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Klubben
fylder 80
i år...
Det vil vi
fejre lørdag
den 25. august
2007
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BESTYRELSE:
bestyrelse@yachtklubben.dk

Formand
Sune Elvig
tel. 2447 8381
formand@yachtklubben.dk

Bådejerlaug
Per Balle Jensen,
tel. 4585 8801
mobil: 2086 8801
baadejerlaug@
yachtklubben.dk

Andre kontakter
Koordineringsudvalg:
Ilene Eriksen
Peter Salskov-Iversen
Jacob Buus
Søren Christensen
Sven Koefoed-Hansen
Susanne Gormsen
Christian Iversen
Lærke Nørgaard
Ebbe Sørensen
koordinering@
yachtklubben.dk
Torsdagsmatch-koordinering:
Finn Beldring
Søren Christensen
torsdagsmatch@
yachtklubben.dk
Juniorudvalg v/
Lærke Ilsøe Nørgaard
junior@yachtklubben.dk

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

Ungdomsleder
Henrik Brendstrup
4585 3448
ungdomsleder@
yachtklubben.dk

Furesø Nyt:
Karsten Kjær,
tel. 4495 3847
info@yachtklubben.dk
Huset:
Finn Sørensen
hus@yachtklubben.dk
Sejlerskole:
Peter Carlslund
tel. 4085 8363
skole@yachtklubben.dk

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

Trivsel
Eva Carlslund
trivsel@yachtklubben.dk

Søren Christensen
soeren@yachtklubben.dk

Opti, Zoom8, 405, 29er og
Yngling - YF UNGDOM Koordineringsudvalg
koordinering@yacthklubben.dk
Seniorsejlads:
Sune Elvig
senior@yachtklubben.dk
Træning:
Ilene Eriksen
Frederik Hallas
Lærke Nørgaard
Joachim Gormsen
Christian Iversen
Mathias Petersen
Peter Peng Krogh
Cathrine Hall
Lerke Stamer
Katja Salskov-Iversen
traening@yachtklubben.dk
Pr og sponsor ansvar:
Gert Eriksen,
tel. 2128 8285

Hans Jørgen Sønderskov
pr@yachtklubben.dk
Lanciers og Squaredance:
Ulla og Hans Bjørn
lanciers@yachtklubben.dk
Webmaster:
Karsten H. Sørensen
webmaster@yachtklubben.dk
Yachtklubben
„Furesøen“,
Dronninggårds Allé
124 B,
DK-2840 Holte
Kontoret er åbent
onsdag kl. 18-20,
tlf.: 4542 4203
Tlf. forhal:
4542 0973
www.yachtklubben.dk,
E-mail:
info@yachtklubben.dk

Formanden tager ordet
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Solen skinner og sejlsæsonen er i gang. I dette nummer
af bladet finder du en invitation til klubbens fødselsdagsfest. Festen er planlagt til den 25. august. Jeg håber du
vil deltage i festen. En lille gruppe arbejder med at arrangere festen. De kan bruge hjælp til at arrangere festen og hjælp under festen. Hvis vi er mange der giver en
hånd med, får vi alle tid til også at nyde festen.
Søndag den 20. maj var der hus- og havnedag. Cirka 25
medlemmer mødte frem og var med til at rydde op, pudse
vinduer, lave vedligeholdelsesopgaver, luge på pladsen og
mange andre forefaldne opgaver. Vejret var godt og frokosten blev nydt i det fri. Tak til alle der var i klubben
denne dag.
Næste hus- og havnedag er den 30. september. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Det er faktisk meget hyggeligt.
I ungdomsafdelingen er der mange aktiviteter i denne
sæson. Flere unge mennesker er på vandet for at træne.
Det betyder også meget aktivitet på land. Jeg vil derfor
gerne bede medlemmer og forældre om at parkere bilen
på P-pladsen ved Jægerhuset, specielt i tiden 16.30 til
20.00, mandag, tirsdag og onsdag.
Til sidst vil jeg gerne reklamere for vores hjemmeside.
Du kan bruge den til at orientere dig om alle aktiviteterne i klubben. Adressen er www.yachtklubben.dk.
God vind.

Næste blad: deadline for indlæg d. 10. september 2007

Ind bydelse
Alle sejlerfamilier indbydes til at komme i
sejlklubben for at fejre 80 årsdagen.
• Vi starter klokken 18 på broen, til en
velkomstdrik.
• Dernæst vil der blive serveret lækkert kød fra
grillen med delikate salater.
• Vi slutter med kaffe og lidt sødt til ganen.
• Børn og unge vil sidde i bådhallen, hvor der
vil være musik, fest og farver til klokken
22.00.
• Efter klokken 22.00 kan de voksne indtage
hallen til en svingom.
Musik efter eget valg

Det koster selvfølgelig noget at deltage
100 kroner for voksne
50 kroner for børn ogunge under 18 år
Du / I kan tilmelde jer på 3 forskellige måder:
1. du kan skrive til trivsel@yachtklubben.dk
2 Sende nedenstående slip til:
Yachtklubben, Dronninggårds alle 124 B, 2840 Holte
3. lægge slippen i postkassen lige uden for kontordøren,
når du alligevel komme ned i klubben for at sejle
du skal blot give besked inden den 1. juli,
så vi kan planlægge festen

Tilmelding:
Skriv navne på de tilmeldte:

Jeg tilmelder:
Voksne:
1.
2.
Børn/ unge
1.

( alder

)

2.

(alder

)

3.

(alder:

)

4.

(alder

)

Vi glæder os til at se dig/ jer.
Fødselsdagshilsner fra festudvalget
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Referat fra generalforsamlingen
12 april 2007 kl. 19 i klubhuset

Til stede var 30 medlemmer samt 8 bestyrelsesmedlemmer.
1.Valg af dirigent
Formanden, Sune Elvig, bød velkommen
kl. 19 og foreslog Henrik Wenkens som
dirigent, hvilket han accepterede og blev
derefter valgt med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at reglerne for indkaldelse var
overholdt. Da ingen havde indvendinger,
kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for lovlig og åbnet. Dirigenten
oplæste dernæst dagsordenen, hvorpå
han gav ordet til formanden.
2. Formandens beretning.
Formanden udtalte nogle mindeord om
Peder Havskov Sørensen, hvorpå forsamlingen ærede hans minde ved en kort
stille stund.
Årsberetningen for 2006 har været bragt
i FuresøNyt, nr.1, marts 2007.
Formanden ønskede ikke at tilføje noget
hertil, og da heller ikke forsamlingen
havde nogen bemærkninger til beretningen, blev denne godkendt med akklamation.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Dirigenten åbnede punktet med at op-

læse revisionsrapporten, der var fri for
kritiske bemærkninger. Regnskabet for
2006 var udsendt i samme nr. af
FuresøNyt som beretningen. Kassereren,
Finn Andreasen, gennemgik regnskabet
og kommenterede afvigelserne fra budgettet. Resultatet af den daglige drift
(før afskrivninger, henlæggelser og
fonds- og sponsorstøtte) var et overskud
på 162.073 kr. Dette skyldtes både større
indtægter og mindre udgifter end antaget i budgettet. De mindre udgifter
skyldtes til dels, at udgifter, der skulle
have været afholdt i 2006, er blevet
skubbet til 2007, og der er derfor blevet
henlagt 138.000 kr til disse udgifter i
2007. Efter afskrivning, henlæggelser og
indregning af sponsorstøtte blev årets
endelige resultat et overskud på 70.742
kr.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og pladsleje,
rykkergebyr mm.
Budgettet for 2007 var udsendt i
FuresøNyt sammen med regnskabet.
Opstillingen er præget af, at bestyrelsen
har valgt at vurdere udviklingen med
forsigtighed. I lighed med sidste års bud-
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get var sponsor- og fondsstøtte sat til
nul.
Fra salen blev der spurgt om begrundelsen for forslaget om hævning af juniorkontingentet, og det blev foreslået, at
stigningen i juniorkontingentet blev sat
til 2%. Svar: YF tilbyder mere end de fleste andre klubber, der slides meget på
materiellet, og vores kontingent ligger i
underkanten.
Fra salen blev der spurgt, om ikke der
var brug for en pædagogisk indsats overfor de unge sejlere og deres forældre. Et
depositum, der skulle betales, før man
kom ud at sejle, kunne virke positivt for
større skånsomhed overfor materiellet.
Svar fra flere sider: Bestyrelsen og
Koordineringsudvalget arbejder med
problemet, men administrationen af en
nyordning må ikke blive for besværlig.
Herefter kunne dirigenten sætte forslagene til afstemning ved håndsoprækning. Ændringsforslaget blev forkastet med 4 stemmer for og 21 imod.
Bestyrelsens forslag blev herefter godkendt med stort flertal.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
Der var fra bestyrelsen indkommet 2 forslag til ændring i vedtægterne, der begge
var begrundet med det nye navn på kommunen: ”Rudersdal Kommune”. Fra salen blev der gjort opmærksom på en fejl i
forslag 2, hvor ”Dansk Idrætsforbund”
skal erstattes med ”Danmarks IdrætsForbund”. Ingen havde noget imod, at
denne fejl, der udelukkende var af redaktionel karakter, blev rettet i forslaget. Begge forslag blev herefter godkendt
med stort flertal.
Generalforsamlingen holdt herefter en
kort pause 20-20.10.
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6. Valg af bestyrelse, jfr. §12.
Dirigenten redegjorde for de nødvendige
valg og oplyste, at bestyrelsen ønskede
fremover at have 9 medlemmer.
Formanden Sune Elvig, der sidste år var
blevet valgt for eet år var villig til at
modtage nyvalg for 2 år. Der var ingen
modkandidater, og han blev valgt med
akklamation.
Til posten som sekretær foreslog bestyrelsen Leif Liebach. Der var ikke andre kandidater, og han blev valgt med akklamation. Eva Carlslund og Henrik Brendstrup
var begge villige til at modtage genvalg. De
blev begge valgt med akklamation.
Som supplerende medlem af bestyrelsen
foreslog denne nyvalg af Finn
Sørensen. Der var ikke andre forslag, og
han blev valgt med akklamation.
Bestyrelsen består herefter af Sune Elvig,
Finn Andreasen, Per Balle Jensen, Hans
Saustrup Kristensen, Henrik Brendstrup,
Eva Carlslund, Søren Christensen, Leif Liebach og Finn Sørensen.
7. Valg af juniorudvalg, jfr. §13.
Der var kun een junior, Lærke Nørgaard,
tilstede. Hun var villig til at modtage
valg og blev valgt med akklamation. Hun
vil herefter forsøge at finde yderligere 3
medlemmer til juniorudvalget.
8.Valg af en eller to revisorer,
jfr. §15.
Revisorerne Lisbeth Brendstrup og Niels
Axholm var begge villige til genvalg.
Forsamlingen valgte dem med akklamation.
9. Eventuelt.
Formanden rettede en tak til den afgående sekretær, Kirsten Borbjerg, for en stor
indsats. Som yderligere tak fik hun en
lille gave.
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Gert Eriksen efterlyste en strammere
procedure vedrørende fordeling af posten, således at breve ikke blev unødigt
forsinkede.
Ulla Foxby meddelte, at der var oprettet
en ny mappe, der indeholdt navne på bådehold til Ynglinge og manualer om vedligeholdelse af både og sejl. Dette blev
starten på en længere debat, hvorunder
bl.a. følgende blev fremført: Der er for
megen slendrian med Ynglingenes vedligeholdelse. Mange, både unge, men også
seniorer, er kun interesseret i at sejle,
men de har ikke lagt meget arbejde i
vedligehold. Fra flere sider blev det
nævnt, at vejen frem måske lå i et
sejladsudvalg samt genindførelse af bådchefer og bådehold.
Formanden efterlyste en gruppe til at tage sig af en fest i anledning af, at YF i år
bliver 80 år. Bestyrelsen har afsat kr.
15.000,- til formålet, og gruppen vil få
frie hænder til, indenfor denne ramme,
at foreslå form og tid for festen.
Finn Sørensen meddelte, at der nu, til
brug for alle medlemmer, var opstillet et
arbejdsbord med skruestik udenfor
værkstedet.
Herefter var den ordinære generalforsamling slut. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og erklærede Generalforsamlingen for afsluttet
kl. 20.50.
Formanden gik herefter direkte over til
den ekstraordinære generalforsamling,
hvor der kun var 2 punkter på dagsordenen.
1. Valg af dirigent
Formanden, Sune Elvig, bød velkommen
og foreslog Henrik Wenkens som dirigent, hvilket han accepterede og blev
derefter valgt med akklamation.

2. Afstemning om indkomne forslag,
der er vedtaget på den ordinære
generalforsamling.
Både forslag 1 og forslag 2 med en enkelt
rettelse blev vedtaget med stort flertal.
Vedtægternes paragraffer 1 og 2 lyder
herefter:
1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Yachtklubben
”Furesøen”, stiftet den 12. juni 1927.
Klubbens hjemsted er Rudersdal
Kommune.
2. Medlemskab af organisationer
Klubben er tilsluttet Dansk Sejlunion
under Danmarks Idræts-Forbund og undergivet dennes love og bestemmelser.
Klubben er endvidere tilsluttet
Rudersdal Idrætsråd.
Den ekstraordinære generalforsamling
sluttede kl. 21.
Formanden takkede dirigenten for god
ledelse af generalforsamlingerne og takkede bestyrelsen for et godt arbejde.
Dirigent:

Henrik Wenkens

Referent:

Hans Saustrup
Kristensen

Furesø Nyt
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Åbent hus
i Yachtklubben Furesøen for børn
og unge !!!
Invitér børn og unge blandt vennerne med ud
at sejle:

tirsdag den 19. juni fra kl. 17.00
onsdag den 20. juni fra kl. 17.00
begge dage sejles der til ca. kl. 20.00
Sejler du i Yachtklubben Furesøen – så vis andre, hvad du laver i fritiden. Invitér dem på
besøg – så tilbyder vi dem en sejltur! Om aftenen tænder vi grillen og byder på grillpølser.
Er din gæst mellem 9 og 12 år vil han/hun kunne begynde på et minihold med 4-5
Optimistsejlere i august eller september. Er
din gæst over 12 år gammel, vil han/hun kunne begynde at sejle i Yngling om onsdagen –
sammen med de andre Ynglingsejlere.
Husk din kammerat på at tage
varmt og vandtæt tøj med ved besøget!
læs mere om arrangementet på
www. yachtklubben.dk
Med sejlerhilsen
PR-udvalget v. Gert Eriksen
Åbent-hus-arrangementet sponseres af:
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Mere nyt materiel til Ungdomsafdelingen
Ved Yachtklubben standerhejsning den
28. april slog klubben alle rekorder –
nemlig med båddåb af hele 6
Optimistjoller, én følgebåd og én renoveret Soling.
6 nye Optimistjoller
Tre Optimistjoller var anskaffet med
støtte fra finansieringskilder med lokal
forankring. Nordea Danmark Fonden
var repræsenteret af filialdirektør Leif
Sonne-Mortensen fra Nordea Holte, som
havde taget Norma Rieck med som gudmor for Nordea III. Lions Club Søllerød
var repræsenteret ved Henning Molin,
som havde taget sin "lionesse" Jonna
Molin med som gudmor for SeaLion 2.
Lions Club Søllerød havde doneret
Optimistjollen til Yachtklubben dagen
før i forbindelse med lokalafdelingens
50-års jubilæum. Tømmerhandler
Johannes Fogs Fond havde finansieret
en ny Optimistjolle, som Optisejler Anja
Wied fik lov at døbe Fog V. Derudover
havde Yachtklubben takket være eksterne donatorer haft mulighed for at anskaffe 3 Optimistjoller yderligere, hvor
Knaranden blev døbt af Linea Wesnæs,
Taffelanden af Ida Bøhling og Ternen af
Bjørg Kirk.
Ny følgebåd
Ungdomsafdelingens store tilgang af nye
sejlere havde også medført behov for fornyelse i flåden af følgebåde, der var derfor anskaffet en ny Valiant følgebåd med
støtte fra Rudersdal kommune, som

Optisejler Trine Bentzen døbte
Gråsælen.
Nyrenoveret kapsejler til
Sejlerskolen
Som omtalt i sidste nr. af Furesø Nyt ,
havde et bådhold brugt vinteren på at renovere en Soling, som Yachtklubben tidligere havde modtaget som gave. Bådholdet havde besluttet, at man ville døbe
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båden "Ilene". Ilenes (og undertegnedes)
datter Ida varetog dåben. Kapsejleren
indgår som en udvidelse af kapaciteten
på Yachtklubbens Seniorsejlerskole,
hvor den skal give plads til flere voksne
sejlerelever. Den vil samtidig åbne op for
at eleverne møder nogle mere varierede
sejladsmæssige udfordringer end i
Sejlerskolens nuværende skolebåde.
Gert Eriksen/PR-udvalget
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YF Båddåb 28-04-07. Sponsorer og gudmødre ved
Yachtklubbens båddåb
Fra venstre ses Norma Rieck og Leif Sonne-Mortensen,
Nordea Holte, Jonna og Henning Molin fra Lions Club
Søllerød, Optisejlerne Linea Wesnæs, Ida Røhling, Trine
Bentzen, Ida Eriksen, Anja Wied og Bjørg Kirk
(Foto Finn Sørensen)
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Meddelelser fra kassereren

Kontingenter m. v. gældende pr. 1/7-2007
Kontingent
Juniorkontingent
pr.år
900,00
Seniorkontingent
pr.år
1300,00
Ægtefællekontingent
pr.år
390,00
Passivkontingent
pr.år
270,00
Indmeldelsesgebyr 1. familiemedlem
350,00
Indmeldelsesgebyr flg. familiemedlemmer
175,00
Sommerskolekontingent pr. sommer 660,00
Leje af bådplads,skab og stativ/trailerplads
Helårsplads pr kvm.
pr år
Halvårsplads pr kvm.
pr år
Optistativplads
pr år
Brætplads
pr år
Skab
pr år
Stativ/trailerplads (kun sommer) pr.sommer

162,00
108,00
250,00
250,00
310,00
630,00

Leje af hal
Bærbare joller i 1. og 2. uge
Bærbare joller i 3. og 4. uge
Andre både i 1. og 2. uge
Andre både i 3. og 4. uge

80,00
160,00
160,00
320,00

pr. uge
pr. uge
pr. uge
pr. uge

pr. halvår
pr. halvår
pr. halvår
pr. halvår

450,00
650,00
195,00
135,00

pr. halvår
pr. halvår
pr. halvår
pr. halvår
pr. halvår

81,00
54,00
125,00
125,00
155,00

Leje af trailer,beddingvogn og kran
Trailer/beddingvogn 1.dag
pr. dag 160,00
Trailer/beddingvogn flg.dage
pr. dag
80,00
Kran (kun ikke-medlemmer)
pr. gang 160,00
Diverse
Depositum for nøgle
Klubstander
Slipsenål
Label til bil/båd
Ekstrakontingent for rykker

200,00
120,00
80,00
15,00
75,00

Junior-, senior-, ægtefælle- og passivkontingent, helårs-, halvårs-, optistativ- og brætpladsleje samt
skabsleje opkræves to gange om året med det halve af det årlige beløb. Alle andre beløb betales på
en gang. For ægtefællekontingent og rabat på indmeldelsesgebyr kræves bopæl på samme adresse.
Betalingsfrister
Raten for 1. halvår skal være betalt senest 31. januar. Raten for 2. halvår skal være betalt senest
31.juli. Træf en aftale med kassereren, hvis du ikke kan overholde disse frister.
Har du ikke en aftale, udsender vi rykkeropkrævning, der tillægges et gebyr på 75 kr.
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt iflg. klubbens love og har virkning fra det følgende halvår.
Venlig hilsen
Finn Andreasen, kasserer
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BÅDEJERLAUGETS
KØLBÅDSSEJLADSER
I 2007
Forårsstævne søndag den 10. juni 2007,
kl. 10.00
Sjælland rundt indenom søndag den
12. aug. 2007, 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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Hus og havn
I løbet af vinteren og foråret er der
sket meget i huset og på havnen:
er etableret spare-ur på det
·Der
varme vand
er lavet arbejdsbord og kasse til
·Der
den store kompressor
Donkrafte er repareret
·Bolte
·skiftetsjækler og reb i mastekran er
er lavet et hus til grill gasfla·Der
sken
er foretaget oprydning og
·Der
rengøring af plads, hus m.m.
Tusind tak til Ebbe, Erik og Eugen
for deres STORE arbejde for YF.
Finn Sørensen/husudvalget
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HVER mandag,
tirsdag og onsdag....
vrimler det med børn, unge og voksne på
havnen og i klubhuset.......
Vi skræmmer bilisterne væk, skælder
forældrene ud og forsøger at drukne de
børn og unge der af en eller anden mærkelig grund, synes det er sjovt at blive
våd og kold og bange.
Med andre ord – vi er trænergruppen –
entusiastiske, irriterende og fuldstændig bidt af at få andre til at synes det er
sjovt at sejle.

Vi har 7 ungdomshold og 1 seniorhold – i
alt 100 medlemmer + forældre, som vi
kommanderer rundt med – mærkeligt
nok kan de fleste af dem lide os og vores
aktivitetsniveau.
Ofte bruger vi hele klubben, vi sviner,
glemmer oprydning og efterlader grej og
både de mærkeligste steder.
Så alt i alt – uden os – ingen træning, ingen roderi og slet, slet ikke en ungdomsafdeling.........
Peter, Frederik, Joachim, Christian,
Lærke, Cathrine, Mathias og den strenge cheftræner Ilene.....

Furesø Nyt
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Hvad ...
KOORDINERINGSUDVALGET
efter 5....
Kan vi få al vores aktivitet til at gå i
spænd med al den anden aktivitet der er
i klubben – OG DET ER NOGEN GANGE RIGTIGT SVÆRT – det involverer
nemlig også andre sejlklubbers arrangementer – TIT OG OFTE – må vi tilpasse
os og få andre arrangementer i YF til også at være tolerante – HELDIGVIS er
klubbens andre medlemmer I DET STORE OG HELE jo åbne og glade for al den
aktivitet...
Skal vi have NYE JOLLER, skal de repareres eller skal de skrottes???
Det er en af de faste opgaver, vi skal finde svar på hvert år.
Vi vil jo helst bruge SÅ FÅ AF KLUBBENS MIDLER som muligt – så der skal

tænkes kreativt.
Ofte kan det ikke betale sig at bruge
midler og timer på reparationer og så
AKTIVERER vi PR-og sponsorudvalget
til at supplere os med anskaffelse af nye
joller.
Skal vi holde STÆVNER eller lejre og
hvordan får vi FØLGEBÅDE, forældre
og dommer-CREW nok til at lave et arrangement.
HVORDAN skal træningen være i den
kommende periode – har vi trænere nok
– er de dygtige nok – hvor MANGE SEJLERE er der – hvordan FORDELER VI
HOLDENE, så der altid er trænerbåde
og trænere nok.....
Hvordan får vi flere ud at SEJLE KAPfortsættes side 16
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Furesø Nyt

SEJLADS, kan vi LÆRE FORÆLDRENE at være gode hjælpere på havnen
uden de går i vejen for træningen??? SE
– det er det vi bruger tid på i
Koordineringsudvalget......ca 1 gang
per måned året rundt sætter vi os ned
SOM RIDDERNE AF DET RUNDE
BORD og hvem ER VI så:
1 fra trænergruppen – Christian
Iversen
1 fra juniorgruppen – Lærke Nørgaard
1 fra bestyrelsen – Søren Christensen
1 fra seniorsejlerne – Ebbe Sørensen
Forældre til sejlerne – Susanne
Gormsen, Jakob Buus, Sven Kofoed,
Peter Salskov
Ad Hoc deltagelse: PR og sponsorudvalget – Gert Eriksen

Og som rosinen i pølseenden ANSVARLIG koordinator – Ilene Eriksen
Vi kan altid bruge nye interesserede
medlemmer i koordineringsudvalget –
så har du lyst – så mail mig.
Ilene Eriksen

TRÆNINGEN
juni, juli,
august, september og
oktober.....

Mandag d. 13 august er første træningsaften efter sommerferien.... og derefter
er der træning mandag, tirsdag og onsdag frem til efterårsferien. Hold og tider
som det plejer at være.
Nye optimistsejlere kan starte på minihold i august og september – kontakt
cheftræner Ilene Eriksen – 45 93 43 35

Seniortræningen fortsætter hver tirsdag
sommeren igennem - også i ferien......
Ungdomstræningen holder sommerferie i
uge 27 (herslev-lejr) + 28, 29, 30, 31 og
32.

PS! I de fleste andre klubber KALDES
VI Ungdomsudvalget – men da vi jo også tager os af seniortræning og aktiviteter der er forbundet hermed – ville det
være falsk VAREbetegnelse at kalde det
Ungdomsudvalget.........

Og så er det bare at checke mail og hjemmeside først i august – GOD SOMMER.
Cheftræner Ilene Eriksen

Furesø Nyt
Ungdomskalender –
check hjemmesiden for opdateringer.
11. juni
12. juni
13. juni
14. juni
16. juni
17. juni
18. juni
19. juni
20. juni
21. juni
25. juni
26. juni
27. juni
28. juni

Træning Hold 1 + 2 + minihold
Træning for Zoom + Joller
Træning for Hold 5 + minihold +Yngling
Torsdagsmatch for optimister
SIF Cup - Skovshoved A+B+C+Zoom
SIF Cup - Skovshoved A+B+C+Zoom
Træning for Hold 1 + 2 + minihold
Træning for Zoom + Joller
Træning for Hold 5 + minihold +Yngling
Torsdagsmatch for optimister
Træning for Hold 1 + 2 + minihold
Træning Zoom + Joller
Træning for Hold 5 + minihold +Yngling
Torsdagsmatch for optimister

JULI
1-6. juli
2-8. juli
9-18. juli
19-24. juli
22.juli - 2. august

Sejlerlejr - Herslev lejr - optimister og joller
Junior DM - Kerteminde A+B+Zoom
JEM – Grækenland
JNM
JVM - Italien

AUGUST
11-12. august
13. august
18-19. august

Team Optimus 1+2 - Skovshoved
Start på træning - alle aftener indtil efterårsferien
Torm Junior GP IV for A+B+Zoom, Ungdoms GP

SEPTEMBER
1+2. Sep.
1-2. sept.
8. Sep.
15-16. sept.

Klubmesterskab for opti
Ungdoms GP
Danske Bank & Furesømesterskab
Ungdoms DM

November
10-11. nov
17-18. nov

Optimussamling 1 i YF
Optimussamling 2 i YF
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I vinterperioden er der følgende ugentlige aktiviteter:
Hver mandag+onsdag frem til maj
Hver onsdag
frem til maj
Sidste torsdag i måneden
Anden fredag i måneden indtil maj
Hver lørdag
året rundt
Lør/søn
(24/3 -29/4)

18.45
17.30
19.30
19.30
11.00
10.00

??
18.30
22.00
12.00
14.00

Teori for YF UNGDOM´s sejlere
Trænerudvalg
Svømning i Skovlyskolens svømmehal
Marianne B.N.
Seniorklubaftener
Sune Elvig
Lanciers & Square dance
Ulla Foxby
”Skippermøde” i skolestuen
Klargøring af skolebåde (dog ikke påskeugen) Skolen

I sejladsperioden er der følgende ugentlige aktiviteter:
Lør/søn
Hver man/tir/ons.
Hver man/tir
Hver tirsdag
Hver onsdag
Hver torsdag
Hver søndag
Lør/søn

(14/4 -13/5) 10.00 14.00
Havnetilsyn ved søsætning af privatbåde
Se YF UNGDOM - hjemmesiden Sejlads-træning for Juniorer
fra 30/4
18.30
Sejlads-træning for sejlerskolen
fra 1/5
18.30
Seniorsejlads
(4/4 – 31/10) 18.00 20.00
YF kontoret bemandet
(26/4 – 30/8) 18.30
Torsdagsmatch
(9/9 – 7/10) 12.00
Søndagsmatch (minus den 17/9)
(6/10 -11/11) 10.00 14.00
Havnetilsyn ved landsætning af privatbåde

HSK / PBJ
Trænerudvalg
Skolen
Sune Elvig
Bestyrelsen
YF-BS-FAS
YF-BS-FAS
HSK / PBJ

Desuden er der alle de individuelle aktiviteter:
Mdr.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.
Jun.

Dag
Tor.
Lør
Lør
Søn.
Man
Tir.
Tir.
Tir.
Ons.
Tor.
Fre.
Fre.
Lør.
Lør.
Søn.
Man
Tir.
Tir.
Ons.
Tor.
Lør.
Man
Tir.
Tir.
Ons.
Tor.

Dato
7.
9.
9.
10.
11.
12.
12.
12.
13.
14.
15.
15.
16.
16.
17
18.
19.
19.
20.
21.
23.
25.
26.
26.
27.
28.

Jul.

Søn - Fre 1.-6.

Fra kl. Til kl.
18.30
12.00
10.00
16.30
16.30
18.30
18.30
16.30
18.30
15.00

16.30
16.30
18.30
16.30
18.30
18.00
16.30
16.30
18.30
16.30
18.30

13.00
20.00
20.00

20.00
20.00

20.00
20.00
20.00

20.00
20.00
20.00

Aktivitet
Ref.
Torsdagsmatch
FAS
Hempel Mille Light Cup, B+C+ evt. 29´er
Forældre – YF ungdom
Lystfiskeriforeningen, indvejning af konkurrencefisk LF
FORÅRSSTÆVNE FOR ALLE SEJLBÅDE
PBJ
Fællestræning YF-FAS-BS, for de ældste opti´er Trænerudvalg
Træning på vandet, Zoom8, 405, 29´er
Trænerudvalg
Seniorsejlads – trim & kapsejlads
Trænerudvalg
Grillaften, Yachtklubbens fødselsdag
Bestyrelsen
Træning på vandet, Optihold 5 + Ynglinge
Trænerudvalg
Torsdagsmatch
YF
Skolebesøg i YF
Koord./trænere
Ynglinge-lejr for onsdagshold (overnatning i FAS) Trænerudvalg
Hjemkomst for Ynglinge-lejr deltagere
Trænerudvalg
Weekendlejr for 29´ere i YF
Trænerudvalg
Weekendlejr for 29´ere i YF
Trænerudvalg
Træning på vandet, optihold 1 + 2
Trænerudvalg
Træning på vandet, Zoom8, 405, 29´er
Trænerudvalg
Seniorsejlads
Sune Elvig
Træning på vandet, Optihold 5 + Ynglinge
Trænerudvalg
Torsdagsmatch
FAS
Sankt Hans i YF. Se opslag i klubben.
Bestyrelsen
Træning på vandet, optihold 1 + 2
Trænerudvalg
Træning på vandet, Zoom8, 405, 29´er
Trænerudvalg
Seniorsejlads – trim & kapsejlads
Trænerudvalg
Træning på vandet, Optihold 5 + Ynglinge
Trænerudvalg
Torsdagsmatch
BS
Sejlerlejr i Herslev for alle juniorer

Optiforældre
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Jul.
Jul.
Jul.
Jul.

Tor.
Tor.
Tor.
Tor.

5.
12.
19.
26.

18.30
18.30
18.30
18.30

Torsdagsmatch
Torsdagsmatch
Torsdagsmatch
Torsdagsmatch

YF
FAS
YF
FAS

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

Tor.
2.
Tor.
9.
Søn.
12.
Man.
13.
Tor.
16.
Lør-Søn 18.-19.
Tor.
23.
Tor.
30.

18.30
18.30
10.00
18.30
10.00
18.30
18.30

Torsdagsmatch
Torsdagsmatch
Sjælland rundt indenom for alle sejlbåde
Junior-sejladstræningen genstarter
Torsdagsmatch
Skolens kapsejlads weekend
Torsdagsmatch
Sidste torsdagsmatch

BS
YF
PBJ
Koordinering
FAS
Skolen
YF
BS

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

Lør-Søn
Lør.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

12.00
12.00
10.00
10.00
12.00
Efter matchen

Klubmesterskab for opti
Danske Bank & Furesømesterskab
Søndagsmatch
Søndagsmatch
HUS- OG HAVNEDAG
Søndagsmatch
Præmieuddeling for match i

Koordinering
FAS
YF
FAS
Bestyrelsen
BS
BS

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

Lør.
Lør.
Søn.
Lør
Søn.
Man.
Ons.

6.
13.
14.
27.
28.
29.
31.

10.00
10.00
10.00
16.30
10.00
10.00
18.00

Førerprøver
Førerprøver (1. reservedag)
Førerprøver (2. reservedag)
STANDERNEDHALING
Afrigning af skolebåde for landsætning
BÅDOPTAGNING MED MOBILKRAN
Sidste kontoraften med bemanding

Skolen
Skolen
Skolen
Bestyrelsen
Skolen
HSK / PBJ
Bestyrelsen

Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.

Lør
3.
Fre.
9.
Lør-Søn 10.-11.
Lør-Søn 17.-18.
Tors.
29.

10.00
19.30

19.30

Rengøring + afdækning af klubbåde
Lancier & Square dance (første aften)
Optimussamling 1
Optimussamling 2
Klubaften for seniorer

Alle
Ulla Foxby
Optiudv.
Optiudv.
Sune Elvig

19.30
23.59

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

Dec. Fre.
Dec. Man.

1.-2.
8.
16.
23.
30.
30.
30.

14.
31.

14.00
20.00

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

YF Dronninggaards Allé 124B,2840

Torsdag – sejlads for optimister
Her kan du sejle med i en kapsejlads.
Du møder i YF omkring kl. 5 om eftermiddagen og rigger jollen til.
Du skal være ude ved startlinien
kl.18.00 midt mellem FAS og YF.
(dér, hvor den lille del af søen møder den
store del af søen).

A-B sejlere 1.start på fuld bane.
C-sejlere anden start på kort bane. (hold
2+5)
Der sejles 2 sejladser af ca. 20- 30 minutter.
Slut ca. kl. 19.00 og tilbage på land senest kl. 20.
Koordineringsudvalget
PS. Der er altid følgebåde på vandet.....

