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Fra Formanden
Generalforsamling
Den 18. marts afholdte vi
klubbens 50. generalforsamling, hvor der i dagens anledning blev serveret boblevand.
Lidt senere blev der yderligere
grund til at fejre. Bestyrelsens
helt store bekymring før mødet var, om der var nogen der
ville melde sig som ny kasserer. Søren Ødegaard havde
efter 6 år på posten, meddelt
at han ikke ville fortsætte, og
bestyrelsen havde ikke kunnet
finde en ny kandidat. Ulrika
Rückert Karlsson gav os en
glædelig overraskelse, da hun
sagde, at den opgave ville
hun godt påtage sig. Det var
en stor lettelse for os alle, og
jeg vil gerne sige stort tak til
Ulrika, og velkommen i bestyrelsen. Jeg vil også gerne sige
tak til Søren for hans store
arbejde.
Marie Drost og Karsten Roursgaard blev begge to genvalgt
til bestyrelsen.
Klubhus
Vi forhandler i øjeblikket med
Jeppe, om betingelserne for
brug af det nye klubhus. Dette
blev diskuteret flittigt på generalforsamlingen, og der kom
mange gode input, som bestyrelsen kan tage med til de
videre forhandlinger. Vi håber
det hele falder på plads, og at
huset står færdigt til sæsonstarten.

Arrangementer
Det nye klubhus giver os mulighed for, igen at skrue op
for antallet af arrangementer.
Udover de faste aktiviteter
Pigesejlere, Sejlerskole og
Kapsejlads, vil der bland andet
blive arrangeret Førstehjælpskursus, Sikkerhedskursus,
Skt. Hansgrill og Havnefest/
indvielse af klubhus. Vi skal på
tur til Anholt, Pinsetur til Lynæs, Pigesejlertur og så skal
vi selvfølgelig sejle
Elleore rundt.

Af: Pia
Eliasson
Formand

Stort jollestævne
Juniorsejlcenteret afholder et
kæmpestort stævne, Haldor
Topsøe Cup, den 20-21. maj,
hvor man forventer deltagelse
af ca 300 joller. Udover det
kommer dele af sejlerlandsholdet på besøg. De skal afholde en træningslejr, og lave
en opvisningssejlads i forbindelse med stævnet. Jeg synes
det er dejligt, at JSC har mod
på, at kaste sig ud i et arrangement på den størrelse. For
at det skal blive en succes,
har de dog brug for mange frivillige, til alle mulige opgaver.
Jeg håber det er noget I har
lyst til, at bakke op om.
Jeg glæder mig meget, til vi
skal i gang med den nye sæson, og jeg glæder mig til at
se Jer alle sammen på havnen
lige om lidt.
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Ny t å r s k u r 2017
Ca. 40 marbækkere var
søndag den 8. januar forsamlet for at ønske hinanden godt
nytår. Der var trangt i den
røde skurvogn, og alle kunne
sagtens holde varmen! Forplejningen bestod som sædvanlig af et glas boblevand
og dertil hjemmebagte kransekager. Det var en meget
livlig og snakkende forsamling, og de første spørgsmål
om hvor sommerturen skal gå
hen - blev drøftet. Tak til alle
som mødte op.

MSM Sejlerskole for let øvede

Skipperlab skovs
Onsdag den 1. februar blev
der arbejdet på højtryk i køkkenet i Frederikssund Sejlklub.
8 personer havde påtages sig
opgaven med at lave skipperlabskovs til 60 personer, og
alt skulle naturligvis laves fra
grunden. Der blev kogt, snittet og skrællet i lange baner.
Det tager faktisk stort set en
hel dag at lave sådan en portion. Stor tak til et fantastisk
arbejdende køkkenhold. Ingen behøvede at gå sultne fra
borde, da der var en lille portion tilovers, selvom flere gik
adskillige gange til de store
gryder.
Efter middagen skulle vi alle
på tur til varmere himmelstrøg. Finn og Helle (Lucky
Jack) fortalte på glimrende vis
og oplysende måde om deres
leje af båd i Caribien. Dejligt
at høre at alt gik over forvent-

ning og naturligvis kunne de
varmt anbefale andre at gøre
det samme.
Efter en kort pause kom Susanne og Klaus fra Caja og
fortalte om deres tur til Kroatien sammen med Heidi og
Michael (Monique), samt Kim.
Der blev vist mange flotte billeder og de gav en levende
fortælling om deres oplevelser. Lejebåden fungerede helt
fint og det samme gjorde udlejningsfirmaet.
Det var så god en tur, at de vil
afsted igen i 2017! Jeg er helt
sikker på, at vi var mange, der
overvejede at tage på sådan
en tur, især også da priserne
lød til at være rimelige og at
oplevelserne står i kø.

enne sejlerskole er for dig som har taget duelighedsbevis, og gerne vil
lære noget mere. Der vil bl.a. blive øvet sejltrim til tur- og kapsejlads,
spilersejlads, mand over bord med dykkere, havnemanøvre i fremmed
havn og matchrace. Sæsonen indledes med en teoriaften i sejltrim.
Sejlerskolen har plads til 15 elever. Der bliver sejlet hver torsdag i
de to skolebåde, samt i en af elevernes private båd, 8 gange før og 8
gange efter sommerferien. Der vil være instruktør på mindst 6 gange
i løbet af sæsonen.
Du skal være medlem i MSM eller FD og have duelighedsbevis, for at
kunne deltage.
Pris: 1.250,- per person.
Vil du vide mere, så kontakt Formand Pia Eliasson tlf. 51331373 eller
mail formand@msm-klub.dk
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)UHGHULNVVXQGRJ0DUE NVHMONOXEEHU
LQGE\GHUWLOWLUVGDJVVHMODGV
6HMOV VRQHQ


7LUVGDJVVHMODGVL)UHGHULNVVXQG
,JHQLDIKROGHU)UHGHULNVVXQGRJ0DUE NVHMONOXEEHULI OOHVVNDEXJHQWOLJHWLUVGDJVVHMODGVHU
KHQRYHUIRUnUVRJHIWHUnUVVHMOHUV VRQHQ

8JHQWOLJVHMODGVJLYHUJRGVHMOHUIDULQJ
(QIDVWXJHQWOLJWXUSnYDQGHWHUHQULJWLJJRGOHMOLJKHGWLODWInWULPPHWRJRSWLPHUHWVHMODGVHQ

6RPHUIDUHQNDSVHMOHUKDUGXPXOLJKHGIRUDWYULGHGHQVLGVWHWLHQGHGHOXGDIEnGHQRJVN USHWDNWLNNHQ±
RJHUGXQ\EHJ\QGHUNDQGXO UHDWY OJHGHQULJWLJHVHMOI¡ULQJRJWULPPHEnGHQXQGHUIRUVNHOOLJH
YHMUIRUKROG'HHUIDULQJHUGXJ¡UGLJNDQNRPPHGLJWLOVWRUQ\WWHQnUGXVNDOWLOUDFHSnVHMOHUIHULHHOOHU
SnZHHNHQGWXUPHGIDPLOLHHOOHUYHQQHU

9LVHMOHUEnGHNDSRJFUXVLQJVHMODGV

.DSVHMODGV
9LVHMOHUNDSVHMODGVHIWHUNDSVHMODGVUHJOHUQHRJHIWHU
KDQGLFDSPnOVnIRUVNHOOLJHEnGHNDQVHMOHPRGKLQDQGHQ
%nGHQHSODFHUHVLHQVWDUWJUXSSHGHUSDVVHUWLOEnGHQV
KDQGLFDS

+DUGXLNNHHWPnOHUEUHYPHGRSO\VQLQJHURPGLQEnGV
KDQGLFDSWLOGHOHUNDSVHMODGVXGYDOJHWGLJHWHVWLPHUHWPnO
'XNDQVnLNNHYLQGHSU PLHUIRUGHVDPOHGHUHVXOWDWHU
IRUKHQKROGVYLVIRUnUVRJHIWHUnUVV VRQHQPHQGXNDQ
YLQGHDOOH¡YULJHSU PLHUSnOLJHYLONnU

9LNDSVHMOHUIRUDWYLQGHPHQYLJ¡UGHWIRUVMRY±RJVn
HUGHWILQWPHGHWDGUHQDOLQNLFNpQJDQJRPXJHQ

&UXLVLQJVHMODGV
6DPWLGLJPHGNDSVHMODGVHQVHMOHV´)ODJO¡E´IRUEnGHGHU
LNNH¡QVNHUDWNDSVHMOH

,IODJO¡EHWVHMOHVHIWHUGHDOPLQGHOLJHV¡YHMVUHJOHURJEnGHVNDOLNNHKDYHPnOHUEUHY&UXVLQJEnGHQHInU
GRJWLOGHOWHWKDQGLFDSPnOVnGHRJVnNDQVHMOHRPSU PLHU

6RPFUXVLQJVHMOHU
x EHK¡YHUGXLNNHILQGHVnPDQJHJDVWHU'XNDQHQWHQVHMOHDOHQHHOOHUPHGIDPLOLHRJYHQQHU
x EHK¡YHUGXLNNHDWV WWHGLJLQGLNRPSOLFHUHGHNDSVHMODGVUHJOHU
x EHK¡YHUGXLNNHDWY UHHQ¡UQWLODWKnQGWHUHHQVSLOHUHOOHUJHQDNNHU
x VNDOGXLNNHEUXJHWLGSnPnOHUEUHYRJYHMQLQJDIEnGHQ9LWLOGHOHUGLJHWPnOVRPPXOLJJ¡UDWGX
NDQNRQNXUUHUHIRUVMRY

2JVnKDUGXHQJRGXQGVN\OGQLQJIRUDWNRPPHSnYDQGHWPHGOLJHVLQGHGHHQJDQJRPXJHQ
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$IWHUVDLOLQJ
7LUVGDJVVHMODGVHUQHVOXWWHUPHGK\JJHL)UHGHULNVVXQGVHMONOXEVNOXEKXVKYRUNDE\VXGYDOJHWGLVNHURS
PHGK¡MWEHODJWHPDGGHURJVDOJDIGULNNHYDUHUWLOULPHOLJHSULVHU

$IWHQHQVUHVXOWDWHURIIHQWOLJJ¡UHVRJVLWXDWLRQHUGLVNXWHUHVLK\JJHOLJWODJ9LQGHUQHXGUnEHVRJGHU
XGGHOHVSU PLHU

$OOHNDQGHOWDJH
'XNDQGHOWDJHVRPVHMOHU±EnGHVRPFUXLVLQJHOOHU
NDSVHMOHURJVRPVNLSSHUSnHJHQEnGHOOHUVRPJDVW
SnHQDQGHQV

0HQGXNDQRJVnGHOWDJHVRPGRPPHUKM OSHUHOOHUL
NDE\VVHQ9LNDQDOWLGEUXJHHQHNVWUDKnQG

+YLVGX¡QVNHUHQJDVWHSODGVHOOHUPDQJOHUJDVWHUWLO
GLQEnGKM OSHUNDSVHMODGVXGYDOJHWJHUQH7DJIDWL
RVRJYLYLOIRUV¡JHDWHWDEOHUHNRQWDNW

7LOPHOGLQJ
7LOPHOGLQJVNHUWLONDSVHMODGVXGYDOJHW±HQWHQSnPDLO
HOOHUWHOHIRQ±HOOHUYHGDWP¡GHRSSnVNLSSHUP¡GHW

'HOWDJHUJHE\UHWHUNUSUEnGIRUKHOHV VRQHQ
VRPVWDUWHUPHGHWVNLSSHUP¡GHGPDMNOL
NOXEKXVHWL)UHGHULNVVXQGRJHIWHUI¡OJHQGH´7XQH
8S´VHMODGVPHGVWDUWNO

)¡UVWHJ OGHQGHVHMODGVLIRUnUHWHUGPDMRJGHQVLGVWHGMXQL(IWHUnUVV VRQHQVWDUWHUGHQ
DXJXVWRJVOXWWHUGHQVHSWHPEHU

6HMODGVEHVWHPPHOVHURJEDQHNRUWXGOHYHUHVSnVNLSSHUP¡GHWRJYLOL¡YULJWY UHWLOJ QJHOLJHSn
)UHGHULNVVXQGVHMONOXEVKMHPPHVLGH

9LYLOJHUQHLQGE\GHWLOHWIRUP¡GHKYRUYLIRUW OOHURPUHJOHUQHIRUVWDUWSURFHGXUHVDPWDINRUWQLQJDI
EDQH)RUP¡GHWDIKROGHVWLUVGDJGDSULONO

0HGYHQOLJKLOVHQ

.DSVHMODGVXGYDOJHW
Y7RUEHQ*UDYHQKRUVW
WRUEHUQ#JUDYHQKRUVWGN
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Anholt kalder!

Skal I med til Anholt i Kristi Himmelfartsferien?
Vi mødes i Hundested havn onsdag aften den 24.5. kl. 20.00 på
grillpladsen ved bryghuset. Her kan vi hilse på hinanden, aftale evt.
følgeskab til Anholt, udveksle erfaringer mv. Nogle vil gerne sejle
natsejlads og andre tager af sted tidlig torsdag morgen.
Man sejler selv derop, og mødes så med gruppen senere. Skulle
vejret være imod os, så kan en anden destination komme på tale.
Man sørger selv for mad/ drikkevarer, grillen bliver tændt i den
smukke sandgryde på Anholt og det er næsten sommer, vi hygger og
sejlsæsonen er begyndt. Tilmeld dig turen, ved at sende en mail til aktiviteter@msm-klub.dk
eller skriv navn på tilmeldingslisten i klubhuset, så vi kan se, hvor
mange vi bliver. God tur
Aktivitetsudvalget
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Marbæk – Elleore Cruising Regatta 2017 –
nu også med motorbåde
Sæt kryds i kalenderen lørdag,
den 30. september 2017. MSM
afholder på denne dato den
traditionsrige og succesfulde
cruising regatta Marbæk – Elleore og retur. Sidste år kom
jollerne med og gav os alle
hård konkurrence og sjove
oplevelser på vandet. I år
udvider vi konceptet og indbyder havnens motorbåde til at
deltage i cruising regattaen.
Motorbåde og sejlbåde skal
selvfølelig ikke sejle mod hinanden, men vi skal på vandet
sammen og nyde vores fælles
fritidsinteresse. Motorbådene
får deres egen start og skal
også konkurrere på ruten
rundt om Elleore.
I 2016 deltog 39 sejlbåde i
regattaen og mon ikke motorbådsinitiativet giver os
omkring 50 deltagende både
– dét håber vi, og dét er
målet for 2017. Det bliver et
flot skue, når starten går på
bredingen ud for Marbæk.
Regattaen er åben for alle typer af sejlbåde og motorbåde.
Det er ikke kun et spørgsmål
om at komme først. Der er
nemlig også, ud over placeringspræmierne, præmier til
7. pladsen og sidste pladsen.
Motorbådene vil få deres egen
præmieoverrækkelse og vandrepokal. Husk, regattaen er
en ”double handed” sejlads
det vil sige, at der kun må
være to voksne om bord under sejladsen. Hunde, katte,

børn og andre ”objekter” er
selvfølgelig tilladt.
Cruising regattaen afsluttes
med efterfølgende grillfest –
forhåbentlig i klublokalerne
på Marbæk Havn. Reservér
datoen allerede nu og tilmeld
dig via invitationen i næste
udgave af ”Loggen” eller på
hjemmesiden.
Vi glæder os til godt vejr,
friske sejlere i alle aldre,
sjovt samvær og en fantastisk grillfest, hvor regattaens
mange højdepunkter og
specielt resultatlisten kan diskuteres.
Vel mødt til alle sejlere!

Af: Henrik
Møller

Regatta komitéen (vi glæder
os)
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)UHGHULNVVXQGPDUWV






5()(5$7DI
060 VRUGLQ UHJHQHUDOIRUVDPOLQJ
/¡UGDJGHQPDUWVNOL)'¶VNOXEKXV


'DJVRUGHQ

9DOJDIGLULJHQW

$VJHU5¡QJUHQEOHYYDOJW


%HVW\UHOVHQVEHUHWQLQJIRUGHWIRUO¡EQHnURJSODQHUIRUGHWQ VWHnU
)RUPDQGHQV EHUHWQLQJ RJ EHUHWQLQJHUQH IUD $NWLYLWHWVXGYDOJHW 6HMOHUVNROHQ 
.DSVHMODGVXGYDOJHWRJ3LJHVHMOHUQHNDQO VHVSnKMHPPHVLGHQ

)RUHO JJHOVHDIUHJQVNDEIRUWLOJRGNHQGHOVH

5HJQVNDEHWEOHYHQVWHPPLJWJRGNHQGW


)RUHO JJHOVHDIEXGJHWWLORULHQWHULQJ

.DVVHUHUHQRULHQWHUHGHRP%XGJHW


)DVWV WWHOVHDINRQWLQJHQW

.RQWLQJHQWHWIRUEOLYHUX QGUHW

9DOJDIIRUPDQG 3LD(OLDVVRQLNNHSnYDOJ 


9DOJDINDVVHUHU 6¡UHQGHJDDUGPRGWDJHULNNHJHQYDOJ 

)RUPDQGHQWDNNHGH6¡UHQGHJnUGIRUnUVLQGVDWIRUNOXEEHQ
8OULND 5FNHUW .DUOVVRQ EOHY YDOJW WLO Q\ NDVVHUHU PHG GHQ WLOI¡MHOVH DW KXQ LNNH
SnO JJHVDQGUHEHVW\UHOVHVRSJDYHU


9DOJDI¡YULJHEHVW\UHOVHVPHGOHPPHU
.DUVWHQ5RXUVJDDUG PRGWDJHUJHQYDOJ 
0DULH'URVW PRGWDJHUJHQYDOJ 
-DFRE&KULVWHQVHQ LNNHSnYDOJ 
)OHPPLQJGH/LFKWHQEHUJ LNNHSnYDOJ 
3HU'\UKRI LNNHSnYDOJ 

0DULH'URVWRJ.DUVWHQ5RXUVJDDUGEOHYJHQYDOJW
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9DOJDIUHYLVRUHURJUHYLVRUVXSSOHDQW
8OULND5FNHUW.DUOVVRQ PRGWDJHUJHQYDOJ 
0DLEULWW9DG PRGWDJHUJHQYDOJ 
5HQp+DQVHQ PRGWDJHUJHQYDOJ 

3HWHU'URVWEOHYYDOJWVRPQ\UHYLVRU
0DLEULWW9DGRJ5HQp+DQVHQEOHYJHQYDOJW





%HKDQGOLQJDIHYHQWXHOWLQGNRPQHIRUVODJ

,QJHQLQGNRPQHIRUVODJ


(YHQWXHOW
%HVW\UHOVHQ YHG )OHPPLQJ GH /LFKWHQEHUJ IUHPODJGH IRUKDQGOLQJVVLWXDWLRQHQ
YHGU¡UHQGH .OXEEHQV IUHPWLGLJH EUXJ DI NOXEKXVHW 'HU HU DIWDOW HQ IRUVWnHOVH
PHOOHP-HSSHRJ.OXEEHQRPDWYLEHWDOHUHWnUOLJWEHO¡ESnNUIRUNOXEEHQV
EUXJ DI NOXEORNDOHW HW GHSRWUXP WLO YRUHV WLQJ RJ RSEHYDULQJ DI YRUHV SRUFHO Q
PY%HO¡EHWUHJXOHUHVHIWHUDQWDOPHGOHPPHULNOXEEHQ

'LVNXVVLRQHQWRJXGJDQJVSXQNWLDWNOXEEHQLNNHVNDOEHWDOHIRUQRJHWVRPDQGUH
EUXJHUH L KDYQHQ InU JUDWLV 'HU NRP PDQJH NRPPHQWDUHU EOD RP K YQLQJ DI
SODGVOHMHQ EHWDOLQJIRU HQ Q¡JOHRUGQLQJ V UOLJ SULV IRU 060 PHGOHPPHU IRU OHMH
DI ORNDOHW SUREOHPHW PHG DW XGOHMQLQJ DI ORNDOHW NDQ EORNHUH IRU DQGUHV EUXJ L
VHMOV VRQHQ
.RQNOXVLRQHQDIGLVNXVVLRQHQEOHYDWDIWDOHQVLQGKROGO¡GIRUQXIWLJRJ%HVW\UHOVHQ
IRUKDQGOHU YLGHUH PHG -HSSH %HVW\UHOVHQ NDQ Vn VN¡QQH RP DIWDOHQ LQGJnV HOOHU
GHULQGNDOGHVWLOHNVWUDRUGLQ UJHQHUDOIRUVDPOLQJ
)OHPPLQJ VOXWWHGH DI PHG DW IUHPK YH DW IRUKDQGOLQJHQ PHG -HSSH YDU IRUJnHW L
HQJRGRJNRQVWUXNWLYDWPRVI UH

.DUVWHQ5RXUVJDDUGRSO\VWHDWGHUGHQRJPDMDIKROGHVHWVWRUWMROOHVW YQH
PHG RS WLO  MROOHU 6NXOOH PDQ KDYH O\VW WLO DW JLYH HQ KnQG PHG Vn NRQWDNW
YHQOLJVW.DUVWHQ

'LULJHQWHQJDYRUGHWWLOIRUPDQGHQVRPWDNNHGHIRUJRGURRJRUGHQ

(IWHUI¡OJHQGHYDUGHUVP¡UUHEU¡GWLOGHOWDJHUQH

'D GHW YDU GHQ  JHQHUDOIRUVDPOLQJ EOHY GHU VHUYHUHW HW JODV PRXVVHUHQGH YLQ
LQGHQP¡GHWVVWDUW


5HIHUHQW.DUVWHQ5RXUVJDDUG
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Frederikssund For Fulde Sejl/
Havnens Dag 2017



DĞŶƚŽƌŽƌĚŶŝŶŐ



DĂƌďčŬƐĞũůͲŽŐDŽƚŽƌďĊĚƐŬůƵď͘
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x ,ĂƌĚƵĂŶƐŬĂĨĨĞƚĚŝŐĞŶŶǇĞůůĞƌďƌƵŐƚďĊĚ͕ŽŐŬƵŶŶĞĚƵďƌƵŐĞĞƚƉĂƌŐŽĚĞƌĊĚŽŵŵŽƚŽƌ͕ƐŬƌŽŐĞů͘ƐĞũůŵ͘ǀ͍͘
x ƌĚƵŶǇƐĞũůĞƌƉĊZŽƐŬŝůĚĞ&ũŽƌĚ͕ŽŐƚčŶŬĞƌĚƵ͕ĂƚĚĞƌŶŽŬĞƌůŝĚƚůĂǀƚǀĂŶĚŚŝƐƚŽŐŚĞƌ͕ŵĊƐŬĞƚčŶŬĞƌĚƵͲ
ŚǀŽƌĞƌĚĞƚƐŝŬŬĞƌƚ͍
x ƌĚƵŶǇŝŚĂǀŶĞŶ͕ŽŐŬƵŶŶĞĚƵďƌƵŐĞĞŶŝŶƚƌŽĚƵŬƚŝŽŶƚŝůĚĞƌŝŐƚŝŐĞƉĞƌƐŽŶĞƌŽŐĨĂĐŝůŝƚĞƚĞƌ͍
x <ƵŶŶĞĚƵƚčŶŬĞĚŝŐĂƚůčƌĞƐƆǀĞũƐƌĞŐůĞƌ͕ĞůůĞƌůčƌĞĂƚƐĞũůĞƌŝŐƚŝŐƚĨƌĂďƵŶĚĞŶ͍
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I år bliver Frederikssund For
Fulde Sejl (FFFS) en del af den
nationale ’Havnens Dag’ og
ligger i forsommeren – lørdag
d. 10. juni. Frederikssund blev
i den sene vinter del af ’Vild
med Vand’, der er et koncept
der sidste år blev opstartet af
Dansk Sejlunion og Forening
af Lystbådehavne I Danmark
(FLID) med støtte fra Nordeafonden. Vild med Vand handler
om at gøre de danske havne
mere åbne, attraktive og tilgængelige samt at skabe øget
interesse for vandaktiviteter.
Herunder er også ’Havnens
Dag’, der med succes blev
afhold af 40 havne sidste år.
Grundtankerne bag Havnens
Dag ligger meget i linje med
det FFFS, som har været arrangeret i en årrække i august
måned. Sidste år flyttedes
FFFS fra byhavnen ned på
Frederikssund Lystbådehavn,
da den store arbejdsmængde,
som et arrangement i byhavnen krævede, ikke stod
mål med driftsresultaterne.
Således skabtes i 2016 et
større overskud for et nedskaleret arrangement på lystbådehavnen, end de seneste
par år med det store setup i
byhavnen.
I 2017 bliver FFFS så til Havnens Dag/Frederikssund For
Fulde Sejl og afholdes sammen med 67 andre havne
landet over d. 10. juni. Det
giver både muligheder og ud-

fordringer at holde havnefest
samme dag som alle andre,
men vi venter at fordelene
Af: Esben Chrisopvejer ulemperne. Som med- tiansen
lemmer i Vild med Vand får vi
adgang til en større mængde
materialer til brug på Havnens
Dag samt hjælp til PR og organisering foruden lidt finansiel støtte.
At holde FFFS/Havnes Dag
på lystbådehavnen fungerede
sidste år, hvorfor vi ikke vil
genopfinde den berømmelige
’dybe tallerken’. I stedet vil vi
forbedre de områder der haltede; bl.a. blev informationen
før/under dagen kritiseret og
det forventer vi med støtte og
materialer fra Vild med Vand,
at kunne rode bod på i år.
Af styregruppen bag FFFS
2016, blev vi desværre kun
to tilbage til at drive arrangementet videre på det
organisatoriske plan. Torben
Bay og jeg selv, Esben Christiansen, er således tovholdere
på Frederikssund For Fulde
Sejl/Havnens Dag 2017. Over
vinteren har vi fået lidt flere
hænder, der hjælper os med
at organisere og arrangere dagen (flere hænder er dog stadig særdeles velkommende).
Esben Christiansen
Frederikssund Sejlklub
esbenbc@hotmail.com
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5 skarpe til bestyrelsesmedlemmet

Af: Ole S. Andersen
Loggen

5 skarpe til et nyt bestyrelsesmedlem:
Ulrika Karlsson, ny kasserer
Min sejlererfaring:
Jeg startede med at sejle
optimistjolle, som barn, i et
par år. Først da jeg flyttede til
Danmark i 1985, begyndte mit
voksne sejlerliv, hvor jeg
opdagede Danmark fra vandsiden. Dette eventyr varede i
nogle år og siden blev det en
meget lang pause indtil 2008,
da vi skulle hjælpe Bjørns
kusine med at sejle deres båd
hjem til Ishøj fra Bornholm.
Denne tur blev inspirations
kilde til at vi købte Lilja, en
Magnefic Midget.
Jeg sejler fordi
Dejligt forfriskende. Vi er ikke
dem der tager de lange turer.
Roskilde fjord passer os og
båden udmærket.

En af mine bedste sejleroplevelser
Jeg kan ikke nævne en god
oplevelse, jeg synes alle ture
er gode sejleroplevelser. Aftenturene med pigesejlerne er
medicin for sjælen.
En af mine værste sejleroplevelser
Der er ikke min værste oplevelse, men jeg kan absolut ikke
lide at krydse sejlruter.

Stort jollestævne bliver endnu større
I år afholdes det store jollestævne Haldor Topsøe Cup
den 20-21. maj 2017.
Denne gang bliver stævnet
KÆMPESTORT – ja faktisk
blandt de allerstørste i Danmark.
Vi forventer 200-300 joller på
vandet, samt 60-80 følgebåde.
Det er et meget stort spring
opad fra de tidligere års cirka
50 deltagende joller.
Stigningen skyldes, at Dansk
Sejlunion har tildelt Haldor
Topsøe Cup rollen som nationalt stævne. Dermed får
stævnet betydning for
ranglisteplaceringerne for de
allerdygtigste sejlere herhjemme.
Og ikke nok med det… i skrivende stund har Danmarks
Sejlerlandshold meddelt os, at
de gerne vil deltage i stævnet.

Desuden planlægger de at
træne i tre dage på vores dejlige fjord forud for stævnet.
Det bliver spændende for os
alle sammen at følge dem i de
sammenlagt fem dage som de
vil tilbringe her.
Frederikssund Erhverv havde
længe puslet med tanken om
en havne/byfest. Da de hørte
om vores planer, herunder at
Landsholdets 49’ere og Nacra
17 (katamaran) vil sejle på en
bane lige ud for Tippen, valgte
de at lægge festen i samme
weekend. Erhvervsfolkene
er nemlig godt klar over, at
stævnet er en publikumsmagnet – og at både byfest og
stævne bliver større og bedre
når der samarbejdes.
Udover High Performancebådene ved Tippen vil der
sejle masser af Optimister,

Af: Erik Bak
Regueira

Jeg er med i bestyrelsen,
fordi
Klubben stod akut og manglede en kasserer og jeg ville
nødigt være med i en klub
der måske var nødt til at blive
opløst pga manglende tilslutning. Som klubbens interne
revisor var det ikke fremmed
for mig at tilbyde mit kandidatur. Desuden er sejlklubbens
medlemmer meget behagelige
mennesker at være sammen
med.
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Zoom8, 29’er m.v. ved lystbådehavnen, mens Europajoller
og Laser vil sejle nord for Kronprins Frederiks Bro.
Der stilles store krav til et
stævne af denne art. Derfor
har vi allieret os med et stort
antal certificerede baneledere,
dommere og jurymedlemmer
udefra. De skal sikre at sejladserne afvikles efter reglerne
og at alle formalia omkring
protestbehandling m.v. overholdes. Alle sammen er det
folk, som arbejder ulønnet på
vandet fordi de elsker sejlsport
og gerne vil give et bidrag.
Udover det rent sejladstekniske er der en masse
praktiske ting som skal løses,
for eksempel dirigering af
trafik, anvisning af plads til
joller og trailere, bemanding
af sejladsbureauer, bemanding

af dommer-, følge- og hjælpebåde, klargøring af grej til
kapsejladsbanerne, forberede
morgenmadsbuﬀet og smørselv madpakker.
På www.haldortopsoecup.dk
kan du læse mere om stævnet
og om de opgaver hvor vi har
brug for en hånd.
Klik på ’Giv en hånd’ hvis du
også har lyst til at være med.
--Erik Bak Regueira
Stævneleder, Haldor Topsøe
Cup
info@brocup.dk
Facebook.com\haldortopsoecup
Mobil 30 95 43 75

Hjælp – masser af joller på vandet!
D. 15. marts. blev der afholdt informationsmøde om
Haldor Topsøe Cup 2017 i
Frederikssund sejlklubs lokaler. Ca 40 medlemmer
fra klubberne i Jægerspris,
Frederikssund og Marbæk deltog i mødet.
Her fortalte Erik Bak, der er
stævneleder om arrangementet og om der opgaver, vi skal
løse på vand og land.
Der var stor opbakning fra
medlemmerne til arrangementet og mange har allerede
meldt sig, men du kan nå at
være med til arrangementet
ved at tage fat i Erik Bak på

info@brocup.dk eller gå ind på
hjemmesiden www.haldortopsøecup .dk og se under giv en
Af: Jacob
hånd.
Christensen
Til arrangementet kommer der
en masse hjælpere fra hele
Danmark der har ansvaret
for selve banerne på vandet,
med vi skal stadigvæk stille en
række hjælpere på dommer
og målbådene. Herudover skal
der selvfølgelig en del opgave
på land der skal løses. Tag fat
i undertegnede eller Erik Bak,
hvis du vil høre nærmere.
Så tøv ikke med at deltage i
et af de største sportsarrangementer i Frederikssund i 2017.

Grafiske løsninger er en tillidssag

Duelighedsprøve
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Velkommen til pigesejlerne
Vi starter op mandag d. 1 maj kl. 18.
Af: Helle
Dalsgaard
Pigesejlerne

Vi mødes udenfor Birthes butik.

Sankt Hans grill

Nye Pigesejlere er selvfølgelig velkomne.
Du møder bare op, eller kontakt Helle på tlf. 30420236.

Fredag 23. juni kl. 18.00
tænder vi grillen ved
klubhuset

Jeg glæder mig til endnu en sjov lærerig sæson.
Helle Dalsgaard

Kom og vær med til at fejre Sct. Hans sammen
med andre marbækkere!
Vi tænder grill kl. 18 og du medbringer selv hvad
du skal spise og drikke.
Når det begynder at bliver mørkt, sejler vi over
til Kalvøen og ser bål fra vandsiden. Bålet
tændes af vikingerne fra Vikingespillet ca. kl.
22.20.

Vel mødt
Marbæk Sejl- og Motorbådsklub

I behøver ikke tilmelde jer, men blot møde
op med egen mad og drikke, så ordner vi
grillen.
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Leje af skolebåden
Som medlem i MSM er der mulighed for, at leje vores to skolebåde.
Booking sker ved at skrive sig på kalenderen i mappen i klubhuset, og sende
en mail til formand@msm-klub.dk med oplysning af navn, medlemsnummer
og hvornår du vil leje båden.
Du skal også, på forskud, indbetale leje til klubbens bankkonto: +73<
+86908123
Priser: 200 kr/dag (kl. 7-17), 600 kr/weekend (fredag kl. 17 – søndag kl. 19),
2000 kr/uge i uge 27-31.
Nøglen udleveres af en af de ansvarlige for skolebådene, hvor der også vil
være en gennemgang af båden.
Hvis du har spørgsmål, så kontakt Pia Eliasson på formand@msm-klub.dk
eller tlf. 5133 1373.
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Kalenderen
DAT O:

Aktivitet

L ør dag d. 8.4

Standernedtagning kl. 13

Pia

T ir sdag d. 18.4

Møde for sejler skolen

Ole/Pis

T ir sdag d. 25.4

3LQVHWXU

Lørdag 3. – 4. juni 2017.
Skal I med på pinsetur til Lynæs?
Gå ikke glip af denne traditionsrige tur, som byder på hyggeligt samvær
og naturligvis godt vejr!

T o r s d a g d . 2 7. 4

Mon ikke aktivitetsudvalget har planlagt nogle aktiviteter i løbet af
dagen?

Te o r i i s e j l t r i m f o r S e j l e r s k o l e n
del 1 og 2

Ulla

Pia
Helle

Sejler skolen star ter

Ole

Tir sdag d. 2.5.

To r s d a g d . 4 . 5 .
Lørdag d. 20.5
Søndag d. 21.5.
Onsd. d. 24.5. /

Lørd. d. 3.6. /
Sønd. d. 4.6.

L ø r d . d . 1 7. 6 . /
Sønd. d. 18.6.
Søndag d. 18.6.

K a p s e j l a d s s t a r t e r, T u n e u p k l .
1 7. 4 5
Sejler skolen for let øvede
starter

Ulla

Marie

H a l d o r To p s ø e C u p , j u n i o r s t æ v n e

Jacob

Klubtur til Anholt

Karsten

P in s e t ur t il Ly næ s

Karsten

Frederikssund For Fulde Sejl/
Havnens dag
Sjælland rundt på indersiden
Sejler skolens udf lugt til
Frederiksværk

JSC

René

Marie

Fredag d. 23.6.

Skt. Hansgrill ved klubhuset

René

Au g. u g e 31

Juniorsejler Sommer Camp

Jacob

L ø r d. d. 2.9. /
S ø n d. d. 3.9.

Klubben sørger for grillkul til middagen lørdag aften og indkøber
morgenmad til søndag morgen. Det koster den formidable sum af kr. 30
pr person, og ikke-medlemmer betaler 30 kr. plus 50 kr.

F D’s k l u b h u s k l. 19

Pigesejlerne starter

Mandag d. 28.8

Men Grillen tændes ca. kl. 18.00.

Formøde Tirsdagskapsejlads,

Mandag d. 1.5.

L ø r d a g d. 10.6.

Nogle både ønsker at sejle før eller efter, og det er naturligvis også OK.
Men af hensyn til bestilling af morgenbrød mv., så skriv jer på listen
alligevel.

k l. 19. 3 0

Mandag d. 1.5

Sønd. d. 28.5

Der er skippermøde lørdag den 3.juni kl. 9.00 i/ved klubhuset, så alle
kan nå at komme under broen kl. 10.

Ansvar

L ø r da g d. 3 0.9.

Det store søslag mellem
pigesejlerne og sejler skolen

Pia

Pigesejlertur

Helle

Elleore rundt -

Henrik /

Cruisingkapsejlads

Pia

L ø r d a g d. 29.10

Standernedtagning kl. 13.

Pia

L ø r d a g d. 11.11

Afr igger fe st i Valhal kl. 18

Pia

Skriv jer på sedlen i klubhuset inden den 1. juni, eller
tilmeld jer med navn, bådnavn og antal personer på
aktiviteter@msm-klub.dk
Vel mødt - Aktivitetsudvalget.
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Afsender:
Marbæk Sejl- og Motorbådsklub
c/o Søren Ødegaard
Amsterdamhusene 6
3600 Frederikssund

Returneres ved varig
adresseændring
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LØRDAG 8. APRIL KL. 13




x STANDEREN BLIVER HEJST

x ANDRE KAN KØBE BILLIGE PØLSER
x JEPPE GIVER EN ØL
x FRIHAVNSMÆRKE UDLEVERES
x KLUBSTANDEREN KAN KØBES
x DET BLIVER HYGGELIGT.



$NWLYLWHWVXGYDOJHW060

Tr y k k e s t e d : P r o v e n t u s G r a f i s k A p s

x GRATIS PØLSER OG BRØD TIL MEDLEMMER

