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Nyt fra bestyrelsen
September 2012
Det må have noget med alder at gøre. 
Altså, at tiden går for hurtigt. Et af 
målepunkterne er indlæggene til Vand-
pytten. Jeg er som regel af den opfat-
telse, at jeg lige har afleveret et indlæg 
og så er der s.. deadline for næste ind-
læg umiddelbart efter.
Jeg synes også, at vi lige har overstået 
opstarten af sæsonen, og nu skal vi i 
gang med de sidste aktiviteter inden 
standernedhaling. Om 6 ugers tid.
Det går altså ikke, og jeg vil på denne 
plads opfordre alle til at undersøge 
muligheden for at påvirke naturlovene 
med hensyn til tidens hastighed. Hur-
tigst muligt. I samme omgang kan I lige 
forsøge at påvirke vejrguderne i mere 
gunstig retning. Jeg sender i hvert fald 
et eksemplar af Vandpytten til de 
ansvarlige for områderne.

BB-10 meter - Danmarksmestre
Som det er mange bekendt, så lykke-
des det for vores BB10-meter ”Beep-
Beep” igen i år at vinde Danmarksme-
sterskabet i BB10-meter-klassen. De 
vandt også i 2011 og fik 2.-pladsen i 
2010.
Klubben ønsker dem 1,000,000 gange 
tillykke med resultatet.
Man kan læse nærmere om det flotte 
resultat inde i bladet. 

Afdelings/ medlems-møde
Som altid afholder vi her i efteråret et 
medlemsmøde, hvor afdelinger og 
bestyrelse har mødepligt, og hvor alle 
medlemmer er velkomne. Mødet afhol-
des torsdag den 22. november, kl 
18-22. Da vi traditionen tro giver et 
stykke mad og lidt væde til, bedes inte-
resserede sende tilmelding til info@jyl-
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lingesejlklub.dk og angive antal delta-
gere.
På mødet vil vi snakke om de enkelte 
afdelingers planer og visioner, vi vil dis-
kutere vores sommersejladser, og 
endelig er det jo også et forum, hvor 
den frie debat skal foregå. Hvor med-
lemmer kan komme med ideer til for-
bedringer og forandringer.

Ekstraordinær generalforsamling
Som det fremgår særskilt af indkaldel-
se andetsteds i dette nummer af Vand-
pyten, har vi indkaldt til en ekstraordi-
nær generalforsamling, hvor vi vil præ-
sentere og opfordre til at få vedtaget 
nye vedtægter for klubben. 
Vi har igennem en lang række år – i 
hvert fald de sidste 10 år – haft tilløb til 
modernisering af vore vedtægter - uden 
at blive færdige med arbejdet og uden 
at komme så langt som til en præsen-
tation for medlemmerne. Det gør vi nu.
Det primære formål med ændringerne 
er at opdatere vedtægterne, så de sva-
rer til vores virkelighed med flere afde-
linger og ikke forhindrer fortsat udvik-
ling af klubben.
Den ekstraordinære generalforsamling 
afholdes samme dag, og samme sted 
som afdelings/medlems-mødet. Altså 
torsdag den 22. november kl 20.00.
Såfremt den ekstraordinære general-
forsamling ikke er beslutningsdygtig i 

henhold til gældende vedtægters § 18, 
vil forslaget blive forelagt igen til den 
førstkommende ordinære generalfor-
samling. 
Både de eksisterende vedtægter og 
det nye forslag  kan hentes på vores 
hjemmeside.

Sommersejlads.
Som alle, der har været på havnen i 
løbet af sommeren, har bemærket, så 
har der været en livlig aktivitet i de 4 af 
ugerne (uge 27, 28, 31 og 32). Vi har nu 
for 3. år i træk afholdt sommersejlads, 
og vi i klubben, som har med det at 
gøre, vil som ofte omtalt gerne gøre det 
til en permanent foreteelse i Jyllinge 
Sejlklub.
Det har igen i år været en stor succes, 
og der har været godt 100 tilmeldinger. 
Jeg vil gerne her takke varmt alle, som 
har taget en tørn og deltaget i arrange-
mentet på forskellig vis. Det er selvføl-
gelig instruktørerne, men også ”senio-
rer på kajen”, såvel som aktive fra de 
forskellige afdelinger.
Økonomisk ser det ud til at løbe nogen-
lunde rundt. Men der er jo også en del 
slitage på vores udstyr, som vi ikke får 
dækket ind.  Hvorfor vi virkelig har 
behov for yderligere tilskud (som besty-
relsen arbejder på).
Der bliver snarest afholdt et evalue-
ringsmøde, og vi vil selvfølgelig også 

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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tage sagen op på vores medlemsmø-
de.

Havneudvidelse
Det er næppe forbigået den observante 
iagttagers skarpe blik, at vi har mistet 
en stor del af arealet på den nordre 
mole. Havnen har længe haft planer om 
det, og nu er det altså i fuld gang.
Den største ulempe klubben vil opleve 
er jo en halvering af antal jollepladser 
på molen. Vi må derfor organisere os 
anderledes og flytte rundt på jollerne. 
Dette vil ske i løbet af efteråret.
Jeg håber, at havnen får det ønskede 
udbytte og håber også, at vore klub-
medlemmer kan vænne sig til de lidt 
ændrede forhold og forhåbentlig ikke 
vil opleve de store ulemper.

Vedligeholdelse – klubhus mm
Da vi regner med at skulle renovere 
vores bade- og toiletforhold, vil der 
være lukket for anvendelsen en del af 

uge 42. I den korte periode må vi så 
klare os med toilettet ved havnen. Vi 
undskylder for ulejligheden, men håber 
selvfølgelig på langt bedre forhold 
fremover.

Standernedhaling
Jeg tror nok, at der er nogle garvede 
medlemmer, der vil foretrække at kalde 
det standerstrygning. Jeg kan ligefrem 
se for mig, at de krymper sig ved denne 
overskrift.
Men uanset benævnelsen, så er der 
altså standerstrygning lørdag den 27. 
oktober kl 18->??.
Tilmelding til info@jyllingesejlklub.dk.
Mød op og deltag i fejringen af bl.a. 
BB10-meter-besætningen. Og præ-
mieoverrækkelsen til vinderne af årets 
kapsejladser. Og almindelig fejring af 
klubben.

Med venlig hilsen 
og ønsket om en fortsat 
god efterårssæson 2012

På bestyrelsens vegne 
v/Peter Ottesen, formand 

Standernedhaling/
standerstrygning
27. oktober 2012 

kl.18.00

Vi mødes ved Klubhuset
Formanden på vegne af bestyrelsen
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 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

Indkaldelse til 
ekstraordinær generalforsamling 2012

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Jyllinge Sejlklub

Torsdag den 22. november 2012, kl. 20.00, i klubhuset

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent
2.  Fremlæggelse, debat og beslutning vedrørende det af bestyrelsen 
 fremsatte forslag til vedtægtsændringer i henhold til gældende vedtægter

Vedtægterne siger:
”§ 18 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 
1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer er for forslaget. 
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, 
skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling, jfr. § 9 og § 
11.
Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forsla-
get, er dette vedtaget, uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede”.
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Så er efteråret allerede på vej, og hvis 
den praktiske eksamen ikke allerede er 
overstået, så er det i hvert fald meget 
tæt på! Vi håber som sædvanlig på 
godt vejr på selve dagen, dvs. vind fra 
vest - nordvest 3 - 5 m/sek og venligst 
tørvejr! Det vil glæde enhver bådfører.

Som sædvanlig har vi trænet kryds, 
bomning, mand over bord, trimning af 
sejl og så videre,
og i skrivende stund begynder man at 
tro på, at det nok skal lykkes igen i år 
- herligt! Som billedet viser, har vi haft 
nogle fine aftener, og der har været 
masser af baggrundsaktivitet, somme 
tider noget af en udfordring, når vi skal 
have skolebådene ud, men det plejer jo 
at lykkes ved gensidig hjælp (og ellers 
er vi jo størst). 

En af de spændende ting som bådfører 
er, at man hele tiden lærer noget selv, 

og hele tiden bliver bragt i nye situatio-
ner. Det er ikke altid, der bliver drejet 
den vej, man troede, og pludselig ryger 
det sidste sejl ned, selvom det absolut 
ikke var meningen. Så er der plads for 
improvisationerne og en efterfølgende 
snak om, hvad der gik galt. Det lærer vi 
alle meget af. Som bådfører kan man 
så på vejen hjem tænke forløbet igen-
nem og finde ud af, hvad der måske 
skal ændres en anden gang. Det bliver 
aldrig kedeligt at være bådfører!
 
Husk at reklamere lidt for vores sejler-
skole hos familie, venner og bekendte. 
Vi starter som sædvanlig med teorien 
sidst i oktober. Husk at undervisningen 
er relevant både for motorbåde og sejl-
både (og kajakker og joller og luftma-
drasser) - søvejsregler og navigation er 
det samme og gælder alt, hvad der 
sejler på vandet!

Carl Høgstedt

Nyt fra sejlerskolen
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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

Søvejsregler

Efterhånden som efteråret viser sig, 
skal man også tænke på at dagene 
bliver kortere, dvs. at det med lanterne 
hurtigt kan blive aktuelt! 

De samlede regler er forholdsvis kom-
plekse (dem lærer vi på navigationskur-
sus i sejlerskolen), men de fleste både 
er pligtige at føre rød/grønt sidelys 
samt agterlys. Motorbåde OG sejlskibe 
der går for motor skal endvidere føre 
toplanterne. Dette er vigtigt for at kun-
ne afgøre vigepligt til søs.

Mindre både (< 7 m) kan, hvis rigtige 
skibslys ikke umiddelbart kan monte-
res, nøjes med at medbringe en hånd-
lygte der f.eks. kan benyttes til at lyse 
på sejlet. Et mere kompliceret system 
ses på billedet.

Husk dog at det især er i jeres egen 
interesse, at I er synlige til søs, og at I 
viser korrekt lys. 

Carl Høgstedt

Emborg Marine Syning
v/Vivi Emborg Hjortflod

Tlf. 20 61 50 19

Syning af:
Kalecher – Sprayhood

Bomsejl – Læsejl
Hynder – Madrasser

Reparationer
Udskiftning af ruder og lynlåse

Vi flytter fra Roskilde Havn den 30. august

www.EmborgInterieur.dk
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Fjorten smukke ”damer” og en enkelt 
fra Sverige havde fundet til Horsens, 
og har fra torsdag den 16. august til 
lørdag den 18. august deltaget i årets 
DS-Danmarksmesterskab for bådklas-
sen BB10m, som blev afviklet med 
Horsens Sejlklub som arrangør. Selv 
om bådtypen er designet i midten af 
1970´erne, er disse ”damer” stadig 
blandt de allerflotteste både, og når de 
slippes løs på kapsejladsbanen er der 
stadig masser af liv og fart i bådene.
”Sidst vi holdt mesterskab for BB10-
meterne i Horsens er helt tilbage i 
1985, så det var på tide, at vi fik lejlig-
heden til at byde klassen velkommen til 
Horsens igen”, udtaler stævneleder 

Morten Stoy, der kan se tilbage på et 
stævne afviklet under noget besværli-
ge vindforhold. ”Torsdag startede vi 
først kl. 13, og selv om vinden normalt 
frisker op over middag på fjorden, ville 
skæbnen at et kraftigt i regnvejr trak 
ind over fjorden og slog termikken helt 
i stykker. 
”Alligevel lykkedes det at få afviklet to 
sejladser, før vinden døde helt” fort-
sætter stævnelederen, og supplerer:
”Fredag startede med tåge, dis og 
fuldstændig vindstille, men heldigvis 
slog vinden igennem over middag, og 
vi fik tre rigtig fine sejladser i kassen, 
og dermed et officielt DM i hus”. Lør-
dag blev der trods flere tilløb ikke gen-

Theis Palm fra Jyllinge Sejlklub 
genvinder Danmarksmesterskabet 
i BB10m-klassen.

Årets mesterskab for bådtypen BB10-meter er netop afsluttet. I 
høj sol og drillende vind lykkedes det at få afviklet fem sejladser 
på Horsens Fjord, og den forsvarende mester Theis Palm og 
gaster fra Jyllinge Sejlklub vandt i overlegen stil!
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nemført sejladser, så den samlede serie 
består af de fem afviklede sejladser.

Resultatmæssigt var der kun to på 
banen – den suveræne Jyllingebåd 
”Beep Beep” med Theis Palm ved roret 
og så alle de andre. Theis og co. vandt 
samtlige fem sejladser og kunne lørdag 
eftermiddag lade sig kåre som vinder 
for andet år i træk. På andenpladsen 
kom den tidligere flerfoldige mester 
Bjarne Venø Petersen fra Skælskør, der 
til lejligheden havde den erfarne sejler 
Lars Jensen fra Skælskør med som 
rorsmand. Selv om de ved flere lejlighe-
der var forreste båd, lykkes det ikke at 
besejre Theis Palm i nogen af sejlad-
serne, men fik med en meget stabil 
serie (2, 2, 3, 4) sejlet sølvmedaljerne 
hjem. Tredjepladsen tog Michael F. 
Hansen fra Helsingør sig af, mens den 
tidligere vinder Søren Koitzsch fra Ski-
ve måtte tage til takke med fjerdeplad-
sen. 

”Vi har trods de lidt drilske vindforhold 
heldigvis fået positivt feedback fra sej-
lerne omkring stævneafviklingen”, for-
tæller Morten Stoy, der undervejs har 

haft op til 50 frivillige i spil for at få 
stævnet til at fungere. ”Vi forsøger at 
give sejlerne en god oplevelse både til 
vands og på land. Når vinden driller, må 
vi se om vi kan trøste lidt på anden vis, 
og vores tiltag med omdeling af kolde 
is lørdag middag blev da også vel mod-
taget af sejlerne, selv om de nok hellere 
ville havde haft to gode sejladser” slut-
ter stævnelederen.

Samtlige resultater kan ses på Horsens 
Sejlklubs hjemmeside:
www.horsens-sejlklub.dk

Horsens Sejlklub Kapsejladsudvalg
Morten Fjerbæk, 
mail: fjerbaek@gmail.com, tlf. 40461718
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Så er sommerferien vel overstået, og 
det samme er årets sommersejlads. 
Igen i år lykkedes det at få afviklet 4 

uger proppet med sejlads, badning og 
hygge. I alt deltog over 100 børn, unge 
og barnlige sjæle til dette års sommer-
sejlads, hvor der var rig mulighed for at 
få prøvet en masse af de forskellige 
aktiviteter, som sejlklubben kan tilbyde, 
bl.a. kajakker, joller og windsurfing.
På trods af, at den danske sommer 
ikke alle dage viste sig fra sin bedste 
side, var der ingen sure miner, og tiden 
blev brugt på diverse letvinds-aktivite-
ter som SUP (Stand Up Paddeling), sit 
on top kajakker og badning til den helt 
store guldmedalje. Bordtennisbordet 
og grillen blev også brugt flittigt i alle 
uger.

Vi glæder os allerede til næste år, og 
det samme gav flere deltagere udtryk 
for. Tak til alle deltagere og hjælpere 
ved dette års sommersejlads for at 
have gjort det til en succes.

Sommersejlads-instruktørerne
Christian, Mads, Daniel, Joachim, 
Kasper, Mark, Frederik og Oscar

•	 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

Sommersejlads 2012
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Her er Kajakafdelingens liste over plan-
lagte klubture for resten af 2012 (du 
kan også se den på hjemmesiden og 
følge den der, mens der kommer flere 
detaljer på).

Følgende ture er 
planlagt i datoorden:

SÆLTUR
Sæltur 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 programsat 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

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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Der var en meget lille tilmelding, men vi 
fik en god og flot oplevelse sammen.
Valter, Susanne og Ernst var de lykke-
lige deltagere ud af en medlemsskare 
på over hundrede - det må der kunne 
gøres noget ved - alle frigivne roere 
ville kunne være med.
Hanne havde meldt afbud i sidste øje-
blik - frygtede stormvejr på hjemturen.
Vi havde hver især købt mad med og 
mødtes lørdag morgen kl. 9 i Jyllinge 
ved sejlklubben. Kajakkerne blev slæbt 
frem, og der blev pakket telte, sovepo-
ser, mad og personligt grej. Vi var lidt 
ekstra hjælpsomme (overfor det svage 
køn) og befordrede noget af det ekstra 
tunge for Susanne f.eks. rødvinen. Jeg 
havde selv møjsommeligt vejet mit grej 
til ca. 25 kg.
Kajakkerne blev kørt ned til broen, idet 
de var for tunge til at blive båret.
I vandet kom vi og afsted sydpå. Det 
føltes ikke tungt at ro, blot en meget 
langsommere start, indtil vi nåede 
marchhastigheden, der var på ca. 4,5 
km/h. Denne blev fuldt ud bestemt af 
Susanne, der nok også fik optimeret 
rostilen meget flot under denne tur.
Første stop blev Sønderby, hvor bene-
ne lige blev rørt lidt. Derefter gik det 
imod Gershøj, hvor frokosten blev ind-
taget, og der blev selvfølgelig også 
nydt en stor is fra kroen. Videre gik det 

imod Lundby, hvor vi ankom ca. kl. 16.

Teltene blev sat op, og den første rød-
vin og øl blev nydt, inden et havbad og 
madlavningen blev startet vha. Tran-
giaen. Vi havde den fornøjelse, at 
kajakklubben havde borde, vand og 
toilet - det var ren luksus. Efter midda-
gen gik vi en aftentur omkring havnen 
og op i Lundby - det var et fantastisk 
vejr – en helt stille sommeraften. Vi gik 
tidligt til ro i vores telte og sov alle trygt 
og godt ved ellevetiden.
Næste morgen blev morgemaden nydt, 
og vi valgte at pakke kajakkerne, inden 
vi drog sydpå i Lejre Vig helt ned til 
motorvejen. En utrolig flot udsigt - ja, 
selv en sæl blev set.

Derefter satte vi kursen nordpå, og 
Gershøj blev igen besøgt for mad, bad-
ning og krobesøg.
Vi var rigtige heldige med vejret, idet 
vinden var tiltaget kraftigt fra syd - det 
blev faktisk til surf hjemad. Ved femti-
den søndag eftermiddag var vi i havn i 
Jyllinge, en rigtig god oplevelse rigere 
- og vi vil gerne tage turen igen - gerne 
med flere deltagere.

Kajakafdelingen på telttur til Lundby
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Tur til 
Københavns Havn
Søndag d. 17.06. gik turen til Køben-
havns havn. 10 kajakker på traileren, 2 
på taget og 3 biler - afsti afsted - natur-
ligvis ikke uden om byen, men tværs 
over Rådhuspladsen! Vi skulle møde 
vores guide Hans Christian ved Hol-
mens kajakklub på Kanonbådsvej med 
udsigt til Refshaleøen. Flere klubmed-
lemmer stødte til, så vi var i alt 14, der 
skulle se byen “nede fra” og fra vandsi-
den. 

Udfordringen var havnebusserne og 
kanalrundfarten, som bestemt udviste 
godt sømandskab.
Vejret var blandet, og turen ned forbi 
Fisketorvet mod Sluseholmen gav lan-
ge arme. Til gengæld var vi flyvende på 
tilbageturen efter en velfortjent frokost i 
øsregn i Sydhavnen.  Nyhavn lå hen i 

sol, sandskulpturerne på Kvæsthus-
broen tog sig fint ud, og fra Amalieha-
ven gik turen tilbage til Kanonbådsvej 
og kaffe med fantastiske hjemmebagte 
småkager, chokolade og jordbær fra 
haven. Konkurrencementalitet og fart-
glæde lurer under overfladen. Enhver 
lille bølge bliver udnyttet, og kommer 
man foran de andre, gør det jo ikke 
noget - bærer bølgen den anden vej, så 
er det også ok. 

På vejen hjem var førerbil og trailer over 
alle bjerge, inden vi nåede ud af Christi-
anshavn. Vi nåede dem i Herlev, over-
halede i Ballerup og vågnede op i Jyl-
linge havn ved chaufførens udbrud 
“hvordan H.. kom de før os?”. Her var 
formanden med flere ved at læsse af i 
god ro og orden!
Tak for fantastiske ture med fornøjelige 
oplevelser og godt selskab.

Susanne og Bente

Kajakafdelingen på telttur til Lundby “Man behøver jo slet ikke et liv 
uden for kajakafdelingen!”

Det var ordene efter en herlig dag på 
Furesøen.
 
Søndag d. 10.06. blev traileren pakket 
med 6 kajakker og bilerne fyldt op med 
grej og roere. Vi lagde ud ved Birkerød 
sejlklub i heftig modvind. Vi roede langs 
kysten mod syd med fuglekvidder og 

træer og følte os hensat til en skovtur 
- hvis det da ikke lige var for en søvnig 
hejre, der uanfægtet stod og gloede på 
os.

Vi besøgte den smukkest beliggende 
kajakklub i en smal kanal – total idyl, 
træernes løv der hang ud over vandet, 
ænder der svømmede omkring os, og 
længst inde et solidt bjælkehus. Derfra 
videre et smut til Farum sø, frokost ved 
roklubben Furesø og sidst besøg ved 
ishuset i Vejlesø – og så skal vi da også 
lige nævne, at vi fik et unikt indblik i, 
hvordan de rige bor.
 

Susanne og Bente
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4. august
Vejrudsigten for natten så så lovende 
ud; mon ikke den ville holde: Måneskin 
næsten med fuldmåne og ingen skyer?
Af stjernerne kunne vi kun se de kraf-
tigst lysende; de øvrige forsvandt i 
månelyset, mens landingsplads, det 
nylavede havneareal, de øvrige øde 
men fortøjede lystbåde lå badet i sølv-
gråt månelys. Ved landingspladsen var 
der nærmest ”fjord”-blik, ikke en vind 
rørte sig. Men det var stadigvæk mørkt, 
rigtig mørkt, når lamperne over portene 
til kajakkerne af og til havde time-out 
og slukkede. Pandelamperne var nu til 
nytte her, så vi ikke glemte ting og især 
ikke glemte at surre dem fast på kajak-
kerne. Det er altid lidt spændende, når 
kajakkerne sættes i vandet, om der er 
noget som rutscher ud i vandet og er 
væk.
Torsten uddelte knæklys og satte dem 
på fast på redningsvestene med en 
kraftig Gaffa tape. Desværre faldt de 
fleste af igen på den sidste del af turen. 
Måske er det bedre bare at binde dem 
fast bag på redningsvestene, så de 
hænger og dingler frit på ryggen. Selv i 
måneskin skal man uden knæklys ikke 
ret langt fra hinanden, før man går i et 
med mørket og er væk. Efter megen 
snak og udveksling af gode råd (Tor-
sten gav en kort briefing om natsejlads 
og sikkerhed), var der ved turens start 
stadig en lille rest af spænding.
En nattur er altså helt speciel:
Lydene er anderledes, afstande er 
svære at bedømme, konturerne på 
skov, som vi så godt kender i dagslys, 
marker, ja selv bebyggelser, ser næsten 
spøgelsesagtigt unaturlige ud mod den 
lysere måneoplyste himmel.

Vi valgte at ro mod Skovløbet, dvs vest 
om Eskildsø – så ville vi få vinden i ryg-
gen på hjemvejen.
På den sidste del af Skovløbet begynd-
te dønningerne fra Roskildebredningen 
(navnet er fra det nye kort med de 
mange lokalnavne på) at møde os, og 
ved Selsøhage var det blæst lidt op.
Stemningen blev lidt trykket, for bøl-
gerne er altså større om natten – dog 
kun enkelte af dem slog ind over dæk-
ket på kajakkerne.
Vi roede i en bue til Blakket og havde 
hele tiden bølgerne ind fra siden og kun 
oplyst af månens sølvhvide spøgelses-
agtige lys.
Fantastisk, virkeligheden er nu bedre 
end Harry Potter etc. fra Fantasy Wor-
ld, selv på en 50 tommer skærm.
Det blev til koncentreret målbevidst 
roning, og først,da vi rundede Vædder-
holmen og kom ind i smult vande, 
lavede vi en flåde, så vi kunne slappe 
lidt af og få noget at drikke - - .
Som sædvanligt havde vi god brug for 
Ernsts GPS. Også til sidst gennem 
Munkestien og den næste ”dæmning” 
havde vi nøjagtige pejlinger af pælene.
Det kunne være spændende med en 
nattur uden månelys og med knap så 
meget vind og bølger – men mens van-
det i Roskilde Fjord stadig er varmt.
Der var fornem roning af de nye roere 
Hanne og Sune (med som gæst).
Turen var en uforglemmelig oplevelse.

Tak for lån af 
udstyr.

Torsten, Hanna, 
Sune (gæst), 

Ernst og Kjell

Nattur rundt om Eskildsø fra kl. 23 til 02 
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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 

 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
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Familien Helmersen har i weekenden 
været til SUP race i Stockholm. Oscar 
og Lars Helmersen deltog i dette år 
Stockholm SUP Challenge til fordel for 
Operation Smile.

Overskuddet går til at hjælpe børn med 
gane-spalte og lignende defekter til at 
få et bedre liv.

Efter den lange køretur fredag aften 
startede dagen med SUP demo. 133 
mennesker kom på vandet i de smukke 
omgivelser i Stockholm-kvarteret Ham-
mersby. 

Vores værter fik samlet et hold, som vi 
kunne paddle sammen med. Vores 

hold, Team Access-Rehab, et rent 
skandinavisk hold, bestod af Andreas 
Bjurman (SE), Kenneth Berg-Hansen 
(N), Oscar og Lars Helmersen (DK).

I alt deltog 12 hold. Firma-hold, bydels-
hold og hold samlet til dagen. Efter de 
indledende heats, hvor vi blev nr. 1 og 
2, kunne vi se, at vores 1. plads sikrede 

Nyt fra Surf-afdelingen
Operation Smile!
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os en plads i finalen, hvor den rege-
rende svenske SUP mester havde et 
specialhold med, som også havde en 
1. plads i deres første heat.

Taktikken var klar, Lars på første og 
sidste ben, vore svenske og norske 
hold kammerater med Oscar på det 
mellemste ben.

Efter en kort snak om teknik gik vi på 
vandet. Efter en meget lige første 
omgang mod den svenske mester, sat-
te vi ind med næste padler, som ryk-
kede på deres deltager, og herefter 
kunne vi udbygge vores føring og til 
sidst stå med en første plads!
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Endnu engang er det lykkes at afvikle 
en weekend med masser af hygge, god 
mad, surf-snak, tips, tricks og trim, 
kombineret med sejlads og én-til-én 
undervisning. Planlægningen af denne 
5. udgave af GGWS startede sidste år 
efter vol. 4.
Ishøj og Sydhavnens piger ville meget 
gerne hjælpe, og det har de gjort. Det 
rekord-store antal deltagere, 32 i alt, 
har alle som en nydt godt af forberedel-
sen. 
I år har der været lagt særlig vægt på 
teknik og undervisning, forårets plan-
lægning har drejet sig om at skaffe 
instruktører. Der blev trukket på alle 
kontakterne, og det virkede. I år kunne 
GGWS deltagerne bevæge sig rundt på 
land og til vands. Om man ville lære 
mere om strandstart, vandstart, øve 
jibes eller lære at beherske trapez sej-

lads, så var der højt kvalificerede 
instruktører på alle ”stationer”. 
I ugen op til var der stor aktivitet over 
hele linjen.  Skrive program, skrive de 
sidste ind, hente sponsor gaver, købe 
ind. Fredag eftermiddag var alle klar, og 
de første 20 gæster kom i løbet af 
eftermiddagen.
Fredags menu med humus og pita 
brød gled ned til hyggesnak og surf-
style musik. Efter maden blev der sat 
finner på alle SUP boards, og der blev 
sendt en gruppe piger nordpå. Efter en 
tur til Lilleø på den spejl blanke fjord, 
kom de hjem i samlet flok med solen i 
vandskorpen.
Resten af aftenen stod på Quiz, surf-
film og popcorn.
Lørdag ankom de sidste efter morgen-
maden, og der blev rigget til. Alle 32 
deltagere valgte sig ind på hver sin tør-

Girls Go Windsurfing

For 5. Gang i træk, en kæmpe succes
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træningsstation. Medens der blev trim-
met og arbejdet på land, tog vinden til. 
Der blev givet nogle farvands efterret-
ninger om området ud for Jyllinge Sejl-
klub. Sejlrenden mod nord og Lilleø, 
Holmene, området syd for havne ind-
sejlingen, og stenene i området. Der 
blev sat en følgebåd i vandet, og et par 
bøjer blev lagt ud.
Dagen gik med praktisk sejlads, frokost 
og forskellige konkurrenceprægede 
indslag. Der blev sejlet letvinds freesty-
le, og der blev også tid til et SUP race.
Efter et tiltrængt bad og noget tørt tøj, 
blev aftensmaden tilberedt, vanen tro 
blev alle sat i arbejde, og grillen blev 
fundet frem.  Svinemørbrad, salat og 
kartofler. Snakken gik, og folk fandt 
deres sovepladser rund om og i klub-
huset, enkelte i telte, andre i surfbiler.
Søndag morgen kom der sol, og alle 
blev kaldt sammen til det obligatoriske 
gruppebillede. Herefter skyndte alle sig 
på vandet for at få mest ud af dagens 
vind. Der var luft nok til at få enkelte op 
at plane, og andre igen kunne øve lidt 
strandstart / vandstart ovre ved hol-
mene.
Efter frokost var der fri leg. Enkelte 
hyggede, andre tog en SUP tur, og 
enkelte øvede letvinds freestyle tæt på 
land på forskellige boards for at mærke 
forskellen.

Efter kaffen gik alle i gang med at pak-
ke, først deres eget grej, derefter Torm-
trailer, og til sidst blev fælles områder-
ne pakket. Sidst på eftermiddagen 
kunne vi se tilbage på en herlig week-
end i selskab med vidunderlige men-
nesker fra hele landet.
Stor tak til: Ishøj Surfklub, Sydhavnens 
Surfklub og Bestyrelsen i Jyllinge sejl-
klub for hjælp og støtte.
En tak til Dansk Sejlunion for inspirati-
on, og sidst med ikke mindst en stor 
tak til alle sponsorer:
Atkins, Guarana Antartica, Matas, 
Enemii, Star-Board, Severne, Windsurf 
shop og Nautic.

Aloha og på Gensyn næste år. Sæt 
kryds ud for den sidste  weekend i 
august 2013!
Olivia Helmersen/Lars Helmersen 

Tak til bestyrelsen for støtten de sidste 
hektiske timer før gæsterne kom!
Arrangementet blev omtalt på www.
sejlsport.dk  og JS og sporten var på 
forsiden af Dansk Sejlsport.

Olivia, Olga, Oscar og Lars Helmersen
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Bankskifte?
Det er let. Spørg mig, jeg ordner
det hele for dig.

Michael Svarrer
46 76 05 21

Havnens shop
Dette indlæg kan - og må gerne - 
opfattes som en annonce 
for havnens shop.

Jeg har snakket med shoppens inde-
haver og den nye ekspedient og har 
klaget min nød i tilfælde af, at de even-
tuelt ville vælge at lukke butikken. Jeg 
synes, at vi som klub og havn kommer 
til at mangle en helt basal service i til-
fælde af en lukning.
Shoppen er en del af dagligdagen og 
livet på havnen. Den udfører en stor 
service for os alle, både mht. maling, 
bådudstyr og alt muligt andet. Udover 
selvfølgelig is, sodavand og en enkelt 
øl.
Hvis vi ikke støtter op om shoppen og 
lægger mest mulig handel dernede, 
ender det jo med, at den må lukkes. 
Det er meget vanskeligt at få en lokal 
butik til at løbe rundt, og det forudsæt-
ter i hvert fald, at de daglige brugere af 
havnen handler her. Det er IKKE nok at 
købe en is eller en sodavand i ny og 
næ. Vi skal lægge mest mulig handel 
vedrørende maling og andet bådudstyr 
her.
Der er kommet en ny person i shoppen, 
som har været her i over 23 år og som 
kender de fleste af havnens brugere – 

og de kender ham. 
Priserne i shoppen er (som regel) de 
samme som dem, man kan finde på 
nettet. Hvis shoppen evt. ikke har den 
ønskede vare, kan den bestilles og 
afhentes i løbet af 1-2 dag(e). Kan det 
være lettere? Man slipper for besværet 
med at skulle på posthuset, mm.
Jeg opfordrer altid klubbens afdelinger 
til at lægge deres handel i den lokale 
butik og vil selvfølgelig gentage opfor-
dringen på denne plads.

Der er åbent man/tir/tor/fre kl. 15-18, 
lør/søn kl 10-16. Der er lukket onsdag.
Støt din lokale shop og støt dermed din 
klub og havn.
Eventuelle spørgsmål kan stilles til 
Ryan på telefon 4013 6656 (Ryan 
Elkjær / Jyllinge Marine Shop)

Peter Ottesen

Husk at støtte 
vores annoncører 
– de støtter os !

Bent Henneberg, 

Annonceansvarlig
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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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 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
Mandage & onsdage kl.18.00  Kajakafdelingen Kajakklubaften
8. september Kajakafdelingen Kajakkursus 
  afslutning og fest
Tirsdage kl.18.00 Jolleafdelingen Optimistsejlads
Mandage & torsdage kl.18.00 Jolleafdelingen Jollesejlads
22.september Pigekapsejlere Damekapsejlads - 
  klubmesterskab
  
19.september kl.19.00-22.00 Bestyrelsen Bestyrelsesmøde
27.oktober kl. 18.00 Bestyrelsen Standernedhaling/
  standerstrygning
7.november kl. 19.00-22.00 Bestyrelsen Bestyrelsesmøde

22.november kl18-22 Bestyrelsen Afdelingsmøde 
  (se formandens beretning) 
22.november kl.20.00 Bestyrelsen Ekstra-ordinær 
  Generalforsamling
5. december kl.19.00-22.00 Bestyrelsen Bestyrelsesmøde

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

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 
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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 


