. Alle 
windsurfere kan være med, selv ”afde-
lingslederen”.  

Vi har i slutningen af maj modtaget 
materialet fra DS, en stor plakat som 
skal hænges op. Her skriver vi alle sej-
lernes navne på, og hver især kan de 
sammen med trænerne følge deres 

udvikling, helt fra de mest basale regler 
og op til de mere avancerede manøvrer.

Vi glæder os til at tage de nye redska-
ber i brug.

Lars Helmersen

Nyt fra Surf-afdelingen

vi en tur op til stejlepladsen og tilbage 
igen. 
Vel hjemme ved klubhuset igen var der 
lige tid til, at vi alle kunne få en lille 
pause/lur, inden vi skulle dække op og 
gøre klar til aftenens festmiddag. Vi fik 
super lækker mad, tilberedt af cafeen i 
Jyllingehallen. Det var en rigtig hygge-
lig aften, og snakken gik lystigt hen 
over bordet. Det blev vist lidt sent, 
inden vi kom i seng, men vi var friske 
igen søndag morgen, hvor vinden hav-
de lagt sig lidt, så vi kunne blive på 
”vores side” af fjorden. Vi roede ned 
omkring Silderenden, hvor vi igen øve-
de teknik, og da sulten begyndte at 
indfinde sig, roede vi til Oddestenen og 
holdt frokostpause. Hjemturen foregik i 
modvind, så vores muskler kom på 
arbejde. 

Vel hjemme i Jyllinge var der dækket 
op til en dukkert! Der skulle øves i selv-
redning, og alle gjorde det godt. 
Tak for en god weekend!
Steen og Pia
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Ved sidste års største vandsports 
event, Waterz, gjorde Team Star-Board 
fra Jyllinge sejlklubs surf- afdeling  
næsten rent bord i SUP Race eventen 
søndag middag. Oscar Helmersen kom 

på en flot førsteplads, efterfulgt af Hel-
mersen senior, som måtte ”nøjes” med 
en 2. plads.

Skulle nogen have lyst, kan Waterz 
2012 varmt anbefales. I 2011 var hoved 
attraktionen det store ”Down wind 
race” for Kite- og Wind-surferne, hvor 
der deltog 260 personer. Derudover 
kunne man prøve wake boarding i Hvi-
desandes Kabel park, SUP- Fitness, 
Windsurf, Surf, Surf rodeo, Segway, 
Tesla elbiler og meget andet. Lørdag 
aften var der stor fest, en overdådig 
fiskebuffet med lune og kolde fisk. DJ 
og Musik til de sene timer i den store 
auktionshal. En meget flot event, som 
hele familien kan deltage i.

Lars Helmersen Er du Water Girl, så glæd dig til den 
sidste weekend i august. Sidste week-
end i august er lig med Girls Go Wind-
surf.  For 5. gang afvikles GGWS i Jyl-
linge. I år er det piger fra Sydhavnens 
og Ishøj surf klubber, som sammen 
med vores piger i surf afdelingen står 
for arrangementet.

Vi glæder os til at byde glade windsur-
fing piger fra hele landet velkommen til 
en weekend med masser af pigesnak 
om Trim, Tips og Tricks.

Følg med på Facebook og på Klubbens 
hjemmeside.

Aloha 
Olivia HelmersenAnnBondestuen 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 

Girls Go Wind Surf Volume 5!

En del har bemærket det, og endnu 
flere har været og spørge hvad det er!
Stand Up Paddle, også kaldet SUP, er 
en ny vandsport. SUP er en hurtigt vok-
sende sportsgren og har været det en 
del år. Roskilde Fjord og den Blå Lege-
plads er ideelle rammer for motions- og 
Fitness- SUP. SUP kan dyrkes som 
familiehygge, hvor børn og voksne 
deler et allround board. Det kan dyrkes 
som motions sport på højt eller mode-
rat niveau, og endeligt kan det dyrkes i 
bølger. Uanset hvilken form man drøm-
mer om, er det bare med at komme i 
gang på fjorden. Her kan man lære om 
sikkerhed og udstyr, samt den rigtige 
teknik.

Området ud for Jyllinge indbyder især 
til SUP race, en tur rundt om Lilleø er 
på 3,2 km og kan klares på 30 min. 
Eller en tur rundt om Eskildsø på 9,6 
km tager over en time.
En SUP-tur kræver, at man bruger alle 
muskler i arme, ben, ryg og mave. Hvis 
man har lyst til en prøvetur, så er man 
velkommen til at kigge forbi i Surf afde-
lingen eller tage med på sommersej-
lads.

Aloha
Lars Helmersen

Waterz 1.1

Stand Up Paddle Fitness
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Banekort aften 2012 
 

 

 

 

 

Første start: 
 

Vind Baner:     

N A  S-5b-3b-1b-5b-3b-M                3,08  SM  
NV B  S-3s-7s-1s-3s-7s-1s-3s-7s-M      3,56  SM  
V C  S-7b-3b-7b-3b-7b-3b-7b-3b-M      4,09  SM  
SV D  S-2s-7s-2s-7s -2s-7s-2s-7s-M                4,13  SM  
S E  S-8b-5b-8b-5b-M                          4,52  SM  
SØ F  S-8b-3b-1b-7b-3b-1b-7b-3b-M       4,13  SM  
Ø G  S-3s-7s-3s-7s-3s-7s-3s-7s-M       4,09  SM  
NØ H  S-7s-2s-7s-2s-7s -2s-7s -2s-M       4,13  SM  
 

Det er kun få sejlklubber, der har pigekapsejlads, men i Jyllinge er vi nogle 
friske piger, der hver mandag aft en i sæsonen konkurrerer og har det sjovt på 
vandet. Først har vi sejlads på banen lige nord for Lilleø og bageft er mødes vi i 
klubhuset, hvor vi spiser og taler livligt om aft enens sejlads. 

Nu får du chancen for at prøve det af ganske grati s i juni måned 2012. 
Vi har fået lov at låne 3 af sejlklubbens skole H-både med instruktør.

Det sker:
Mandag d. 04.06.2012 kl. 17.15
Mandag d. 11.06.2012 kl. 17.15
Mandag d. 18.06.2012 kl. 17.15

Vi mødes ved klubhuset og fordeler os i skole H-både og evt. også i de både 
som allerede er med i sejladsen.
Medbring: Fornuft ig påklædning, redningsvest og gerne et nedtællingsur. 
Lidt mad + drikkelse hvis du vil deltage i spisning bageft er.

Besætninger som ønsker at fortsætt e eft er sommerferien kan låne både på disse vilkår:
- Medlemsskab af Jyllinge sejlklub.
- Skipper med duelighedsbevis og godkendt af en sejlklubinstruktør på de åbne sejladser.
- Pris ud over medlemsskab af sejlklubben er 500 kr. pr. person for lån af H-båd i eft erårs-    
  sæsonen 2012. + 100 kr. ti l pigekapsejladsens præmie- og dommera ønningskasse.

Bindende ti lmelding er ikke nødvendig, men interesseti lkendegivelse modtages gerne på: 
lott e@foght-sorensen.dk, skriv gerne om du er frisk på at være skipper eller gast.

Vi ses på vandet!

ÅBEN PIGEKAPSEJLADS 
I JYLLINGE SEJLKLUB JUNI 2012

Pigekapsejlads
Aktiviteter 2012 

Opstartsmøde. Klubhuset kl. 19.00 23.04
1. mandagssejllads 07.05
Ekstra sejlads  tirsdag – erstatter 2. pinsedag 29.06
Grill-aften m. familie, ved klubhuset efter sejladsen. 25.06
Sidste sejlads inden sommerferien 25.06
Første sejlads efter sommerferien 06.08
Pigekapsejlads Klubmesterskab 29.09
Fællesspisning m. familie 29.09
Glögg-aften. Klubhuset Kl. 19.30 19.11

Dato Dommer 

Det er kun få sejlklubber, der har pige-
kapsejlads, men i Jyllinge er vi nogle
friske piger, der hver mandag aften i 
sæsonen konkurrerer og har det sjovt 
på
vandet. Først har vi sejlads på banen 
lige nord for Lilleø og bageft er mødes 
vi i
klubhuset, hvor vi spiser og taler livligt 
om aft enens sejlads.
Nu får du chancen for at prøve det af 
ganske grati s i juni måned 2012.
Vi har fået lov at låne 3 af sejlklubbens 
skole H-både med instruktør.
Det sker:
Mandag d. 04.06.2012 kl. 17.15
Mandag d. 11.06.2012 kl. 17.15
Mandag d. 18.06.2012 kl. 17.15
Vi mødes ved klubhuset og fordeler os 
i skole H-både og evt. også i de både
som allerede er med i sejladsen.
Medbring: Fornuft ig påklædning, red-
ningsvest og gerne et nedtællingsur.
Lidt mad + drikkelse hvis du vil deltage 
i spisning bagefter.
Besætninger som ønsker at fortsætte 
efter sommerferien kan låne både på 
disse vilkår:

- Medlemsskab af Jyllinge sejlklub.
- Skipper med duelighedsbevis og 
godkendt af en sejlklubinstruktør på de 
åbne sejladser.
- Pris ud over medlemsskab af sejlklub-
ben er 500 kr. pr. person for lån af 
H-båd i eft erårssæsonen
2012. + 100 kr. ti l pigekapsejladsens 
præmie- og dommerafl ønningskasse.
Bindende tilmelding er ikke nødvendig, 
men interesseti lkendegivelse modta-
ges gerne på:
lotte@foght-sorensen.dk, skriv gerne 
om du er frisk på at være skipper eller 
gast.
Vi ses på vandet!

•	 Private
•	 Erhverv
•	Kontor
•	Offentlig

Alt	i	EL-	og	alarm	arbejde	udføres

Ring eller skriv og få et godt tilbud 
på dit næste projekt.

Medlem	af	TEKNIQ	Garantiordning

Telefon	44	97	03	01		
just@justjensen.dk		

www.justjensen.dk
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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

AnnNyAsien1202   -  Printet 30-05-2012 07:11 

 

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. 

Fødselsdag: Ved min. 4 personer spiser fødselaren gratis  
- gælder kun buffet – ikke drikkevarer 

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 16-22 

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

 Jyllinge Lystbådehavn 

 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

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

Michael Svarrer
46 76 05 21
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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 
incl. brug af klubgrej 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
Pladsw til opbevaring 
af privat grej indendørs kr. 500

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.  
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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 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

Mandage og onsdage kl. 18.00 Kajakafdeling Kajakklubaften 
Mandage og torsdage kl. 17.00
i juni og august Jolleafdelingen  Jollesejlads
Tirsdage kl. 18.00 
Juni og august Jolleafdelingen  Optimistsejlads
20. juni kl. 19.00-22.00 Bestyrelsen Bestyrelsesmøde
Tirsdage kl. 20.00 
Juni og august Kapsejlere Aftenmatch
Mandage kl. 20.00
juni og august Pigekapsejlere Damematch
15. august kl. 19.00-22.00 Bestyrelsen Bestyrelsesmøde
24.-26. august Surfafdelingen GGWS Vol.5
Uge 27-28-31-32 
Mand-fredag kl. 09.00-16.00 Somersejladsgr. Sommersejlads

”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. 

Evt. rettelser bedes noteret i korrekturen
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Returneres ved varig adresseændring: 
Jyllinge Sejlklub, 4040 Jyllinge

AnnNyAsien1202   -  Printet 30-05-2012 07:11 

 

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. 

Fødselsdag: Ved min. 4 personer spiser fødselaren gratis  
- gælder kun buffet – ikke drikkevarer 

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 16-22 

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

 Jyllinge Lystbådehavn 


