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Formanden tager ordet
Først vil jeg gerne komme med en stor ros
til alle de bådejere der valgte at søsætte
deres båd inden fristen for søsætning den
15. maj og samtidig rydde havnepladsen
for vinterstativet. Det er dejligt når medlemmerne på den måde bliver bestyrelsens medspillere.
Der var efter fristen for søsætning en
række både og stativer bestyrelsen havde svært ved at identificere ejeren af. Vi
valgte derfor at mærke disse både og stativer med et skilt. Jeg vil gerne takke vedkommende der valgte at fjerne alle disse
skilte fra stativer og både og kaste dem i
klubbens postkasse i stedet for skraldespanden. Således har jeg nu mulighed for
at genbruge skiltene. Det er jo en ganske
ansvarlig omgang med klubbens midler.
Jeg fandt dog også et par af skiltene smidt
på pladsen. Det gør mig trist at jeg på den
måde skal gå rundt og rydde op efter få af
klubbens medlemmer. Det er ikke derfor
jeg er formand for YF.
Bestyrelsens indsats vedrørende oprydning på havnepladsen har medført at
jeg har haft mulighed for at kommunikere med mange af klubbens medlemmer
både telefonisk og på elektronisk post.

Det har ført til interessante meningsudvekslinger.
Jeg vil gerne slå fast at generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Det
er derfor vigtigt at du som medlem interesserer dig for at deltage i klubbens generalforsamling, for det er her de vigtige
beslutninger vedrørende klubben tages.
Klubben var i weekenden den 12. og 13.
juni arrangør af Danske Bank Furesø Cup.
Det var et stort stævne med mange deltagende både. Jeg vil her gerne takke alle
de medlemmer og forældre der gav en
hånd med, både ved planlægningen og
afviklingen af dette stævne. Jeres indsats
er vigtig og værdsat.
Selvom temperaturerne i dette forår har
været i den lave ende, så håber jeg at
alle medlemmer får mange gode timer
på vandet.

God vind
Sune
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Referat fra generalforsamlingen
2010-03-24 kl. 19 i klubhuset
Til stede var 23 medlemmer samt 8 bestyrelsesmedlemmer.
1. Valg af dirigent
Formanden, Sune Elvig, bød velkommen
kl. 1908 og foreslog Peer Bent Nielsen 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, hvorpå han gav ordet til
formanden.
2. Formandens beretning
Formanden henviste kort til den trykte
beretning i FuresøNyt Nr. 1, marts 2010.
Denne blev suppleret med følgende:
Den nye leder af Sejlerskolen, Niels Hansen, har bibragt skolen ny energi. Der
arbejdes på at finde nye skolebåde. Soling
nr. 1 har været en måned i Øresund, hvilket
har været en succes, idet båden har været
sejlet 16 gange i den tid. Der efterlyses
flere deltagere i torsdags-kapsejladserne.
Klubben har pt. 450 medlemmer, men
formanden så gerne, at vi blev flere.
Vi har sikret os en professionel til at klare
bogholderiarbejdet. Det koster ca. 30 kkr/
år, og bestyrelsen er meget tilfreds med
arbejdet.
Sekretæren, Alfred Ørsted, viste et Power
Point indslag om klubbens planer for re4

novering af havn og hus samt skurkompleks. Dialogen med Rudersdal Kommune bestrides af Alfred Ørsted og Per Kruse.
Planerne er blevet vel modtaget men dog
med en bemærkning om, at YF skal holde
sig indenfor de eksisterende rammer. Alfred Ørsted viste også en oversigt over de
langsigtede planer for vedligeholdelse og
fornyelse af klubbens både.
Spørgsmål fra salen: Er der finansiel dækning for planerne?
Svar: Klubben arbejder med først at få opklaring af, om vi kan opnå de nødvendige
tilladelser og om omfanget af en eventuel
kommunal støtte. Dernæst kan vi søge
fondsstøtte. Vi må også imødese, at en
stor egenbetaling kan blive nødvendig.
Spm. fra salen: Der blev udtrykt et ønske
om en opgørelse over medlemmernes fordeling efter alderstrin, aktive sejlere og
bidrag til klubbens drift.
Svar: For øjeblikket har vi ca. 170 bådejere,
og YF’s andel af unge sejlere er langt større
end for andre klubber. En mere detailleret
opgørelse kan udarbejdes til næste år.
Der var ikke flere spørgsmål til beretningen, som blev godkendt med akklamation.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Regnskabet for 2009 var udsendt i samme nr. af FuresøNyt som beretningen.
Dirigenten oplæste den underskrevne

revisionsrapport, som godkendte regnskabet, men den rummede også nogle kritiske punkter om bilagenes oplysninger.
Kassereren, Finn Andreasen, gennemgik
regnskabet og kommenterede afvigelserne fra budgettet. YF har været rimelig
heldig med salg af aktier. Regnskabsposten ”Tritons Venner” er sløjfet, og beløbet indgår i klubbens almindelige formue,
hvorfra man alligevel udreder rimelige udgifter for Triton. Bestyrelsen er meget glad
for bogholderens arbejde. El-regningen er
stor, hvilket afspejler både en stor aktivitet men desværre også noget sløseri
med åbne døre og spild af varmt vand.
Det overvejes at indføre et gebyr herfor
ved stævner. Man har tilsyneladende passet bedre på motorbådene, hvilket har
resulteret i færre udgifter til reparation
af materiellet. Koordineringsudvalget har
holdt sig pænt indenfor budgetrammen.
Det samlede driftsresultat blev på -88 kkr.
Reservefonden nedlægges som en selvstændig post på regnskabet. Status viser,
at klubbens samlede formue inkl. både er
ca. 1,8 Mkr. Af de likvide midler er 125 kkr
ikke båndlagt.
Herefter blev regnskabet godkendt med
akklamation.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og pladsleje,
rykkergebyr mm.

Kassereren gennemgik budgettet. I
modsætning til tidligere har bestyrelsen
bestræbt sig på at undgå et negativt
resultat. Dette er opnået gennem 10%
nedskæring af de indsendte budgetter og
gennem 10% stigning på indtægterne.
I FuresøNyt var der også et indlæg om nye
gebyrer for manglende oprydning og rengøring af vinterpladserne. Hans Saustrup
Kristensen redegjorde for begrundelsen
og for den aktuelle anledning: Klubben
har fra Kommunen modtaget nogle bemærkninger om, at den ene ende af sejlergaden lignede en ”skibskirkegård” og at
stativer og trailere var lidet pyntelige på
sommerpladserne.
Fra salen blev det nævnt, at det kunne
være svært at få træbåde i vandet inden medio maj, og at YF tidligere havde
forsøgt sig med strafgebyrer, men dette
havde vist sig vanskeligt at administrere.
Vedkommende stillede forslag om, at fristen blev ændret til 1. juni.
Fra anden side blev det nævnt, at der
aht. til ungdomsarbejdet var behov for,
at havnearealet var ryddet helst inden
medio maj.
Svar: De 2 synspunkter gik i modsatte retninger, hvorfor bestyrelsen fastholdt medio maj som frist. Ingen krævede herefter
forslaget bragt til afstemning.

Budgettet for 2010 var udsendt i FuresøNyt sammen med regnskabet.
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Referat fra generalforsamlingen
- fortsat
Fra salen blev det nævnt, at man savnede
klarere retningslinier for administration
af disse gebyrer. Der kunne være urimeligheder i tilfælde af sygdom, forberedelse til
transport af både til udensøs sejladser mv.
Svar: Havne- og Pladsreglementet er allerede under revision, og det vil være rimeligt heri at indføre regler for administration af gebyrer.
Budget mv. blev godkendt med akklamation. Herefter holdt forsamlingen pause i
10 min til 20.40.
5. Behandling af evt. indkomne forslag
Der var fra bestyrelsen indkommet 1 forslag til fastlæggelse af bådfondens funktioner. Dette forslag har været bragt i
FuresøNyt nr. 1 Marts 2010.
Der var ingen indvendinger eller kommentarer til forslaget, der herefter kan
betragtes som godkendt. Der var ikke
indkommet andre forslag.
6. Valg af bestyrelse, jfr.
Vedtægternes §12
Formanden indledte med at nævne, at bestyrelsen ønskede at have 9 medlemmer.
Finn Andreasen blev genvalgt med akklamation som kasserer for en 2-årig periode.
Svend Koefoed-Hansen blev genvalg med
akklamation for en 2-årig periode.
Gert Eriksen havde skriftligt meddelt, at
han var villig til at modtage valg, men da
han ikke var til stede, oplæste formanden
brevet. Herefter blev Gert Eriksen valgt
med akklamation for en 1-årig periode.
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Der var ikke andre kandidater til bestyrelsen, som herefter består af:
Sune Elvig, formand; Alfred Ørsted, sekretær; Finn Andreasen, kasserer; Niels Hansen, skolechef; Finn Sørensen, formand
for Husudvalget. Sven Kofoed-Hansen,
koordineringsudvalget; Gert Eriksen, PR
og sponsorvirksonhed.
Dirigenten foreslog, at forsamlingen gav
bestyrelsen tilladelse til at supplere sig i
årets løb frem til næste ordinære generalforsamling. Denne tilladelse blev givet
ved akklamation.
7. Valg af juniorudvalg, jfr.
Vedtægternes §13
Der var ingen juniormedlemmer tilstede.
Generalforsamlingen overlod herefter til
bestyrelsen at udpege en leder.
8. Valg af en eller to revisorer, jfr.
Vedtægternes §15
Revisorerne Lisbeth Brendstrup og Niels
Axholm har begge ønsket at træde tilbage. Peer Bent Nielsen erklærede sig villig
til at påtage sig hvervet. Forsamlingen
valgte ham med akklamation.
9. Eventuelt
Fra salen blev spurgt, om klubben havde
en mening i spørgsmålet om både i private haver.
Svar: Spørgsmålet er til drøftelse i både
Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Dette er et rent politisk spørgsmål,

som klubben ikke ønsker at blande sig i.
Fra salen kom der ros for sidste nummer
af FuresøNyt. Man havde med beklagelse
noteret sig, at redaktøren trådte tilbage.
Havde bestyrelsen planer om at udgive
FuresøNyt via internettet?
Andre synspunkter fra salen: Passive medlemmer har måske FuresøNyt som eneste
kontakt til klubben. Uden et klubblad risikerer vi at miste disse medlemmer. Et blad
er identitetsskabende og meget velegnet
til en første information til potentielle
medlemmer, der kikker indenfor.
Svar: En stor del af medlemmerne har
ikke computer, hvorfor bladet på papir er
vanskeligt at undvære. Bestyrelsen har allerede nedsat et udvalg, der arbejder med
medlemskommunikation, og de fremsatte synspunkter vil indgå i diskussionerne.
Man håber, at et forslag kan komme efter
sejlsæsonen 2010.
Fra salen blev der fremsat en tak for, at
det nu er muligt at læse referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden.
Nu blev ordet overdraget til formanden
for afsluttende bemærkninger. Han rettede en tak til Hans Saustrup Kristensen
for 10 års energisk virke i bestyrelsen og
havneudvalget og for at have startet arbejdet med havnerenovering. Hans Sau-

strup Kristensen modtog en karton med
vin, og takken blev ledsaget af applaus fra
forsamlingen.
Formanden takkede også Per Balle Jensen
for 10 års virke i bestyrelsen og i bådejerlauget. Der var også vin til Per Balle Jensen, der ikke var til stede, hvorfor han må
nøjes med her at læse, at takken til ham
også blev ledsaget af applaus.
Der var også tak og vin til Henrik Brendstrup for hans arbejde i bestyrelsen, til
Lisbeth Brendstrup for 10 års virke som
revisor, og til Niels Axholm for 5 års virke
som revisor.
Til slut takkede formanden Joan Ørtoft
for en fornem indsats som redaktør af
bladet FuresøNyt. Takket være Joan er bladet bragt op på et meget højt og meget
rost stade.
Fra salen blev der rettet en tak til Per Balle
Jensen og Hans Saustrup Kristensen for
deres meget store arbejde og deres virke
for gode sociale medlemsrelationer.
Herefter var den ordinære generalforsamling slut. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og erklærede
Generalforsamlingen for afsluttet. Klokken var da 21.15.
Dirigent: Peer Bent Nielsen
Referent: Hans Saustrup Kristensen
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Hus- og havnedag 26. september kl. 10
Vedligeholdelse af vores faciliteter er et
fælles anliggende, hvor klubben er afhængig af, at medlemmerne møder op til en
arbejdsdag med forskellige opgaver. I år
er der 3 hovedopgaver: Maling af klubhuset, eftersyn og reparation af broerne
i havnen samt oprydning ude og inde.
Klubben sørger for de nødvendige ma-

terialer, og vi beder de fremmødte selv
medbringe værktøj, da vi ikke har nok
til alle. Når vi nærmer os, vil der komme
opslag i klubhuset og på hjemmesiden
med mere information.
Husudvalget og Havneudvalget

Havnerenoveringen
Forarbejdet til projektet skrider fremad,
men vi må væbne os med tålmodighed.
Vores ansøgning ligger hos Rudersdal
Kommune, som er i gang med dels den
tekniske afklaring, dels den politiske.
Kommunen er positiv over for projektet,
men vi ved endnu ikke, om de også vil
hjælpe med dele af finansieringen.

Medlemmer af Kultur- og fritidsudvalget
var på et kort besøg i klubben den 2. juni,
hvor vi havde lejlighed til at forklare om
vores projekt. Det er forventningen, at
udvalget vil behandle vores ansøgning på
deres møde i august eller september.
Havneudvalget

Ledige skabe
Der stadig ledige skabe. Leje af skab
opkræves ½ årligt sammen med kontin
gentet.
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Henvendelse til hus@yachtklubben.dk
Husudvalget

Mærkning
Husk i egen interesse at mærke din båd
og dit tilhørende stativ/trailer med medlemsnummer. Der gør det lettere at få
kontakt med rette medlem i en given situation, og du risikerer ikke at noget bliver

fjernet som herreløst gods. Den korrekte
mærkning er YFP efterfulgt af medlemsnummeret, fx YFP 987
Havneudvalget

Landsætning med mobilkran
Landsætning med mobilkran foregår i år
den 1. november 2010. Prisen er 300 kr. pr.
båd, som betales i kontanter hos tilsynsførende ved ankomst i havnen.

Bådejere med restance i YF kan ikke benytte denne ordning.
Bådejerlauget

YF Nøgler
Der mangler stadig returnering af nøgler fra tidligere bestyrelsesmedlemmer
og udvalgsformænd: Hvis du vil undgå
at blive opkrævet 400 kr. i depositum,
kan du stadig nå at returnerer din nøgle.
Nøglen kan sendes til YF eller afleveres i
postkassen ved kontoret.
Hvis du vil købe eller tilbagelevere en
nøgle, kan du kontakte Finn Sørensen
mandag og onsdag kl. 10 -12 i klubhuset.

Du kan også maile til:
hus@yachtklubben.dk
Depositum for en medlemsnøgle (F-nøgle til bom, hus, masteskur m.m.) er kr.
200.- kontant. Se også opslagstavlen ved
kontoret.
Husudvalget
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Man kan også sætte rekorder ved et
åbent-hus arrangement…

Åbent-hus arrangementet gennemføres i tæt samspil med Sejlerskolen.

I YF ønsker vi at fastholde og gerne udbygge vores Ungdomsafdeling. Derfor arbejder vi løbende på at få nye medlemmer.
Et helt centralt element er vores årlige
åbent-hus arrangement, som vi gennemfører i tæt samarbejde med Danske Bank
i Holte. Rent praktisk gennemfører vi arrangementet over to hverdagsaftener,
normalt i maj måned.
Alle børn som besøger os får mulighed for
at sejle i en Optimistjolle eller en Yngling
– hvis det da ikke blæser for meget… For
at gæsterne kan få en forsmag på, hvor
hyggelige træningsaftenerne er, slutter vi
af med at tænde grillen og byde på grill10

pølser. Målgruppen er alle børn og unge
mellem 9 og 18 år. Vores primære tilbud
er en plads på vores små begynderhold
med 4-5 børn i Optimistjolle. En anden
mulighed er at starte i Yngling – hvis man
er for gammel eller for lang til Optimisten.
Filialdirektør Henrik Kjølby fra Danske
Bank i Holte er glad for at kunne understøtte YF’s aktiviteter på denne måde.
Som lokalaviserne skrev i år: ”Det er helt i
tråd med bankens ønske om at involvere
sig i lokale aktiviteter omkring idræt og
kultur, der giver mulighed for spændende
oplevelser”. Udover at gå efter omtale i
lokalaviserne gør vi opmærksom på ar-

rangementet ved at dele brochurer ud i
Holte Midtpunkt – og hænge plakater op
på skoler, klubber og SFOer.
Arrangementet i år var usædvanlig succesfyldt: Normalt plejer vi at få indskrevet
15-20 nye sejlere i løbet af de to aftener.
Den absolutte rekord er fra i år: 29 tilmel-

dinger – og i de følgende dage kom der
5-6 tilmeldinger yderligere… Send en mail
til ilene@yachtklubben.dk, hvis du kender
nogen, som ønsker at starte med at sejle
Optimist eller Yngling…
Gert Eriksen/PR-udvalget

Briller, solbriller og linser til sejlere og folk du kender !!!

Købmagergade 56 1150 København K Tlf. 33 12 34 18 optikkenshus.dk
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Danske Bank Furesø Cup med masser af
sejlere i hård vind
I weekenden den 12.-13. juni var YF arrangør af Danske Bank Furesø Cup for ca. 150 sejlere i tæt
samarbejde med Danske Bank i Holte. Lørdag blev der kæmpet indædt om præmierne i hård
vind, hvor 29er-klassen var med for første gang. Om søndagen var der mindre vind, her deltog 7
hold Optimist-sejlere i en holdsejlads. Vindere var et hold sammensat af de Opti-A-sejlere, som
er udtaget til at repræsentere Danmark ved VM i Malaysia sidst på året.

Allerede fra morgenstunden tegnede lørdagen til at blive en dag med rigtig meget
vind og i løbet af formiddagen tog vinden
til. Da der var mest vind ved middagstid,
var middelvinden oppe over 11 m/s og
i en periode var vinden i stødene oppe
12

på 17 m/s. Trods den hårde vind lykkedes
det at gennemføre flere sejladser på de
3 baner. De største udfordringer havde
Opti-B-sejlerne som sejlede ude på Storsøen ved Farum sammen med Opti-A- og
Zoom8-sejlerne.

29er-klassen deltog for første gang i Danske Bank Furesø Cup. Her ses vinderne Mads Emil og Christian Peter Lübeck fra
YF på vej i mål i en af sejladserne. De to brødre fører i Eurocup’en.

Det var en dag, hvor alle sejlere fik øvet sig
i at holde tungen lige i munden og balancere på bølgerne. Trods disse udfordringer
var humøret højt, og det lykkedes for alle
deltagende bådklasser på nær Opti-B-sejlerne at gennemføre mindst 3 sejladser
inden de sejlede ind ved frokosttid eller
tidligt på eftermiddagen. 29erne sejlede
som de eneste hele dagen og nåede i alt
6 sejladser.

havde sejlerne krævet at deltage i kampen om præmierne udsat af Danske Bank!
De to besætninger fra YF, som blev nr.
2 og nr. 3 i Sail Extreme i pinsen, Mads
Emil og Christian Peter Lübeck samt Bror
Tobiasen og Christian Gormsen viste sig
uovervindelige på hjemmebane. En jysk
pigebesætning, Lin Ea Cenholt og Stine
Quorning, viste dog rigtig gode takter
og blev nr. 3.

29erne deltog i Danske Bank Furesø Cup
for første gang. Endelig langt om længe

Når det gælder Zoom8-jollesejlads, viste
YF-sejlerne endnu en gang, at de er i en
13

Danske Bank Furesø Cup
- fortsat
klasse for sig: Klubbens sejlere besatte
de 7 (syv!) første pladser, med David Sander på 1.pladsen, Christopher Falholt på
2.pladsen og Joakim Salskov-Iversen på
3.pladsen.
Vinder i Opti-A-feltet var en genganger
fra 2009, nemlig Frederik Rask fra Skovshoved Sejlklub. Nr. 2 blev Sejer Tobiasen
fra Kerteminde Sejlklub, ivrigt forfulgt af
Amalie Pilgaard Stubdrup fra Egå Sejlklub.
Bedste sejler fra YF var Georg Bunk Lauridsen, som blev nr. 8.

I Zoom8-klassen besatte YF’s sejlere de 7 første pladser,
her på podiet David Sander som nr. 1, Christopher Falholt
som nr. 2 og Joakim Salskov-Iversen på 3.pladsen. Tv. Niels
Christian Hagen fra Danske Bank i Holte.

Danske Bank Furesø Cup blev holdt over 2 dage, her ses vinderne af holdsejladsen, som blev afviklet søndag. Vinderne
var – ikke overraskende – et hold dannet af landsholdssejlere, som skal med til VM sidst på året.
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I Opti-B-feltet, hvor der kun blev gennemført 2 sejladser på grund af den hårde
vind, vandt Jonas Smith Müller begge sejladser. På 2. pladsen kom Victor Wantzin
fra Skovshoved Sejlklub forfulgt af Nikolai
Holm Elkjær Rasmussen fra Roskilde Sejlklub. Martina Jakubowska kom ind på
4.pladsen som bedste sejler fra YF.
I Opti-C-feltet var det ubetinget Christian
Kragh Jespersen fra Esrum Sø Sejlklub,
som var bedst til at manøvrere i den særdeles hårde vind. Efter ham kom Frederik
Fester fra KDY. Sascha Svarrer fra YF kom
ind på en rigtig flot 3. plads.
Efter sejladserne var det tid til uddeling
af præmierne, som Danske Bank i Holte
havde udsat til de mange dygtige sejlere.
Denne opgave stod Niels Christian Hagen
fra Danske Bank i Holte for – godt hjulpet
af YF’s stævneleder Steven Svarrer, som
kun havde ros til sejlerne for deres boathandling i den hårde vind – det havde
været en fornøjelse at se den entusiasme
som sejlerne udviste. De havde virkelig
givet alt, hvad de havde i sig.
Som noget nyt gik stævnet over 2 dage
med holdsejlads om søndagen, hvor 7
hold Optimist-sejlere kæmpede om placeringerne. Ved holdsejlads konkurrerer

man i hold bestående af 5 sejlere, som
hjælper hinanden frem til en god samlet
placering. Det giver et meget intenst forløb, hvor sejlerne hele tiden råber instrukser til hinanden.
Sejladsen var organiseret med en indledende runde, hvor alle hold skiftevis sejler
mod hinanden. Derpå afholdtes en semifinale med de 4 bedste hold, som sejlede
mod hinanden.
Peter Lübeck, som var dommer, valgte så
som afslutning at gennemføre en finale,
hvor de to bedst placerede hold sejlede
bedst af 3 sejladser, mens de to andre hold
sejlede om 3.pladsen.
Vindere blev et hold sammensat af OptiA-sejlere, som er udtaget til at repræsentere Danmark ved VM i Malaysia sidst på
året, et hold med sejlere fra YF og KDY blev
nr. 2, mens 3.pladsen blev besat af et hold
sejlere fra Skovshoved Sejlklub.
Det er anden gang, at YF og Danske Bank
i Holte arrangerer Danske Bank Furesø
Cup. Danske Bank sponserer hvert år omkring 200 stævner under navnet Danske
Bank Cup med mere end 125.000 børn og
unge som deltagere. Formålet med Danske Bank Cup’erne er at støtte bredden og
ungdommen i dansk idræt.
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Aktivitetskalender 2. halvår 2010
Kalenderen er hele tiden under opdatering
- tjek www. yachtklubben.dk for nyeste informationer.

I sejladsperioden er der følgende ugentlige aktiviteter:
Hver mandag/tirsdag/onsdag/torsdag

Se YF Ungdom på hjemmesiden

Hver mandag/tirsdag

Sejladstræning for sejlerskolen

Hver tirsdag

Seniorsejlads

Hver torsdag (t.o.m. 26. aug.)

Torsdagsmatch

Hver søndag (fra 5. sep. t.o.m. 26. sep.)

Søndagsmatch
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Desuden er der alle de enkeltstående aktiviteter:

Dag

Måned

Hvad

Hvor Hvem

5.-9.

juli

Sommerferiesejlads

YF

Ung i Rudersdal

2.-6.

august

Sommerferiesejlads

YF

Ung i Rudersdal

9.

august

YF Ungdom starter træning hver- YF
dagsaftener

Se særskilt ugeplan

2,4mr stævne

2,4mr sejlere

14.-15. august

YF

4.-5.

september Klubmesterskab og fest for YF YF
Ungdom

11.-12.

september Yngling Rangliste Stævne

YF Ungdom

YF

18.-19. september Focuslejr

YF

YF Ungdom

26.

september Hus- og Havnedag

YF

Alle medlemmer

30.

oktober

Standernedhaling

YF

Alle medlemmer

1.

november

Bådoptagning med mobilkran

YF

Bådejere
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Fortøjninger
Ved kraftig vind er der et meget stort
træk på fortøjningspælene. Ved at sætte
fortøjningerne korrekt kan dette træk
mindskes.
Fortøjninger til pæle skal sættes så lavt
som muligt. Derved reduceres trækket på
pælen og den holder længere. Der bør af
samme årsag også sættes ”kødben” på
fortøjningerne.
Havneudvalget

Fortøjning er sat for højt.

Fortøjning er sat korrekt.

Fortøjning med ”kødben”.
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YF-sejlere dominerede Zoom8-feltet
ved BDO Cup i Rungsted
Ved BDO Cup 2010, som fandt sted Kristi
Himmelfartsdag i KDY i Rungsted lykkedes det for Yachtklubben Furesøens unge
team af Zoom8-sejlere at besætte de fire
bedste pladser i Zoom8-feltet.
David Sander kom knebent ind på en førsteplads foran Joakim Salskov-Iversen,
som ellers vandt 2 af 3 sejladser. På 3.pladsen kom Christopher Falholt og på 4. pladsen Christian Rohde – vores sølv-vinder
ved EM på Gardasøen i april.
Som de fleste i YF har spottet, så har vi
gennem de sidste 2-3 år udviklet et rigtig
dygtigt felt af ungdomssejlere i Zoom8jollen. Sidste år vandt vores sejlere både
DM-, NM- og VM-medaljer.
Selv om flere af sidste års sejlere er faldet
for aldersgrænsen på 18 år, er de yngre
kræfter tilsyneladende klar til at løfte
”arven”. Hele 6 af de 10 bedst placerede
Zoom8-sejlere ved BDO-Cup kom fra
Yachtklubben Furesøen.
Vejret var ikke det mest fantastiske til
dagens sejladser, Solen kom ikke til syne,
det var koldt – og for at sætte prikken over

David Sander tv. og Joakim Salskov-Iversen fra Yachtklubben Furesøen sejlede sig til 1. og 2. pladsen ved BDO Cup
2010, som fandt sted Kristi Himmelfartsdag i Rungsted.
Andre sejlere fra klubben besatte også 3. og 4.pladsen.
(Foto Gert Eriksen)

i’et, så var der heller ikke særlig meget
vind. Derfor blev der kun sejlet 3 sejladser
i de fleste af de deltagende bådklasser,
som bl.a. også var Optimist A, B og C.
Bedste resultat for Yachtklubbens sejlere
var her Georg Philip Bunk Lauritsen, som
opnåede en 9. plads i A-feltet.
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Tillykke til klubbens nye førere...
I løbet af vinteren fulgte 14 af vores juniorer undervisning i pensummet til Søfartsstyrelsens Dueligehedsbevis.
Karen som underviste gjorde et rigtigt
godt stykke arbejde og i slutningen af
marts måned bestod alle 14 teoridelen.
Siden vi fik sat ynglingene i vandet har
Karen brugt en masse energi og kræfter
på at få lært alle 14 + 1 ekstra pensummet
til den praktiske del.
Hun har haft god hjælp af Christian Prahn,
som klarede undervisningen i motorlære
og i juni måned gik de 15 + 1 ekstra (Mads
en af vores trænere) så op til prøve og
bestod.
Dermed har vi fået 14 nye førere i klubben
samt 2 sejlere, som så kun mangler den
teoretiske del…

Og hvad betyder det så at have klubbens
førerbevis/Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis:
Jo, man kan sejle frit i klubbens både, så
længe man følger sejladsreglementet…
Man kan deltage i kapsejladser, være ansvarlige på ture m.m.
Man kan en gang imellem invitere gæster
(venner) med på tur – HUSK reglen om
at der skal være 2 medlemmer ombord
og at 1 person fra bestyrelsen skal give
tilladelse…
Man har mulighed for at leje både udenfor Furesøen og sejle på tur i de danske
farvande.

Rigtig god sommer – med masser af sejlads.
Ilene

GODT GÅET…
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Novicer til Sail Extreme i Kerteminde
Af Camilla, Jonas, Richard og Jette

Det er fredag eftermiddag, bilen er pakket
med optimisten på taget, sejlergrej, rig,
jollevogn og alt, hvad der skal til en familie
på 4 i telt i en weekend (Læs: Der kunne
ikke presses yderligere en femøre ind).
Jonas skal til et af sine første store udenbys stævner som B-sejler, og stemningen
er høj, indtil vi rammer ”muren” på motorring 3. Efter 1 times kø og en go’ tur videre,
når vi Kerteminde – desværre for sent til
at være med til at fejre Tobias’ fødselsdag,
men vi fik teltene presset ind mellem de
andre, og Jonas registreret.
NÅ: Skulle man også have dimsedutter til
at hænge på teltet? Tilbage igen. Hov! De
andre har noget at hænge i riggen, skulle
Jonas også have haft det? Tilbage igen..
Men til slut lykkedes da, og efter indtagelse af de pizzaer, som Tobias’ søde og forudseende mor tog med til os (Kerteminde
med 700 sejlere + familier efterlader ikke
mange ledige pladser på spisestederne i
byen) var humøret igen på højden.
Lørdag morgen havde DMI ikke lige taget
højde for, at Kerteminde ligger ved vandet, så der var temmelig koldt og overskyet, og vi måtte lige lægge badetøjet
tilbage igen.
Så blev jollerne rigget til. Hvordan trimmer man en optimistjolle????? Giv mig en

kølbåd med genua og storsejl, så kan jeg
måske magte det, men en optimistjollerig?? Godt vi har Ilene, som kan hjælpe os
dels med råd, dels med udstyr, og Jonas
blev KLAR til at få på vandet. Ikke uden
sværdslag fik vi ham hældt i tørdragten
(”de har jo lovet sommervejr”), hvilket viste sig at være en særdeles go’ beslutning,
eftersom permafrosten ikke helt havde
forladt vandet.
Så ned og hælde jollen i vandet og sende
Jonas ud. Hvor stiller man en jollevogn
mellem 699 andre, så man kan finde den
igen, når han kommer ind… OK vi trækker den ca. 1 km væk fra slæbestedet og
sætter den dér i ensom majestæt (DET var
en go’ beslutning!).
En go’ lang og hyggelig dag i Kerteminde,
med hyppige ture ind forbi resultattavlen,
men ak: Der kom ingen resultater ind
fra banerne.. Det var ikke lige det, man
prioriterede højst: Der var jo heller ikke
”ret mange” forældre, der hungrede efter resultater fra dagens sejladser. Plads
til forbedring! ”Dengang jeg var med til
at arrangere kæmpestore stævner i min
sejlklub, da hang resultaterne klar, inden
bådene var i mål”. Sådan husker jeg det i
hvert fald :-)
Endelig så vi de sorte sejlnumre 8262 og
det væltede ind med joller. Hmmmm,
hvor var det nu vi stillede jollevognen,
og hvordan når vi ned til vandkanten,
når det vælter ind med joller og forældre
21

Se flere billeder fra Sail Extreme i Kerteminde på klubbens elektroniske fotoalbum:
http://picasaweb.google.dk/yachtklubbenFuresoen
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Foto: Jette Smith

med jollevogne… Endnu en gang blev
man forbløffet, over at de 3 faktorer gik
op så mange gange på én gang: Forældre
+ jollevogn + sejler med jolle.
Jonas var i storartet humør: Han lå på en
samlet 10. plads ud af det samlede B+sølv
felt (71+20 joller) – fantastisk!! Blev en lille
bitte smule ret stolt :-)
Om aftenen var vi inviteret med til fælles
YF fejring af Tobias: Kom med noget til fælles madbord. UH - nu var gode dyr rådne:
Hvad medbringer man, når man nu kun
har medbragt en lille trankia fra Richards
spejdertid for ”et par år siden”. En go’ kogt
skinke med en bulgursalat, kan man da

let lave, men ak: Kerteminde+700 sejlere
på camping <=> udsolgt af alt, hvad der
ligner skinker, så det blev kun til Nettos
små runde frikadeller i stedet – til alle
børnenes store glæde.
Næste udfordring: En pakke kogt bulgur
med appelsiner og avocados fylder altså
en hel del, og vi havde kun to små gryder.
Richard foreslog et par store plasticposer
kunne gøre det, men endnu en gang kom
Karin os til undsætning, denne gang med
en god stor gryde :-)
Ved det store fællesområde var der efterhånden ved at være mange borde og
stole. Heldigvis var der mange af de andre
23

Novicer til Sail Extreme i Kerteminde
- fortsat
erfarne forældre, der var mere forudseende end os, og havde medbragt borde
(vi havde dog 4 stole med). Vi fik nasset os
lidt plads ved Lykke og Jette&Jens’ borde.
Om aftenen var vi således omkring 30
(YF sejlere med familier), der spiste sammen. Et fantastisk initiativ, og jublen ville
ingen ende tage, da Karin fremtryllede 3
fantastiske lagkager pyntet med lys og
flødeboller. Lykke havde vist også givet en
hånd med i form af remedier fra den flotte
nye veludstyrede campingvogn.
Næste morgen var der VIND. Den ene
halvdel af A feltet skulle starte en time
tidligere, og A banen lå ca 1 times sejlads
ude i bugten, så der var mange, der var
uhyggeligt tidligt på stikkerne (godt det
ikke var os).
Endnu en gang lykkedes det at få sendt
Jonas af sted på vandet med solcreme,
madpakke og tørdragt i nogenlunde go’
ro og orden, og der faldt ro på lejren med
fælles formiddagskaffe og startende nedpakning af telte.
Pludselig fik vi den i den gale hals: Dér stod
pludselig Jonas i lejren med optimistjollen. C + B banen var simpelthen sendt
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ind midt i 3.sejlads, fordi det blæste for
meget. Hvordan han selv fandt jollevognen mellem de 699 andre, må guderne
vide, men smilet var stort, selvom han
ikke mente, det var gået så godt i sidste
sejlads.
B+C sejlerne kom ikke mere på vandet.
Jonas hjembragte stolt en fin 7. plads og
sin første B pind.
Tusind tak til alle de søde erfarne YF forældre, der hjalp os med alt det, vi ikke
selv kunne finde ud af. Det var en fantastisk oplevelse at blive optaget i YF fællesskabet, og vi håber på, at der bliver
andre stævner, hvor vi måske kan ødsle
ud af vores nyvundne store optimistjollekapsejlads-og-camping erfaring til nytilkomne sejlere og forældre.
Næste gang har vi lært, at vi skal vende
jollen om på taget af bilen, så Richards
Kite+udstyr kan ligge i den (det var der
ikke plads til denne gang), og vi skal have
et campingbord og et større telt med, så
vi undgår de efterfølgende rygsmerter.
Ellers må vores far jo bare undvære sin
sovepose for at skaffe plads :-)

Resultater
A-sejlerne (206 sejlere)
51. Georg
81. Kasper
111. Tobias
175. Sebastian
178. Birgitte
191. Clara

C-banen (49 sejlere)
30. Sascha
42. Valdemar
Zoom (63 sejlere)
10. David
11. Christopher
13. Joakim
16. Christian
25. Martin
28. Iben
31. Tanja
39. Oscar
50. Sebastian

Sølvfelt (20 sejlere)
7. Ida
14. Valdemar
19. Jarl
B-sejlerne (71 sejlere)
7. Jonas

OBS!! Hunde der færdes på Yachtklubben Furesøens områder, skal holdes i snor! Se Skov- og Naturstyrelsen
opslag.
Af hensyn til allergi blandt klubbens medlemmer er det
heller ikke tilladt at tage hunde og katte med ind i klubhuset.
Bestyrelsen
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29er-sejlerne fra YF gjorde god figur
ved Sail Extreme

De to brødre SMIL og CP fra YF, som opnåede en 2.plads i 29er ved Sail Extreme, ses her på vandet i en pause under sejladserne.

Ved Sail Extreme 2010, som fandt sted i
Kerteminde i pinsen, lykkedes det for YF’s
dygtige 29er-sejlere at besætte pladserne
som nr. 2 og nr. 3 i konkurrencen for 29ersejlere. Sidste års nr. 4, de to brødre Mads
Emil og Christian Peter Lübeck, i daglig
tale SMIL og CP, avancerede til næstbedste placering, mens trediepladsen
blev besat af Bror Tobiasen og Christian
Gormsen, som også sejler i Yachtklubben
Furesøen.
26

De to Århus-sejlere Kristian Kirketerp og
Mathias Lehm Sletten var ikke til at slå
(endnu…).
For Bror og Christian var der nerver på
til det sidste. En svensk besætning var
blevet diskvalificeret i 4. sejlads – og der
rumsterede vedholdende rygter om, at de
prøvede at få denne afgørelse omstødt.
Derfor vidste YF-besætningen først til allersidst om 3.pladsen nu også var deres.

YF arbejder målrettet med 29eren som
klubbens primære 2-personers jolle for
ungdomssejlerne, og flere af klubbens
sejlere er rigtig flot placeret på 29er-ranglisten. YF er idag en helt central dynamo i
de danske aktiviteter omkring 29er-jollen.
29eren er en meget krævende jolle at sejle,
men den er også utrolig populær, hvilket
skyldes at den er ”lillesøster” til 49eren,
som alle sejlere kender efter OL i 2008.
29eren er derfor et godt bud for unge
sejlere med ambitioner.
Yachtklubben Furesøen var også involveret i andre flotte resultater ved Sail Extreme; i Laser Radial sejlede vores dygtige træner, Cathrine Hall, sig frem til en

2.plads. Derimod var det ikke Zoom8sejlernes dag – bedst placeret blev David
Sander og Christopher Falholt, som kom
ind hhv. på en 10. og en 11.plads i feltet,
som i alt var på 63 sejlere, er det mere
havregryn der skal til?
Vejret i Kerteminde viste sig fra den pæne
side hvad sol angik, men vindmæssigt
havde sejlerne ikke meget tilovers for
situationen: Om lørdagen var der ikke
særlig meget vind – og den skiftede retning konstant. Om søndagen var der alt
for meget vind, hvilket medførte at en
række sejladser måtte aflyses om eftermiddagen.

De to besætninger fra YF-sejlere SMIL og CP som blev nr. 2, tv. og Bror og Christian, som blev nr. 3, th. ses her på podiet
sammen med Mathias Lehm Sletten, som repræsenterede den vindende Århus-besætning.
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Kontingent m.v. gældende pr. 1/7 2010
Kontingent
Juniorkontingent
pr. år
1140,Seniorkontingent
pr. år
1510,Ægtefællekontingent
pr. år
460,Passivkontingent
pr. år
320,Indmeldelsesgebyr 1. familiemedlem		
420,Indmeldelsesgebyr flg. familiemedlemmer		
210,Sommerskolekontingent			

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

570,755,230,160,-

pr. sommer

780,-

Leje af bådplads, skab og stativ/trailerplads
Helårsplads pr. kvm.
pr. år
190,Halvårsplads pr. kvm.
pr. år
126,Optistativplads
pr. år
300,Skab
pr. år
360,Stativ/trailerplads (kun sommer)			

pr. halvår
95,pr. halvår
63,pr. halvår
150,pr. halvår
180,pr. sommer 1000,-

Leje af hal
Bærbare joller i 1. og 2. uge			
pr. uge
90,Bærbare joller i 3. og 4. uge			
pr. uge
180,Andre både i 1. og 2. uge			
pr. uge
180,Andre både i 2. og 4. uge			
pr. uge
360,Opvarmning af hal				
efter forbrug
Leje af trailer, beddingvogn og kran
Trailer/beddingvogn 1. dag			
Trailer/beddingvogn flg. dage			
Kran (kun ikke-medlemmer)			

pr. dag
pr. dag
pr. gang

Diverse
Depositum for nøgle				
Klubstander				
Slipsenål				
Label til bil/båd				
Ekstrakontingent for rykker				
Ekstrakontingent for manglende rydning
af landplads senest 15. maj			
pr. md
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160,80,160,-

200,140,90,20,75,500,-

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 én 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

Brugte både købes
Glasfiberbåde (op til 23 fod), kanoer, kajakker, gummibåde og
påhængsmotorer købes.
Kontant afregning. Type, størrelse og stand underordnet.
Ring og få et tilbud. Træffes alle dage kl. 8 – 20 på telefon 40 87 81 38.
Christian Thomsen
29

Bestyrelse

Andre kontakter

bestyrelse@yachtklubben.dk

Formand
Sune Elvig
Tlf. 24 47 83 81
formand@
yachtklubben.dk

Kasserer
Finn Andreasen
Tlf. 45 85 04 92
kasserer@
yachtklubben.dk

Koordinering
Sven KofoedHansen
koordinering@
yachtklubben.dk

Skolechef
+ Bådpladser
Niels Hansen
Tlf. 21 40 35 85
skole@
yachtklubben.dk

Sekretær
+ Havneudvalg
Alfred Ørsted
Tlf. 20 45 94 63
sekretaer@
yachtklubben.dk

Husudvalg
Finn Sørensen
Tlf. 20 14 22 12
hus@
yachtklubben.dk

PR og sponsor
Gert Eriksen
Tlf. 21 28 82s 85
pr@
yachtklubben.dk

Yachtklubben ”Furesøen”
Dronninggårds Allé 124B, 2840 Holte
Tlf. kontor: 45 42 42 03 - Tlf. forhal: 45 42 09 73
www.yachtklubben.dk - email: info@yachtklubben.dk
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Koordineringsudvalg:
Ilene Eriksen
Lykke Lauritsen
Søren Bentzen
Peter Salskov-Iversen
Sven Koefoed-Hansen
Susanne Gormsen
Christian Iversen
Lærke Nørgaard
Jes Damgaard
Karin Dahlberg-Garde
Peter Lübeck
koordinering@yachtklubben.dk
Torsdagsmatch-koordinering:
Finn Beldring
torsdagsmatch@yachtklubben.dk
Juniorudvalg:
Lærke Ilsøe Nørgaard
junior@yachtklubben.dk
Opti, Zoom8, 405, 29er og Yngling - YF
UNGDOM
Koordineringsudvalg
koordinering@yacthklubben.dk
Seniorsejlads:
Sune Elvig
senior@yachtklubben.dk
Træning:
Ilene Eriksen
Nina Andersen
Lærke Nørgaard
Niels Joachim Gormsen
Christian Iversen
Cathrine Hall
Mads Koefoed-Hansen
Stine Carlslund
Frederikke Mikkelsen
Jacob Sander
Thomas Christensen
Christian Peter Lübeck
Katja Salskov-Iversen
Mads Emil Lübeck
Kristoffer Koefoed-Hansen
Ulrik Bang Pedersen
Mathias Schnack
traening@yachtklubben.dk
Bådejerlaug
Sune Elvig
baadejerlaug@yachtklubben.dk
Furesø Nyt:
klubblad@yachtklubben.dk
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