
Kompasset september 2017 
 

  

Den sommer - som stort set ikke har været her - er slut, og efteråret ligger foran os. 

  

Det skal ikke tage humøret fra os, og i det følgende kan I se, hvad der er sket, og hvad der 

vil ske i den kommende tid. 
 

  

Juniorafdelingen. 
  

Efterårstræningen er begyndt, og der sejles mandage og tirsdage. 

Der er 40 glade børn og deres forældre, der deltager. 

Børnene sejler, og forældrene hjælper til og laver mad, som er klar, når ungerne kommer 

ind. Socialt samvær er en vigtig del af sejlerlivet. 

  

Træningen er målrettet både mod at lære godt sømandskab og kapsejlads. 

  

Dejligt at der er stor aktivitet i juniorafdelingen. 
 
 

Klubmesterskab for juniorer. 
 

Så varer det ikke så længe, inden vi afholder klubmesterskaberne, og I kan alle glæde 

jer.  
 

LØRDAG DEN 30. SEPTEMBER KL. 10-16 i sejlklubben.  
 

PROGRAM: 

Kl. 10.00. Skippermøde i klubben.  Sejlerne skal være omklædt til skippermødet.  

 

Kl. 10.45. Første start går.  

Der vil være to forskellige hold (trænerne deler sejlerne).  

Bane A: Kapsejlads.   

Bane B: "Sejl din tid". 

 

Kl. 12.30. Vi spiser frokost.  

 

Kl. 13.15. Skippermøde for forældre og sejler børn. 

 

Kl. 13.45. Forældre-mesterskab.  

Bane A: Forældre-kapsejlads (tilskuere – i følgebåde).  

Bane B: SUP-stafet for forældre, børn og trænere. 

 



Kl. 15.30. Varm kakao, kaffe, frugt og kage samt præmieoverrækkelse. 

 

Vi slutter kl. 16.00.  

 

Tilmeld dig på klubbens 

hjemmeside  http://roskildesejlklub.dk/cms/EventOverview.aspx  

 

Det koster 100,- per juniorsejler. Tilmeld dig senest den 25.september  

 

I løbet af dagen tager vi med glæde imod hjælp fra forældre både i køkkenet, ved 

broen og andet. Efter frokost bliver det rigtig sjovt at se flest mulige voksne lege med 

på vandet. Husk tøj til at komme på fjorden. 
 

Forbehold for ændringer i programmet efter vejret. Uanset vejret vil dagen blive 

gennemført.  
 

Vel mødt 

Juniorudvalget 

 

Onsdags VM eller aftenhyggetur. 
 

Status fra Roskilde & Veddelev fælles onsdagskapsejlads. 
 

Vi har netop afsluttet sæson 2017 med fin deltagelse og med et setup der peger fint frem 

mod 2018.  
 

Samtidig har vi indsamlet og præmieret foto fra årets sejladser: 
 

  
 

 

1. Præmie:  

Chris Comlossy 
 

2. Præmie: Arne 
 

3. Præmie: Normann 
 

 
 

• Flere billeder kan ses her (23 der indgik i fotokonkurrence) 

• Langt flere (300+ her finder du helt sikkert foto af samtlige både :-) 
 

Udfordring ved årets start 

http://roskilde-sejlklub.dk/cms/EventOverview.aspx
https://www.flickr.com/photos/rune101/albums/72157689051055195
https://flic.kr/s/aHsm3u2Phn


Vores mangeårige trofaste kapsejladsleder Poul Astrup meldte sidste år at han havde brug 

for at blive frigjort fra gerningen, da han havde planlagt længere tids sejlads rundt i de 

danske farvande. 
 

Det stod derfor klart at vi måtte nedjustere vores vante niveau, evt. med simpel bane, 

startsignal fra molen osv.  
 

Heldigvis har vi fået etableret en ganske god løsning med fast bådfører, turnus for afvikling, 

krydsstart, 8 lange - og 8 korte baner, system for udregning af resultater etc. 
 

• Resultat for forårets sejladser  

• Resultat for sensommerens sejladser  
 

Vores ambitioner for 2018 er deltagelse af endnu flere både. Vi vil i foråret lave en 

introduktionskapsejlads hvor vi tilbyder nye både/besætninger en grundig introduktion og 

“Lån en skipper”, etablering af gastebørs etc. 
 

Stor tak til Ole fra “Peace” der har været gennemgående bådfører og fint har sørget for at 

turnushold blot skal lægge bane, sætte starter i gang og måltagning. Også tak til Christian 

Thorsen VSB der har taget sig af resultatudregning. 
 

Det fælles kapsejladsudvalg består p.t. af: Chris Comlossy, Sven Scharling og Thomas 

Hermann fra VSB samt Pall og Normann fra RS. 
 
 
 

Roskilde Sejlklub inviterer Isefjordskredsens kapsejlere til Afriggersejlads første 

søndag i oktober, 01/10. 

Første båd i mål vinder - men vi starter forskudt. 

Langsomste både starter kl. 10 og efter handicap følger de næste. 

Du kan vælge mellem Afrigger-KAPsejlads og Afrigger-TURsejlads.  

Afrigger-KAPsejlads tæller med til næste års kredsmesterskab.  

Læs mere om afriggersejladsen på klubbens hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

 

Normann Sloth  

 
 

http://roskilde-sejlklub.dk/cms/Clubroskildesejlklub/ClubImages/Onsdagskap/Samlet-resultat-foraar2017.pdf
http://roskilde-sejlklub.dk/cms/Clubroskildesejlklub/ClubImages/Onsdagskap/Samlet%20efteraar%2013092017.pdf


Sejlerskolen:  
 

Vi tilbyder navigations / teori kursus om onsdagen kl. 19:00 i vinter. 
 

Der er informationsaften den 27. september kl. 19:00. 
 

Terkel Christensen vil lave undervisningen som der er stemning for: 

" gør det selv" som "studiegrupper" eller som alm. undervisning. 
 

Der undervises i navigation efter Søfartsstyrelsens pensum. 
 

Så mød op den 27/9 kl. 19:00 i Sejlklubben i Strandgade 12. 
 

Tilbuddet er for medlemmer af Roskilde Sejlklub, udgifterne til kurset vil være ca. 1.000 

kr., som er til undervisningsmateriale.  

Med venlig hilsen  

Hanne Christensen 

Sejlerskolen 
 

  

Sejlsportsligaen 
 

Sikker sejr til Roskilde Sejlklub i Sejlsportsligaen. 
 

Klubbens Sejlsportsligahold vinder 2. division samlet i sæsonen og er dermed tilbage i 1. 

division i 2018. 
 

Sejren blev meget overbevisende med 3 gange øverst på podiet og en gang anden øverst i 

sæsonens fire stævner. 
 

Der har været sejlet i Struer, Brejning, Århus afsluttende med Skovshoved, hvor der var 

opbakning fra Roskilde sejlere, der mødte op og heppede, og så sejladserne på nærmeste 

hold. 

  

Topmærkerne ligger helt tæt på molen, og i Skovshoved blev de i øvrigt lagt af Klaus 

Tønder i sejlklubbens RIB under kyndig vejledning af baneleder Michael Mosegaard, så 

Roskilde Sejlklub var godt præsenteret på forskellige poster. 
 

I sæsonens fire stævner har klubbens hold sejlet ca. 50 sejladser mod de andre 17 klubber i 

2. division, og der sejles altid i Dansk Sejlunions 6 J70’ere, som rejser med rundt til 

stævnerne med arrangører, dommere, opmænd, mediefolk m.fl. Peter Wolsing, som er 

ansvarlig for det hele, kaldes cirkusdirektøren, og det er et fantastisk cirkus, som han styrer 

med stor succes. 
 



Roskilde Sejlklubs besætning har gennem sæsonen bestået af Amanda Uldal, Hans Tønder, 

Jeppe Rørholm Borch (rorsmand i stævne 3), Matias Rossing, Peter Nygaard, Søren Kjær, 

Tim Kristoffersen, William Rugolo,  
 

Ved hvert stævne har besætningen været en kombination af juniorer og seniorer, og det er 

en super god måde at kombinere erfaring med ungdommens mod og energi, og det 

medvirker til at udvikle klubbens yngre sejlere (og måske holde de ældre yngre). 
 

Nu skal forberedelserne til næste sæson i gang - efter sejren i Skovshoved udtalte Jeppe, at 

Roskilde Sejlklubs mål er at komme med i toppen af 1. division, hvilket giver mulighed for 

at komme ud i Europa og sejle Champions League stævner, så der skal gang i træningen på 

fjorden. 
 

Første stævne bliver lørdag den 30. september, hvor vi sejler om, hvem der skal 

repræsentere Roskilde Sejlklub til ligastævnerne i 1. division i 2018.  
 

Se separat invitation. 
 

I øvrigt henvises til al omtalen af Roskilde Sejlklub i artiklerne på Sejlsportsligaens 

Facebook side, www.sejlsportsligaen.dk, 

www.baadmagasinet.dk samt www.minbaad.dk 

 
 

Invitation til "Ligastævne": 
 

Lørdag den 30. september 2017 sejles der stævne efter samme format som Sejlsportsligaen. 
 

Der sejles i klubbens 4 J22’ere med 4 besætninger mod hinanden i hver sejlads, og så skifter 

vi alt efter, hvor mange hold der tilmelder sig. 
 

Banen er 2 opkryds og 2 læns med målgang på læns. 
 

Der er skippermøde kl. 9.00 og første start kl. 10.00. 
 

Stævnet er samtidig udtagelsesstævne til hvem, der skal repræsentere Roskilde Sejlklub ved 

ligastævnerne i 2018. 
 

Håber at se både matchrace sejlere, onsdagssejlere og andre af klubbens sejlere til stævnet - 

kom frisk. 
 

Tilmelding til Hans Tønder htj@directo.dk senest mandag den 25. september 2017. 
 

Torsdagsspisningen: 

  

http://www.sejlsportsligaen.dk/
http://www.baadmagasinet.dk/
http://www.minbaad.dk/
mailto:htj@directo.dk


Det har været en "umulig" sommer, hvor grillaftener ikke har været muligt at planlægge 

bare tre dage frem med sikkerhed for ordentligt vejr, så det er der ikke blevet noget af - 

beklager. 

  

Nu går vi i gang med efterårssæsonen, og torsdagsspisningerne starter lidt tidligere end 

normalt d. 28. september. 

  

Konceptet er uændret. Vi laver mad ca. hver 2. torsdag til hinanden. Nye med lyst til 

fællesspisning er mere end velkomne. Vi finder sammen 4- 6 personer, så man står ikke 

alene med ansvaret. Vi hygger os gevaldigt, både når vi spiser, men også når vi står for 

indkøb og madlavning. 
 

Også i år koster det 40 kr. pr. næse at deltage i spisningen. Det dækker mad, men ikke 

drikkevarer. Øl og vand kan trækkes i automaten, og vin kan købes i køkkenet til 70 kr. 

pr. flaske (god vin). 
 

Maden er klar kl. 19.00. 
 

Man skal melde sig til senest mandagen før af hensyn til planlægningen.  

Man kan skrive sig på listen, der bliver hængt op på opslagstavlen i gangen i klubhuset  

eller sende en SMS eller mail til undertegnede. 
 

Vi har planlagt følgende datoer i den kommende sæson: 

28. september, 12. oktober, 26. oktober, 9. november, 23. november og 7. december 2017, 

11. januar, 25. januar, 8. februar, 22. februar, 8. marts, 22. marts og 12. april 2018. 
 

Inge Tønder, Henning & Ingelise Ibsen, Henning Andersen og mig sagde hunden står for 

maden den første gang. 
 

Lone 

Tlf: 21650225 

E-mail: Lone@godmail.dk 

  
 

Idrætsfacilitetspuljen. 

  

Sejlklubben har ansøgt Idrætsfacilitetspuljen i Roskilde Kommune om tilskud til to 

projekter.  
 

Vi har søgt tilskud til maling af Klubhuset, som trænger gevaldigt til en renovering. 

Opgaven er så omfattende, at vi har skønnet, at det ikke er gennemførligt ved frivilligt 

arbejde.  
 

Desuden har vi ansøgt om tilskud til udskiftning af skolebådene, da de nuværende er både 

gamle og gammeldags.  

mailto:Lone@godmail.dk


Ansøgningerne til idrætsfacilitetspuljen bliver formentlig behandlet på byrådsmødet d. 27. 

september 2017. 

  

Vi håber det bedste! 

  

Lone 

  

  

Klubhuset. 

  

Som mange sikkert har set, er etableringen af kystsikringen godt i gang. 

  

Vi ligger i gevaldigt byggerod og er stort set spærret inde af hegn og udgravninger. 

Arbejdet med muren ved klubhuset vil tage en månedstid endnu, mens asfalt mv. først vil 

være på plads til foråret. 

  

Vi glæder os over at blive sikret mod stormflod og må så leve med besværlighederne her og 

nu. 

  

Lone 

Redaktør 

  
 
 
 
 
 
 
 


