yf marts06

16/03/2006 15:38

Side 1

Furesø Nyt
M EDLEMSBLAD

FOR

YACHTKLUBBEN F URESØEN 51. Å RGANG . M ARTS 2006 N R .1

yf marts06

16/03/2006 15:38

Side 2

FuresøNyt

2
BESTYRELSE:
bestyrelse@yachtklubben.dk
Formand
Ilene Eriksen,
tel. 4593 4335
formand@yachtklubben.dk

Bådejerlaug
Per Balle Jensen,
tel. 45858801
mobil: 2086 8801
baadejerlaug@
yachtklubben.dk

Kasserer
Finn Andreasen,
tel. 4585 0492
kasserer@yachtklubben.dk

Ungdomsleder
Henrik Brendstrup
4585 3448
ungdomsleder@
yachtklubben.dk

Sekretær
Kirsten Borbjerg
sekretaer@yachtklubben.dk

Eva Henriksen
bestyrelse@yacthklubben.dk

Havnen
Hans Saustrup Kristensen,
tel. 4585 3544
havn@yachtklubben.dk

Sune Elvig
bestyrelse@yacthklubben.dk

Andre kontakter
Koordineringsudvalg:
Ilene Eriksen
Henrik Brendstrup
Peter Salskov Iversen
Olaf Bertelsen
Søren Christensen
Sven Koefoed-Hansen
Helmer Petersen
Susanne Gormsen
Jørgen Krogh
Jonas Kældsø
Christian Iversen
koordinering@
yachtklubben.dk
Torsdagsmatch-koordinering
Finn Beldring
Søren Christensen
torsdagsmatch@
yachtklubben.dk
Juniorudvalg v/
Christian Iversen
Lerke Stamer Christoffersen
Niels Joachim Gormsen
Frederik Hallas
junior@yachtklubben.dk
FuresøNyt:
Karsten Kjær,
tel. 4495 3847
info@yachtklubben.dk

Træning
Jonas Kældsø
Frederik Hallas
Lærke Nørgaard
Niels Joachim Gormsen
Kasper Knigge
Christian Iversen
traening@yacthklubben.dk
Ynglinge-udvalg
Olaf Bertelsen
Henrik Brendstrup
yngling@yachtklubben.dk
Ynglingesejlads
for juniorer onsdag
Lærke Nørgaard
onsdagssejlads
@yachtklubben.dk
Pr og sponsor ansvar
Gert Eriksen,
tel. 2128 8285
Hans Jørgen Sønderskov
pr@yachtklubben.dk
Lanciers og Squaredance
Ulla og Hans Bjørn
Ulla.hb.foxby@mail.dk
Webmaster
Karsten H. Sørensen
webmaster@yachtklubben.dk

Huset:
Peter Friis,
tel. 4587 7986
hus@yachtklubben.dk
Sejlerskole:
Jørn Berril,
tel.4585 3448
skole@yachtklubben.dk
Optisejlads
Sven Koefoed
Helmer Petersen
Jørgen Krogh
Peter Salskov-Iversen
Søren Christensen
opti@yachtklubben.dk,
405 og 29er - sejlads.
Susanne Gormsen
jollesejlads@yachtklubben.dk
Seniorsejlads:
Ilene Eriksen
senior@yachtklubben.dk

Yachtklubben
„Furesøen“,
Dronninggårds Allé
124 B,
DK-2840 Holte
Kontoret er telefonbetjent torsdage
kl. 18-20,
tlf.: 4542 4203
fra 6. april 2006 er
kontoret bemandet.
Tlf. forhal: 45420973,
www.yachtklubben.dk,
E-mail:
info@yachtklubben.dk

Formanden tager ordet
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En ny sæson venter forude med masser af dejlige sejleroplevelser i vente. Der har været arbejdet hårdt med at tilrettelægge træning for
unge og ældre.
Nye initiativer er på vej for seniorgruppen og
der er mange friske forældre og medlemmer
der knokler for at give jer endnu en god
sæson.
Så YF´ere, kom ud af vinterhiet, mød op og
nyd og yd for jer selv og YF.
Det er sjovt, spændende, inspirerende og livsbekræftende at være formand i YF. Desværre
gør yderligere sygdom at jeg til den kommende generalforsamling er nødt til at sige farvel
til jobbet som formand.
Jeg ønsker den nye formand og bestyrelsen
held og lykke med det fortsatte arbejde for
klubben og dens medlemmer.
God vind!!

Næste blad: deadline for indlæg d. 22. maj 2006
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Årsberetning 2005
Denne beretning omhandler bestyrelsens arbejde i 2005.
Bestyrelsen har i løbet af året beskæftiget sig med stort og småt.
Bestyrelsen har arbejdet med indførelsen af foreningspakken.dk.
Foreningspakken.dk er et netbaseret
økonomi- og administrationssystem
udviklet af Danmarks IdrætsForbund.
Der er etableret en bredbåndsforbindelse til klubhuset, således at arbejde i administrationssystemet kan foregå fra kontoret.
Foreningspakken giver medlemmerne mulighed for at tilmelde kontingentbetalingen til Betalingsservice.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne
til at benytte denne mulighed.
Bestyrelsen har igennem året diskuteret udskiftning henholdsvis renovering af kloakpumpen der er 30 år
gammel. Bestyrelsen har besluttet
at udskifte pumpen. Der er sendt en
ansøgning til Søllerød kommune
vedrørende økonomisk støtte til udskiftningen.
Bestyrelsen har genindført fest efter

standerhejsning og standernedhaling. Første arrangement var standernedhalingen. Arrangementet var
godt besøgt og den efterfølgende feedback fra medlemmerne var positiv.
Klubben var vært ved udtagelsesstævne til Ynglinge-VM den 21.-22.
maj 2005.
Furesøcuppen blev aflyst grundet
manglende opbakning fra medlemmerne.
Bestyrelsen inviterede til 2 hus- og
havnedage. Klubben er vært ved frokosten på hus- og havnedagene.
Opbakningen til hus- og havnedag i
efteråret var meget lille. Bestyrelsen
vil gerne se flere aktive medlemmer
disse dage.
De 2 renoverede ynglinge er blevet
malet og nu mangler den sidste
klargøring inden søsætning.
Klubben har fået en ny hjemmeside.
Den nye side baserer sig på et content management system der er lettere at anvende.
Sofie er ansat som kontorvagt.
Kontoret er åbent hver torsdag i
sæsonen, fra 18 til 20.
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Efterårs- og forårstræning for Ynglinge
Hvorfor lune sig ved brændeovnen, når
man kan blive dejlig kold på Øresund?
Solen hænger lavt og termometeret viser
-3 grader lørdag morgen midt i november, da jeg som de sidste lørdage starter
bilen og sætter kurs mod Skovshoved for
at deltage i efterårstræning for Ynglinge. Der er fint vejr med let brise fra NV,
fuld sol og ikke en sky på himlen.
Steen, Mogens og undertegnede sætter
134 i vandet med kranen. Der er langt
ned fra kajen, så vi kan nemt nå ud og
udskifte bagbords undervant, som

sprang sidste lørdag, hvor det blæste en
del. Det er nu den 3. båd, der springer et
undervant! Bo’s skal have helt ny mast,
så han er ikke med i dag, men vores mast
overlevede heldigvis uden de helt store
skader; den kan stadig krumme til begge
sider.
Bagefter lemper vi isflager overbord,
overhælder dæk og dørk med havvand
for at tø isen op, og lægger alle skøder til
optøning i en pøs med vand.
I dag er vi 11 både: 134 og 185 fra YF,
137 fra Farum og 8 andre. Henrik
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Brendstrup sejler med i 132 fra KDY, så
vi er faktisk 3,5 ynglinge hjemmehørende på Furesøen.
1. sejlads. Starten er nogenlunde, men vi
er alt for forsigtige med ikke at blive ført
for tidligt over startlinien med den stærke nordgående strøm, så vi kommer 10
sek. for sent over. Vi har fået sjæklet fokken for højt op, og vi sejler os stille og roligt ned gennem feltet. 2/3 oppe af banen
springer vinden 20 grader om i vest, og
fanger os på den gale fløj; så vi bliver 9
ud af 11. Bådene er ikke så langt fra hinanden, men det plejer vi altså at gøre
meget bedre.
2. sejlads. Fin start. Nu skal vi vise,
hvad vi duer til! Vi klumper os sammen
helt forude i cockpittet for at løfte hækken ud af vandet, ingen snak og fuld koncentration. Ved topmærket er vi nr. 3 lige
i hækken på nr. 2, der igen er lige efter
nr. 1. Vi sætter spileren og går på
skæring op langs kysten lige mod mållinien, men efterhånden viser det sig, at
alle andre af uforklarlige årsager sejler
meget lavere. Det er nu ikke så uforklarligt endda, for nu ser vi, at de rigtige
målmærker ligger meget længere fra
land. Alligevel bliver vi nr. 2 i mål, men
overser lige, at dommerbåden har sat
signal til, at vi skal 2 omgange rundt.
Pokkers også, for der smutter 2 både
udenom!
Steen har fundet ud af, at det er bedst at
tage det første nordgående krydsben ude
i den nordgående strøm. Så det gør vi,
mens de andre går ind under land. Ved
topmærket er vi derfor klart foran, men
der er næsten ingen vind, strømmen er
imod, spileren vil klappe hele tiden, vi

har svært ved at få fart på, og de andre
både kommer nærmere og nærmere. Vi
bliver nr. 4 i mål, men det var meget tæt.
Hvor skulle vi også lige 2 gange rundt?
3. sejlads. Fin start, men nu har de andre også fundet ud af at holde sig ude i
strømmen. Vi koncentrerer os maksimalt, prøver at rullevende på de rigtige
vindspring og lemper 134 lidt længere til
luv på hver bølge og i hvert pust. Lige før
topmærket møder vi 132 med Henrik,
som er på bagbords halse, og tvinger dem
til en ekstra vending. Så er vi først rundt
om mærket. Vi skærer godt op langs med
kysten for at sikre, at Henrik & Co. ikke
kommer til luv, og for at undgå strømmen til at starte med. Det er et rigtig flot
syn at se 10 spilere mod en helt blå himmel agterude. Og der bliver de, til vi er i
mål. Yes, sådan!
Det var faktisk ikke det store problem at
holde varmen, men det er alligevel rart,
at KDY’s juniorafdeling byder på boller
og kakao under gennemgangen af diverse fejl og bommerter i klubhuset efter
sejladsen. Det var rigtig, rigtig skægt ligesom de andre dage; desværre er der en
hel uge til næste lørdag…..
Du kan nå at være med endnu! Der er
nemlig forårstræning lørdag den 25.
marts, 1. april og 8. april i Skovshoved.
Læs mere på www.yngling.dk, hvor du
også kan se kapsejladskalenderen for
ynglinge. Der er DM på Furesøen den
25.-27. august.
Olaf Berthelsen
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GENEREL
YF-INFORMATION
YF skiftede administrationssystem i
2005, hvilket bl.a. har medført, at ønsket
om at kunne tilmelde betalinger til Betalingsservice nu er opfyldt. Det er til
gengæld nu vigtigt, at det fremsendte girokort benyttes, hvorved betalingen registreres korrekt. Andre former for indbetaling er bandlyst, idet det giver en
masse unødigt regnskabsmæssigt bøvl.
Bemærk at restance til YF kan medføre
sejladsforbud, opsigelse af bådplads mm.
Hvis du vil vide mere om YF kan du kigge ind på www.yachtklubben.dk , hvor du
kan finde en masse om os. Medlemmer,
som har tilgængelig email-adresse, opfordres til at meddele disse til klubben,
således at korrespondance pr. alm. brev
minimeres. For registrering sendes blot
en e-mail med medlemsnummer til klubbens email-adresse
info@yachtklubben.dk
Du kan også kigge på opslagstavlen i
klubben. Her vil du kunne finde de nyeste informationer om diverse aktiviteter
m.m.
Nøgle til klubhuset
Hvis du ønsker adgang til klubhuset, anbefaler vi, at du henvender dig på YFkontoret, som har åbent hver torsdag kl.
18 – 20. Her kan du få udleveret en medlemsnøgle mod et depositum på 200,- kr.
Denne nøgle passer også til bommen oppe på vejen.
Bestyrelsen / PBJ

7

INFORMATION TIL
BÅDEJERE
Mærkning af alt grej.
Husk at mærke alt Jeres personlige grej,
som befinder sig på klubbens område. Det
gælder følgende :
• Båden: mærker skal kunne ses fra bådebro/sejlergade
•Bådstativ / bådvogn / bukke / ophalervogn / trailere: mærket skal kunne ses
fra sejlergaden. Disse ting skal også være
mærket, når de befinder sig i stativgården.
• Mast, rig mm. i mastegården: mærkning
skal kunne læses i den ende, som vender
ud mod porten.
Mærkningen skal se sådan ud : YFP XXX
hvor XXX er Jeres eget YF-medlemsnummer og ikke eventuelle bådpladsnumre eller numre fra tidligere ejere.
Medlemsnummeret er de sidste 3 cifre i
kundenummeret, som står på de fremsendte opkrævninger. Bemærk herunder, at
stort set alle er tildelt nyt nummer pga. det
nye administrationssystem. Dette indebærer desværre, at alt udstyr skal mærkes
om. Alt det, der ikke er mærket korrekt, vil
blive betragtet som ejerløst skrammel og
behandlet herefter.

Stativgården
Stativer, bukke, små ophalervogne mm.
hørende til de både, som ligger i vandet om
sommeren, opbevares i stativgården. Her
er det vigtigt, at disse ting pakkes rigtigt
fra starten. Stativer og vogne stilles på
højkant dog uden at rage op over plankeværket, hvilket giver ballade med vore naboer. Bemærk her, at en ophalervogn kan
stå lodret på to måder. Hvis den er for lang,
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anbringes den med lodret hjulaksel. Store
stativer, bådvogne og trailere mm. hører ikke hjemme i stativgården, men må, om
nødvendigt, blive i sejlergaden, hvor der
betales pladsleje. Det samme gælder for både med vandplads, når disse ikke er søsat
efter den 15. maj.

Bådforsikring
Enhver båd, som befinder sig på klubbens
område, skal som minimum være ansvarsforsikret. Hvis dette mod forventning ikke

er tilfældet, bedes man bringe det i orden
hurtigst muligt. YF har pt. en ordning hos
Codan, som også indbefatter privatbådejere, og som giver en pæn præmierabat.
Kravet er, at man dokumenterer sit YFmedlemskab overfor Codan. Herefter vil
ansvarspræmien blive opkrævet via YF.
Den årlige præmie er pt. ca. 90,- kr. for
Furesø-sejlads.
Bådejerlauget
Per Balle Jensen

BÅDEJERLAUGETS KAPSEJLADSER FOR
KØLBÅDE 2006
Forårsstævne søndag den 11. juni 2006, kl. 10.00
Sjælland rundt indenom søndag den 13. aug. 2006, kl. 10.00
Sejladserne starter i YF´s skolestue, og efter tilmelding samt betaling af startgebyr (30,-) bydes der på morgenbord og information om slagets gang. Herefter
vil der være tid til at rigge bådene før starten går. Sejladserne afvikles som ”handicap med omvendt respit”. Det betyder, at de enkelte bådtyper tildeles forskellige
start tider, hvorved alle både burde nå målet samtidigt. Løbsledelsen fastlægger start tider på basis af de kendte LYS tal.
På ”Forårsstævnet” sejles som regel på en mindre bane i Store Kalv (3-4 sømil)
”Sjælland rundt indenom” bringer os hele vejen rundt på Furesøen (ca. 7
sømil).
Sejladserne afsluttes med fælles frokost af medbragt mad, hvortil Bådejerlauget
sørger for øl/vand. Herunder hædres også eventuelle vindere.
Jeg håber at se alle til disse sejladser; også klubbens egne kølbåde.
Per Balle Jensen
YF/Bådejerlauget
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Indkaldelse til generalforsamling i
Yachtklubben ”Furesøen”
onsdag den 5. april 2006, kl. 19.00
i klubhuset
Dagsorden
1.Valg af dirigent

Forslag 1
Fra Stephan Nandrup-Bus:

2.Formanden aflægger beretning

Hej Bestyrelse,

3.Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Jeg læste i de just indkomne FuresøNyt, at
sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingener i dec 05.

4.Forelæggelse af budget og fastsættelse af
kontingent og pladsleje, rykkergebyr
m.m.

Her er et forslag:

5.Behandling af evt. indkomne forslag
6.Valg af bestyrelse,
jf. vedtægternes § 12
7.Valg af juniorudvalg,
jf. vedtægternes § 13
8.Valg af en eller to revisorer,
jf. vedtægternes § 15

Hvorfor ikke honorere de sejlere, der på en
eller anden måde får YF på "søkortet"/
"landkortet" og på den måde er ambassadører for YF ud over det normale.
Mit forslag er, at disse ambassadører honoreres med kontingentfritagelse året efter at bedriften er sket.

9.Eventuelt.
Ad 4.
Bestyrelsen foreslår, at det årlige juniorkontingent stiger 10% fra 730 kr. til 800 kr.
De øvrige satser for kontingent og pladsleje
m.m. foreslås forhøjet med 5% .
Stigningerne skyldes øgede trænerudgifter
til juniorarbejdet, den almindelige prisstigning siden 2005 samt øgede udgifter til
vedligeholdelse af klubhuset.
Stigningerne gælder fra den 1-7-2006.
Ad 5.
Der er indkommet to forslag til behandling
på generalforsamlingen:

Følgende bedrifter kunne give kontingentfritagelse:
OL udtagelse
OL top 10
VM top 6
EM top 4
NM top 3
DM top 1
Sejlerhilsner
Stephan

fortsættes side 10
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fortsat fra side 9
Forslag 2
Fra Annette Hasselbrinck:

Dødsfald

Kære Bestyrelse
Hermed to forslag til generalforsamlingen
1. Det første forslag er inspireret af Holte
Kano og Kajakklub som også har Hus og
havnedage som vi.
Vi indbetaler et beløb, fx. 200,- kr. sammen med kontingentet og beløbet refunderes såfremt man deltager i Hus og havnedagene. Der afholdes 2 dage, som splittes
op fx. kl. 9 - 12 og 13 - 16. Hver periode udløser 50,- kr. i udbetaling for deltagelse.
På denne måde vil alle bidrage og ingen
behøves at have dårlig samvittighed eller
se skævt til dem som vælger ikke at deltage eller ikke kan deltage. Hus og havneudvalget kan så indkøbe hjælp til fx. vinduespudsning og rengøring for de beløb som
ikke bliver "afhentet" og også aftale med
de medlemmer, som ønsker refusionen,
men ikke kan de pågældende dage, at de
kan udføre aftalt arbejde på et andet tidspunkt.
2. Forslag nr. 2 er efterfølgende frafaldet
af forslagsstilleren.
Med venlig hilsen
Annette Hasselbrinck
Ad. 5
Bemærk, at der ifølge § 11 i klubbens vedtægter ikke kan stemmes ved fuldmagt.
Ad. 6
Finn Andreasen, Per Balle Jensen og Hans
Saustrup Kristensen er på valg. Alle tre
modtager genvalg. Ilene Eriksen er ikke
på valg, men udtræder af bestyrelsen. Da
bestyrelsen ønsker at komme op på ni
medlemmer, skal der i alt vælges fem på
generalforsamlingen.

Inga Langskov - enke efter
æresmedlem i YF, Bent
Langskov - døde 90 år gammel
den 12. december, 2005.
Sammen med Bent var Inga
igennem et langt liv aktivt medlem i YF. Medens Bent gik til
hånde med vedligeholdelse af
klubhus og havn, bidrog Inga til
det sociale samvær.
Inga kunne være en ”bestemt”
dame; men hun havde et stort
hjerte, og bl.a. YF’s fremtid lå
hende meget på sinde. Derfor
var det helt naturligt for hende
sammen med Bent at skænke
klubben 50.000 kr. til YF’s ungdomsarbejde.
Æret være hendes minde
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Ny søsætning af trivselsudvalget
Bestyrelsen har hørt medlemmerne savne de gamle dage med fest og hygge.
Derfor har jeg fået fornøjelsen af at stå
i spidsen for trivselsudvalget.
Det første tiltag var standernedhaling
med spisning. Der kom gode tilbagemeldinger og derfor vil der også være
spisning til standerhejsningen.
For at gøre det mere festligt er der
blandt andet købt et stort antal rødvinsglas til festerne fremover. Det vil
være dejligt med mere socialt samvær
og hygge.
For at få bedre kendskab til medlemmernes forventninger bliver der uddelt
spørgeskema ved standerhejsningen.
Jeg håber at alle vil bruge denne mulighed for at udtrykke ris og ros samt at
komme med ønsker og nye ideer.
Ligger du allerede inde med gode ideer, eller kommer du pludselig på én, er
du altid velkommen til at kontakte
mig på 45 85 83 63, eller via mail på
eevamar@gmail.com
På gensyn på søen og i klubben.
Eva Henriksen
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Sommerskolen
sæson 2006
Seniorer der ønsker duelighedsbevis og
førercertifikat kan melde sig til skolen.
Den praktiske undervisning varer 2 sommerhalvår. Der undervises i Yngling og
Lynæs Senior. På et senere tidspunkt
Soling, når den er istandsat. Tilmelding
skal ske snarest og senest 1. april. Denne
dag vil der tillige være mulighed for at høre
nærmere om skolen og dens aktiviteter.
Der sejles på mandage eller tirsdage fra kl.
18.30 til ca. 22. Tilmelding sker ved at rekvirere en blanket på
skole@yachtklubben.dk eller evt. kontakte
undertegnede på tlf. 45 85 34 48. Nyt om
skolen og dens aktiviteter vil herefter blive
tilsendt pr. E-mail eller post.
Elever skal være indmeldt i klubben inden
1. april af hensyn til forsikringsforhold.
Klubbens både er ansvarsforsikrede.
Skolens undervisere er ulykkes- og ansvarsforsikret. (Lovkrav). Undersøg om du
selv er dækket af en ulykkesforsikring, når
du færdes på broer og både. Ofte dækker en
almindelig fritidsulykkesforsikring, men
vær opmærksom på, at YF ikke har tegnet
en ulykkesforsikring for dig. Da klubbens
forsikringer kun dækker for medlemmer, er
det et ufravigeligt krav, at skolens elever
skal være medlemmer.
Forårsklargøring af bådene starter lørdag
den 1. april kl.10-14. Husk arbejdstøj,
handsker og madpakke. Vi fortsætter 8. og
9. april og følgende weekends, men ej i
påsken dvs. lørdag den 16. og søndag den
17. april, indtil bådene er sejlklare. Det er
en betingelse for deltagelse i den efterfølgende sejladsundervisning at man har deltaget i klargøringen mindst 4 dage.
Sejladsundervisningen kan forhåbentlig
starte 2. maj.
Jørn Berril
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Status pr. 31 december 2005

Revisiorernes bemærkninger på regnskabet:
Regnskabet er revideret fundet i orden.
Holte den 1. Marts 2006
Niels Axholm
Ilene Eriksen
Formand

Lisbeth Brendstrup
Finn Andreasen
Kasserer
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SØSÆTNING 2006
Som oplyst i aktivitetskalenderen vil
kranen være til rådighed for søsætning
af private både på lørdage og søndage i
perioden fra den 8. april til den 14. maj.
På disse dage vil YF´s Tilsynsførende
være til stede mellem kl. 10 og 14.
Udenfor disse tider kan man naturligvis
også benytte kranen, men her må man
vige for andre aftalte aktiviteter.
Stropper og donkraft befinder sig i hjørnet af hallen ved porten. Sidste mand
sørger for at bringe grejet på plads i hallen samt aflåse kranen.
Kranen må løfte maksimalt 1000 kg på
krogen eller 925 kg med åg. Den må
hverken køres helt i top eller helt ned.
Begge dele kan give driftsstop, som kun
en tilkaldt montør kan afhjælpe.
SØSÆTNING MED MOBILKRAN
er aftalt med vores erfarne vognmand
Preben Hansen til Mandag d. 24. april
kl. 12.00. Bemærk det nye fremrykkede
tidspunkt. Der kan regnes med ca. 12 både i timen. Bådejerne opfordres til at have bådene og deres fortøjninger/fendere
parate i god tid. Sejlergaden skal være
passabel for mobilkranen i god tid inden
kl. 12.00. Denne søsætning forløber i omvendt rækkefølge af sidste efterårs optagning, idet vi starter med bådene i den
østlige ende af sejlergaden (ved klubhuset). Preben arbejder hurtigt, og bådene
skal væk fra søsætningsområdet ved kajen hurtigst muligt, så der kan blive

plads til næste båd. Registrering og betaling (kr. 200,- i aftalte kontanter) for
søsætningen foregår på selve dagen hos
Tilsynsførende ved ankomst til YF.
Bådejere med eventuelle restancer i YF,
kan ikke forvente søsætning indenfor
denne fælles ordning.
OPRYDNING AF VINTERPLADSEN
Umiddelbart efter søsætningen er det er
bådejerens ansvar, at vinterpladsen ryddes for presenninger, stativer, klodser,
blade og andet affald. Stativerne anbringes i den indhegnede stativgård bag materialegården, klodserne hjemtages eller
anbringes i klodsskuret. Presenninger
hjemtages. Bladene rives sammen og
køres op ad bakken, hvor de kan læsses
af ude af syne syd for vejen. Blade må ikke læsses af nede ved den lille sø.
Stativer, bådvogne og trailere mm. , som
henstår i sejlergaden efter 15. maj vil
udløse opkrævning af pladsleje. Husk i
øvrigt at mærke alt grej med jeres nye
YF medlemsnummer sådan her : YFP
xxx . Nummeret er de tre sidste cifre i jeres kontonummer på opkrævningen.
Grej, som ikke er mærket, vil uden varsel blive kørt på lossepladsen.

Havneudvalget / Bådejerlauget
Hans Saustrup Kristensen og Per
Balle Jensen
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Standerhejsning
Lørdag d. 22. april 2006.
Tidspunktet fremgår af aktivitetskalenderen.
Efter selve standerhejsningen er der arrangeret spisning, der
starter 18.45.
Deltagelse for voksne 150 kr. De unge kan deltage for 50 kr. For
150 kr. fås buffet bestående af:
•Rød salat med rejer, avocado, grape og purløgscreme.
•Røget laks med artiskokcreme.
•Polenta rørt med emmentalerost, stegt kyllingelever og ristede
svampe.
•Rødbedesalat med æble, peberrod og kyllingebryst.
•Kartoffelsalat med sæsonens grøntsager.
•Spinatsalat med appelsin og fennikel.
•Bønnesalat med feta.
•Svinemedaljon.
De unge må nøjes med frikadeller, pommes frites, is osv.
Inden spisningen har man mulighed for at udfylde spørgeskema.
Der vil være mulighed for at købe vin flaskevis 50 kr. pr. stk.
Tilmelding til Eva Henriksen på 45 85 83 63, eller kan indtales på telefonsvarer. Eller bedst på mail eevamar@gmail.com
Tilmelding efter fredag 14. april 200 kr.
(OBS. Hvis hallen ikke er tom er der kun plads til 80 deltagere, først til
mølle princippet gælder)

Mange hilsner Eva
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Få noget for pengene i 2006. Brug
privat- og klubbådene til kapsejlads.
Alle kan være med - hver uge - hele
sæsonen.

Seks Stortriss lænser,
hvor gasten trykker stævnen ned og hækken op.

Hver torsdag KL 18:24 fra 4 maj kan du
igen for alvor få noget for dine båd-,
klub- og havnepenge.
Tordagsmatchen er da på plads igen.
Banebøjerne på storsøen er rettet op.
Dommervagterne er besat. Der er kort
sagt ingen useriøs undskyldning for ikke
at deltage.
På 15-20 Stortrisser, 12-14 Yngling, 1520 Wayfarer, 3-4 Triss magnum, Ok-joller, Juniorbåde, en enkelt smakkejolle
med et fælt langt bovspryd, Laserjoller,
en Banner 24 extended, flere 420…..
sammen med en dommerbåd fra enten
FAS, BS eller YF vil skipperne og besætningerne presse det yderste ud af hver
enkelt båd.
Besætningerne vil vinde store og små
sejre. De fleste dummer sig mange gange. Der bandes, der frydes og der ærgres. Der udvikles taktik man tror er

smart. Der udvikles taktik der viser sig
at være dumt. Det tages chancer. Der tages ved næsen. Der er kort sagt masser
aktion og adrenalin.
Når nu båden ligger der, er det synd at
snyde sig selv for de oplevelser.
I 2005 har koordineringsgruppen fra de
tre klubber udviklet og løbende forbedret procedurer og værktøjer, så det er
blevet nemt og overskueligt at sejle med
som ny.
Der sejles med handicap, så din sejladstid korrigeres med lys-tal, det er således
din egen dygtighed og ikke bådtypen der
afgør resultatet.
Du kan starte i en af de tre grupper:
- Joller start 18:30
- Hurtige kølbåde (lystal fra 95 og opefter) Start 18:35
- Langsomme kølbåde Start 18:40
Resultaterne blev hurtigt lagt ud på
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FAS hjemmeside, så man nogle gange
samme aften kunne se hvordan det var
gået.
Vi afholdt i efteråret som en del af koordineringen i YF DANSKE BANK FURESØMESTERSKABERNE, der arrangementsmæssigt blev en stor succes, men
blev generet af manglende vind, så der
måtte en ekstra dag til.
I 2006 vil sejladserne blive afviklet efter
samme sejladsregler og startprocedure
som i 2005.
Instruktioner vil være at finde på hjemmesiden og i ”tag selv” holderne foran
kontoret fra en uge før 1 maj.
I 2006 udregnes og offentliggøres resultater, så der bliver et bedre overblik over
hvordan man udvikler sig i løbet af sæsonen. Vi ændrer på præmiereglerne.
Mere om dette senere.
I september måned flyttes torsdagsmatchen til søndag (og ikke som i 2005 lørdag) start KL 12:00.
DANSKE BANK FURESØMESTERSKABERNE afholdes i 2006 med BS som arrangør lørdag d. 23 september, kl. 10:00.
Præmieuddeling sker hos FAS søndag d.
8. efter årets sidste (torsdags)søndagsmatch.

Tre Yngling og en Wayfarer på læns.

17

Dommerne udpeges af den aktive gruppe
fra sidste år, således at udvalgte skippere hver får ansvaret for at stille et af de
8 dommerhold (helst mindst 3 personer)
til én sejladsdag. YF har ansvaret for i
2006. Koordieringsgruppen vil i løbet af
marts kontakte de aktuelle skippere for
2006.
Koordineringsgruppen registrerer i 2006
løbende hvem der deltager i sejladserne,
så alle skippere vil få dommeransvar på
et eller andet tidspunkt, der kan således
komme til at gå flere år imellem en dommervagt.

Kirsten Bargisen i dommerbåd
Aktuelt arbejdes på at udvikle hjælpeværktøjer der gør det enklere og nemmere at være dommer, samt sikre at starttidspunktet bliver præcist truttet hver
gang.
Hvis du gerne vil prøve at sejle med, så
er der normalt gode muligheder for at
påmønstre som gast hos en erfaren. Eller
kontakt torsdagskoordineringen (Finn
Beldring eller Søren Christensen) der
gerne hjælper med vejledning eller med
at finde en gasteplads - eller tag med
dommerbåden og hjælp til. Det er hyggeligt og lærerigt.
Finn Beldring
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Husk:
ARBEJDSDAG PÅ HUS
OG HAVN
Søndag d. 21. maj kl.
10:00 – ca.15:30.
ALLE YF-medlemmer opfordres til at hjælpe med vedligeholdelses-opgaver på huset og
på pladsen. Markér dagen i kalenderen nu.
Nærmere detaljer kommer på
et opslag i klubhuset. Heri
nævnes en del af de påtrængende opgaver, og du har mulighed for på forhånd at vælge
opgave ved at skrive dig på i
skemaet under opgaven.
Du har også mulighed for at
samle et arbejdssjak. Det er
meget hyggeligt at arbejde
sammen i grupper.
I alle tilfælde bedes du skrive
dig på listen nederst på opslaget.
Hvis du senest fredag d. 12.
maj forhåndstilmelder dig på
listen inde i klubben eller pr.
email til
havn@yachtklubben.dk giver
klubben frokost kl. 13:00.
Klubben vil bestræbe sig på at
have de nødvendige materialer
og værktøjer parate til de
fremmødte. Men det vil være
en stor hjælp, om man medbringer eget værktøj og arbejdshandsker til specielle opgaver.
Vel mødt den 21.
maj/Bestyrelsen/HSK

Hej Alle
YF's juniorsejlere mødtes den
sidste weekend i januar til en
tørtræningslejr. Der blev snakket en masse trim, regler, samarbejde og vind. Derudover blev
der selvfølgelig løbet løbeture,
spillet vandpolo, svømmet 200
meter, hoppet fra vipper, siddet
i sauna, afholdt hængekonkurrence, set film, spillet bordfodbold, udkæmpet slåskampe og
hvad man nu ellers kan finde på
til sådan en lejr. Langt de fleste
af sejlerne deltog aktiv og motiveret i såvel leg som undervisning, og det var vores indtryk at
alle sejlerne gik hjem som bedre sejlere. Christian og Simone
har taget teten og skrevet et indlæg om hhv. lørdag og søndag
set fra sejlernes side.
Der skal fra trænernes side lyde
et stort tak for en rigtig fed lejr!
Det startede Lørdag morgen
den 28/1 kl 12:00, hvor vi hurtigt blev delt ind i 2 grupper og
introduceret for trænerne. Hold
1 som jeg var på startede på 1.
sal, hvor der blev snakket vind
og vejr med Niels Joachim. 2.
hold startede i stuen med Christian og Frederik Hallas hvor de
snakkede om protester og udfyldte protestskemaer. Efter at
have sludret i en times tid skulle vi alle ud og løbe. Vi løb til
den anden ende af Dronninggaards Alle og tilbage igen. Efter løbeturen var det tid til anden ’lektion’. Hold 2 gik ovenpå
til Niels Joachim, og hold 1 gik
ned i skolestuen og snakkede
om protester. Klokken halv fire
var det kage tid. Alle guffede i
sig, for de fleste havde slet ikke fået frokost. Det forholdte sig

nemlig sådan at man skulle have spist hjemmefra, selvom
man skulle møde klokken 12.
Efter kage var der en laaang
pause, i ca 1 time, hvorefter vi
gik til 3. lektion.
Hehe... Det blev en meget kort
lektion for begge parter, fordi ingen kunne tie stille. Derfor blev
lektionen rundet ned til en halv
time .
Så stod menuen ellers på tortillas og nachos. Det var noget alle kunne lide, en stor succes.
Og så var der lagkage til dessert fordi Simone havde fødselsdag. Ja ganske vist for godt
3 uger siden, men det spillede
åbenbart stadig en stor rolle!
Efter aftensmaden blev der spillet bordfodbold, Hallas tæskede Zingenberg, og hvad man nu
ellers kunne finde på at lave. Og
så var der hængekonkurrencen!
Der var kamp til stregen, og det
endte med at Linder hev sejren
hjem, og blev kåret: YF’s vinder
af hængekonkurrencen 2006.
Stor hånd til Linder! Nåh, men
resten af aftenen gik ellers med
The Day After Tommorow, Team America og Scary Movie.
Selvom der var nogle stykker
gik til ro før tolv! Hehe..
(Gormsen)
Søndag morgen skulle vi løbe
igen, men bare en anden vej,
og det var også rigtigt hårdt. Og
der efter skulle vi spise morgen
mad, og så fik vi teori igen som
også var rigtigt godt, og så skulle vi have frokost, det smage
også rigtig godt, og der efter
skulle vi i Rundforbi svømmehal, der skulle vi svømme 200
meter, og så skulle vi lave stafet, det var sjovt, og til sidst fik vi
lov til at lave lige det vi ville, og
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da vi kom tilbage til sejlklubben, så fik vi
kage og saftevand, og det smagt også
rigtig godt, og til sidst sagde vi farvel.

Valgt til Friluftsrådet

Tak til trænerne de var super gode
(Frederik-Gormsen-Christian)
(Simone)

I forbindelse med den
nye kommunalreform
har der været nyvalg til
Friluftsrådet.
Den nye struktur i
Friluftsrådet kommer
til at bestå af 23 kredse i 5 regioner, hvoraf
YF tilhører Hovedstadsregionen.
Lone Elvig og Finn Sørensen - begge medlemmer af YF - er i den forbindelse valgt som kredsrepræsentant for Dansk
Sejlunion (DS) i Friluftsrådet og afløser dermed Vagn
Ansbæk, der i mange år har varetaget DS’ interesser
i Københavns og Frederiksborg amt.
Vores opgave består i at repræsentere DS i nærområdet, når det handler om friluftsinteresser.

Henrik Wenkens
60 år
Æresmedlem Henrik Wenkens fylder
60 år mandag d. 27. marts, 2006.
Henrik Wenkens hjerte banker for YF.
Igennem årene har han udført et stort
og utrætteligt arbejde i mange sammenhænge: Som formand for klubben,
som formand for bådejerlaget, som
arrangør af klubbens årlige skovture,
de årlige træskibssejladser og dysterne om Vejlesø-pokalen.
Henrik har også lagt et stort arbejde i
diverse udvalg, f.eks. trivselsudvalget, jubilæumsudvalget og Tritons
venner og ikke mindst som en karismatisk arrangør af ”Slaget på Furesøen”
Ved standerhejsninger/-nedhalinger
oplever vi ham standsmæssigt klædt,
som en myndig kommandør, når kanonen affyres. Traditioner skal håndhæves…
Bag Henriks drilske facade og ofte
”løftede pegefinger” findes et ejegodt
menneske, som man går aldrig forgæves til, hvad enten det drejer sig
om en hjælpende hånd, gode råd, en
god hyggesnak, eller når der skal
være fest og farver.
Vi takker Henrik herfor og ønsker
ham hjertelig tillykke med 60-årsdagen.
Josefine

Indflydelse
De nye lokale friluftsråd behøver viden, erfaring og
aktivt medspil for at opnå indflydelse på nærområdet, og som kredsrepræsentant har vi mulighed for at
få indflydelse på det nuværende og fremtidige friluftsliv, både lokalt, regionalt og på nationalt plan.
Møder
Vi har været til 2 møder i januar. Ét møde hvor vi
mødte repræsentanter for de blå organisationer, dvs.
sejlsport, kano og kajak fra hele landet, og ét hvor
der var valg af kredsrepræsentanter til Friluftsrådet.
På det sidste møde fik vi også mulighed for at lufte
lokale interesser. For Furesøens brugere havde vi
bl.a. et ønske om en genetablering af anløbsbroen
ved Lille Kalv og anlæg af en ny anløbsbro for sejlbåde ved Frederiksdal.
Fremtiden
Lone og jeg vil bruge det kommende år til at lære det
nye Friluftsråd at kende og se, hvor vi kan gøre vores indflydelse gældende, således at vi stadig - under hensyntagen til naturen - kan sejle på vores dejlig Furesø.
Hvis du vil vide mere om Friluftsrådet og den ny
struktur så se: www.friluftsraadet.dk
Finn Sørensen
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I vinterperioden er der følgende ugentlige aktiviteter:
Hver mandag uge 8 - 18
19.00- 21.35
Hver tirsdag fra 14/3 til 4/4
kommer senere
Hver onsdag frem til maj
18.00 - 19.00
Hver onsdag fra medio sep.
18.00 - 19.00
Hver torsdag uge 8 - 18
19.00 - 21.35
Hver torsdag frem til april
18.00 - 20.00
Sidste torsdag i måneden
19.30 - 22.00
Anden fredag i måneden indtil maj 19.30
Hver lørdag året rundt
11.00 - 12.00
Lør/søn (18/3 -23/4)
10.00 14.00

Undervisning i navigation
Tteori for optisejlere
Svømning i Skovlyskolens svømmehal
Svømning i Skovlyskolens svømmehal
Undervisning i navigation
YF kontoret telefonbetjenes
Seniorklubaftener
Lanciers & Square dance
”Skippermøde” i skolestuen
Klargøring af skolebåde (dog ikke påskeugen)

I sejladsperioden er der følgende ugentlige aktiviteter:
Lør/søn (8/4 -14/5)
10.00 - 14.00
Hver man/tir/ons. fra 18/4
kommer senere
Hver man/tir fra maj
18.30
Hver tirsdag fra standerhejs
18.30
Hver torsdag fra maj
10.00
Hver torsdag (6/4 – 26/10)
18.00 - 20.00
Hver torsdag (27/4 – 31/8)
18.30
Hver søndag (10/9 – 8/10)
12.00
Lør/søn (7/10 -12/11)
10.00 - 14.00

Havnetilsyn ved søsætning af privatbåde
HSK / PBJ
Sejlads-træning for Juniorer
Trænerudvalg
Sejlads-træning for sejlerskolen
skolen
Seniorsejlads
Sune Elvig
Formiddagssejlads
Kirsten Bargisen
YF kontoret bemandet
Bestyrelsen
Torsdagsmatch
YF-BS-FAS
Søndagsmatch (minus den 17/9)
YF-BS-FAS
Havnetilsyn ved landsætning af privatbåde
HSK / PBJ

FOF
Optiudv.

FOF
Bestyrelsen
Sune Elvig
Ulla Foxby
Skolen

Desuden er der alle de individuelle aktiviteter:
Mdr. Dag
Dato
Fra kl. Til kl.
Mar.
Ti.
14
Mar.
Fre.
17.
19.30
Mar.
Lør/søn 18.-19.
10.00 14.00
Mar.
Man
20
17.00
Mar.
Lør/søn
25.-26. 10.00 14.00
Mar.
Man
27
17.00
Mar.
Tor
30.
19.30 22.00
Apr.
Lør.
1.
10.00 14.00
Apr.
Lør.
1.
10.00 18.00
Apr.
Lør/søn
1. 2.
10.00 14.00
Apr.
Ti.
4
Apr.
Ons.
5.
19.00
Apr.
Tor.
6.
18.00 20.00
Apr.
Lør.
8.
10.00 14.00
Apr.
Lør/søn
8. 9.
10.00 14.00
Apr.
Ti.
18
Apr.
Fre.
21.
19.30
Apr.
Lør.
22.
16.30
Apr.
Lør/søn
22. 23. 10.00 14.00
Apr.
Man.
24.
12.00
Apr.
Man/tir
24. 25. 18.30
Apr.
Tir.
25.
18.30
Apr.
Tor.
27.
18.30

Aktivitet
Teori – opti – første gang
Lancier & Square dance
Forårsklargøring af skolebåde
Regelaften
Forårsklargøring af skolebåde
Regelaften
Seniorklubaften
Optimistjolle klargøring + jollefordeling
Privat arrangement, I Klubhuset
Forårs klargøring af skolebåde
Teori – opti – sidste gang
YF generalforsamling
Første kontoraften med bemanding
Optimistjoller, klargøring
Forårs klargøring af skolebåde
Start på træning – juniorer
Lancier & Square dance
STANDERHEJSNING
Forårs klargøring af skolebåde
SØSÆTNING MED MOBILKRAN
Sejlads klargøring af skolebåde
Seniorsejlads starter
Første torsdagsmatch

Ref.
Trænerudv.
Ulla Foxby
Skolen
Trænerudvl.
Skolen
Trænerudv.
Sune Elvig
Optiudv.
Bestyrelsen
Skolen
Trænerudv.
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Optiudv.
Skolen
Trænerudv.
Ulla Foxby
Bestyrelsen
Skolen
HSK / PBJ
Skolen
Sune Elvig
Uden dommer

Maj
Maj
Maj

Sejlerskolestart
Sejlerskolestart
Torsdagsmatch

Skolen
Skolen
Dommer FAS

Man.
Tir.
Tor.

1.
2.
4.

18.30
18.30
18.30
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Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj

Tor.
Fre.
Tor.
Tor.
Søn.
Tor.

4.
5.
11.
18.
21.
25

16.30
19.30
18.30
18.30
10.00
18.30

Seniortræning – kapsejlads
Lancier & Square dance (sidste aften)
Torsdagsmatch
Torsdagsmatch
HUS OG HAVNEDAG.
Torsdagsmatch

Trænerudv.
Ulla Foxby
Dommer YF
Dommer FAS
Bestyrelsen
Dommer YF

Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.

Tor.
Tor
Lør
Tor.
Lør
Søn.
Man.
Tor.
UGE 25

1.
1.
3.
8.
10.
11.
12.
15.

18.30
16.30
12.00
18.30
10.00
10.00
18.30
18.30

Dommer BS
Trænerudv.
Bestyrelsen
Dommer FAS
Optiudv.
PBJ
Best.
Dommer YF

Jun.
Jun.
Jun.

Tor.
Fre.
Tor.

22.
23.
29.

18.30
18.00
18.30

Torsdagsmatch
Seniortræning – kapsejlads
Privat arrangement, i klubhuset
Torsdagsmatch
YF Cup, opti
Forårsstævne for alle sejlbåde
Grillaften, Yacht lubbens fødselsdag
Torsdagsmatch
OPTI SEJLERLEJR VED
HERSLEV STRAND
Torsdagsmatch
Sankt. Hans i YF. Se opslag i klubben.
Torsdagsmatch

Optiudv.
Dommer FAS
Best.
Dommer YF

Jul.
Jul.
Jul.
Jul.

Tor.
Tor.
Tor.
Tor.

6.
13.
20.
27.

18.30
18.30
18.30
18.30

Torsdagsmatch
Torsdagsmatch
Torsdagsmatch
Torsdagsmatch

Dommer BS
Dommer FAS
Dommer YF
Dommer FAS

Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.

Tor.
Tor.
Tor.
Søn.
Tor.
Lør/Søn
Tor.
Tor
Fre -Søn.
Tor.

3.
10.
10.
13.
17.
19/20.
24.
24.
25.- 27.
31.

18.30
18.30
16.30
10.00
18.30
10.00
18.30
16.30

Torsdagsmatch
Torsdagsmatch
Seniortræning – kapsejlads
Sjælland rundt indenom for alle sejlbåde
Torsdagsmatch
Skolens kapsejlads weekend
Torsdagsmatch
Seniortræning – kapsejlads
DM i Yngling
Sidste torsdagsmatch

Dommer YF
Dommer BS
Trænerudv.
PBJ
Dommer FAS
Skolen
Dommer YF
Trænerudv.
HB
Dommer FAS

Sep.
Sep.
Sep.
Sep.
Sep.
Sep.
Sep.

Lør.
Søn.
Lør/søn
Søn.
Lør.
Søn.
Søn.

2.
10.
16/17
17.
23.
24.
24.

10.00
12.00

10.00
12.00
10.00

Opti klubmesterskab.
Første søndagsmatch
Torm Grandprix
Wayfarer stævne
FURESØMESTERSKAB
Søndagsmatch
HUS OG HAVNEDAG

Optiudv.
Dommer YF
Opti
FAS
arrangør BS
Dommer FAS
Bestyrelsen

Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.

Søn.
Lør.
Søn.
Søn.
Lør.
Søn.
Lør Søn

1.
7.
8.
8.
14.
15.
21- 22

12.00
10.00
12.00
ca. 15.00
10.00
10.00
8.00
18.00

Søndagsmatch
Førerprøver
Sidste søndagsmatch
Præmieuddeling for match i FAS
Førerprøver (1. reservedag)
Førerprøver (2. reservedag)
Furesø Koppen. Åbent Yngling stævne.

Dommer YF
Skolen
Dommer FAS
FAS efter matchen
Skolen
Skolen
HB

20.00

18.30
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Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.

Tor.
Lør.
Lør
Søn.
Man.

26.
28.
28.
29.
30.

19.00
09.48
16.30
10.00
10.00

Nov.
Nov.
Nov.

Lør
Fre.
Tors.

4.
10.
31.

Dec.
Dec.

Fre.
Søn.

8.
31.

20.00

Sidste kontoraften med bemanding
Toddish Cup
STANDERNEDHALING
Afrigning af s kolebåde for landsætning
BÅDOPTAGNING MED MOBILKRAN

Bestyrelsen
Arrangør søges !!
Bestyrelsen
Skolen
HSK / PBJ

10.00
19.30
19.30

Rengøring + afdækning af klubbåde
Lancier & Square dance (første aften)
Klubaften for seniorer

Alle
Ulla Foxby
Sune Elvig

19.30
23.59

Lancier & Square dance
Ulla Foxby
Sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen

14.00

Se altid efter opslag i klubben og på www.yachtklubben.dk angående arrangementerne.
Der kan komme ændringer eller nye aktiviteter til.

Kapsejladstræning for Seniorer
Som et nyt tiltag fra trænergruppen vil der i løbet af den kommende sæson blive afholdt kapsejladstræning for senior i forbindelse med torsdagsmatchen.
Træningen vil i foråret finde sted på følgende datoer 4. maj samt 1. juni.
Efteråret: 10. og 24. august.
Træningen vil starte med briefing 2 timer før første start på torsdagmatchen
og vil være en blanding af teorioplæg samt praktiske øvelser på vandet. De deltagende både sejler torsdagsmatchen på normal vis, dog med en tilknyttet
træner.
Kort sagt er træningen for de seniorer der ønsker større viden omkring kapsejlads, uddybelse af regler, fartoptimering, kapsejladsforberedelse og hvad
der ellers kunne give jeres besætning større glæde ved kapsejlads.
Evt. spørgsmål kan rettes til Cheftræner Jonas Kældsø på
tlf: 6060 2111 el. jonas@sail2fast.com
Vel mødt til torsdagstræning !

Venlig Hilsen
Trænergruppen
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Støt vores sponsorer:
Bo Reker
Andersens
Auto

O O
Kontakt:
Bo Reker Andersen, tlf. 45 42 05 76
Skovlytoften 30, 2840 Holte

Kontakt:
Kontakt:
Peder Bay-Jensen, tlf. 45 20 26 00
Leif
Sonne-Mortensen,
45 46
92 25
Lyngby
Hovedgade 52,tlf.
2800
Lyngby
Holte: Holte Stationsvej 20, 2840 Holte

Autoværksted specialiseret indenfor Ferrari, BMW,
Alfa, Maserati - også andre bilmærker.

Landsdækkende bank, som også tilbyder realkredit,
Landsdækkende
bank, som også skadesforsikring
tilbyder realkredit,
livsforsikring, pensionsforsikring,
m.v.
livsforsikring, pensionsforsikring, skadesforsikring m.v.

Kontakt:
Tlf. 45 47 46 00
Holte: Øverødvej 3, 2840 Holte

Kontakt:
Kontakt:
Helle
Laugesen, tlf. 45 96 05 96
Leif Sonne-Mortensen,
45 46 92 25
Toftebæksvej
1B, 2800 tlf.
Lyngby
Holte: Holte Stationsvej 20, 2840 Holte

Landsdækkende bank, som også tilbyder realkredit,
livsforsikring, pensionsforsikring, skadesforsikring
m.v.

Kontakt:
Thomas Skallebæk, tlf. 45 46 50 50
Holte: Holte Midtpunkt 1, 2840 Holte
Landsdækkende bank – via DS er der indgået et
samarbejde, hvor kundepakken Danske Ekstra fås
med specielt sejlerkort til fordelagtig pris

Kontakt:
Tlf. 45 87 10 01
Lyngby: Nørgaardsvej 3, 2800 Lyngby
Områdets førende byggemarked og tømmerhandel,
forhandler bl.a. Hempel skibsmaling og tovværk

Kontakt:
Tlf. 45 93 99 99
Lundtoftevej 150, 2800 Lyngby
Yachtmaling og meget mere…

Landsdækkende inden for realkredit, tilbyder tillige bankog
forsikringsydelser.
Landsdækkende
bank, som også tilbyder realkredit,
livsforsikring, pensionsforsikring, skadesforsikring m.v.

LIGE HER!
Kontakt:
- er der plads til
Helle Laugesen, tlf. 45 96 05 96
dit firmas logo!
Toftebæksvej
1B, 2800 Lyngby
Landsdækkende inden for realkredit, tilbyder tillige bankog forsikringsydelser.

LIGE HER!

–- de
er derstøtter
plads til os!
dit firmas logo!

– de støtter os!
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Seniorsejlads fra maj til september.
Tirsdag aften kl. 18.30 vil der som vanligt være fælles sejlads for seniorer i ynglinge og
joller.
Første gang tirsdag d. 25. april.
Mød op i skolestuen og vær med.
Torsdag formiddag kl. 10.00 vil der som noget nyt være fælles sejlads for seniorer.
Der kan sejles i klubbåde eller i private både.
Første gang 5. maj i skolestuen.
Seniorsejlerne.

