
Kompasset december 2015 

 

 

Nytårskur: 

Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt 
lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt 
nytår og tak for det gamle. 

Det gør vi selvfølgelig også i år. 

Der vil være mulighed for at købe laksemadder - eller hvad vi ellers finder på - og 
købe øl, vin og vand. 

Vi ses til hyggeligt socialt samvær. 

 
Bestyrelsen 

 

 

Standernedhaling: 

Vi holdt standernedhaling lørdag d. 31. oktober. Der var et flot fremmøde, og 60 
personer til den efterfølgende spisning. 

Morten bød velkommen og fortalte om, hvad der overordnet var sket i Sejlklubben på 
det seneste. 

Poul fortalte om kapsejladserne og tildelte flidspokalen for onsdagskapsejladserne til 
Carsten Weber Kock, som desværre ikke kunne være til stede. 

Juniorudvalget orienterede også om stor aktivitet (se nedenfor), og juniorpokalen gik 
til det meget aktive og engagerede trænerteam. Kammeratskabspokalen gik kollektivt 
til juniorudvalget for en stor og god indsats til gavn for klubben. 

Standeren blev fløjtet ned, og der var efterfølgende "molebajere" til alle. 

Der var 60 til den efterfølgende spisning, som har fået megen ros. Stemningen var høj 
- det var jo også meningen. 

 

 

Renovering af LIVIE: 

Efter afslutning af sejlsæsonen 2015 har LIVIE (dommerbåden) gennemgået en hårdt 
tiltrængt renovering af motorrumslugekarm, dæk og inspektionsluge agter. 



Renoveringen har kostet ca. 36.000 kr. og er udført af vores lokale bådebygger Hans- 
Ole Lund. 

Hermed skulle LIVIE gerne være sikret lave driftsomkostninger i nogle år fremover. 
LIVIE har siden anskaffelsen været Roskilde Sejlklub en billig og driftssikker 
dommerbåd på trods af, at hun i en periode har været brugt til udlægning af sømærker 
m.m. samt i den daglige brug har mange forskellige skippere. 

Så pas på damen og sørg for at rydde op, inden hun forlades. 
 
Med sejlerhilsen, bådsmanden. 

 

 

Skolebådene: 

Sejlerskolen har haft en fantastisk god sæson med 20 elever. Der var 7 elever til 
prøve i praktisk sejllads. Alle bestod, TILLYKKE. 

Jeg vil gerne takke alle sejlerskoleinstruktører for at stå til rådighed og hjælpe med at 
få sejlerskolen til at fungere. 

Som afslutning på dette års sejllads havde Match Race afdelingen inviteret til 
"Roskilde Sejlerskole fleetrace event " i J22 bådene. Alle havde en fantastisk dag på 
vandet, 
hvor der blev prøvet kræfter i en anderledes bådtype. 

Sejlerskolen har på nu værende tidspunkt 15 elever, der er klar til at sejle fra 1/5- 
2016. Jeg har 10 på venteliste fra i år, så jeg håber, at jeg kan få hjælp af nogle Roskilde 
sejlere. 

JEG MANGLER instruktører, så jeg kan få skolebådene på vandet, 
så hvis du har lyst til at hjælpe hver uge, hver anden uge, hver 3 uge, aften eller 
eftermiddag, eller være afløser......så skriv til mig: 

Hanne Christensen <rs.sejlerskole@gmail.com> 

I skal nok få den undervisning, der skal til for at undervise sejlerskole elever. 

 
Hanne C 

 

 

Juniorudvalget: 

Siden sidst har vi i juniorafdelingen rundet sommersæsonen af. Sæsonen har været en 
stor succes, da vi har rundet 50 aktive juniormedlemmer i klubben. Der er et stort og 
godt materiale at bygge videre på. Den store succes må ikke mindst tilskrives vores 
dedikerede trænere, juniorernes forældre og bådsmænd, som alle har udvist et 



stort engagement. En stor tak skal lyde til dem alle. I tråd hermed valgte juniorudvalget i år 
at tildele årets juniorpokal til klubbens juniortrænere for deres gode og vedholdende 
indsats. Men det skal også nævnes, at juniorudvalget kollektivt fik klubbens årlige 
kammeratskabspokal, hvilket man i udvalget er meget glade for og beærede over. De vil 
prøve at leve op til det i det kommende år. 

Vintertræningen har i skrivende stund taget over, og her har vi mere end 15 aktive 
vintersejlere. Og der er plads til flere. Ellers kommer vintersæsonen til at gå med at få 
grejet i klubben til at kunne kapere de mange nye sejlere i vores primære jolletyper: 
Opti, FEVA og 420. 

Klubbens juniorer har deltaget i en række nationale og internationale stævner og har 
repræsenteret Roskilde Sejlklub rigtig flot. Nicolai har været til opti-EM i Wales, 
hvor han blev nummer 15 ud af 157 drenge. Cecilia har været til opti-NM i Sverige, 
hvor hun blev nummer 18 ud af 76 piger. Cecilie har været til Zoom 8 VM i Østrig, 
hvor hun blev nummer 17 ud af 47 piger. Jeppe har været til SL16 katamaran EM i 
Frankrig, hvor han sammen med sin makker blev nummer 6 ud af 7 besætninger. 

I sommer søgte vi en bådsmand til at kunne hjælpe med juniorudvalgets grej. Ud af 
klubbens mange medlemmer fik vi en ansøgning, som var fra en af vores juniores 
forældre. Vi har naturligvis taget imod ansøgningen og er rigtig glade for, at Karl nu 
er blevet en del af vores team nede på havnen. 

Nu bliver det spændende at se, hvad det nye år bringer. Vi har plads til nye juniorer, 
men vores grej-situation stiller begrænsninger. Derfor: Har du, dine børn eller 
venners børn lyst til at lære at sejle, skal I allerede nu rette kontakt til juniorudvalget, 
så de nye sejlere er sikre på at få plads blandt vores store flok af ihærdige 
juniorsejlere. 

 
Unge sejlere søges til VM i Atlantic Challenge "godt sømandsskab". 

I Roskildes bantrybåd, er der endnu plads til omkring seks unge deltagere (min. 15 år) 
- meget gerne fra Roskilde Sejlklub. Der forventes at komme hold fra 14-16 nationer 
til Roskilde i perioden 11. – 24. juli 2016. Hvert hold består af maksimalt 20 unge 
mennesker og en leder. Selve arrangementet vil løbe over otte dage med ca. to 
konkurrencer om dagen. 
Konkurrencerne omfatter øvelser under sejl, for årer, navigation, knob og 
tovværksarbejde. Det drejer sig ikke blot om at komme først, men også at løse 
opgaverne med sikkerhed og elegance samt træffe den rigtige beslutning i rette 
tid ved hjælp af godt lederskab og samarbejde i båden - for dermed at udvise godt 
sømandskab. 

Besætningen fra Roskilde mødes en gang om måneden i perioden februar-april og 
træner en gang ugentlig i perioden maj-juni. 

Er du interesseret så kontakt Birgitte Larsen eller send hende en mail 
på: nhborch@mail.dk. Birgitte vil samle gruppen af interesserede fra RS og tilmelde 
dig til et informationsmøde i januar. 



Læs mere: http://atlanticchallenge.dk/ac%202016%20roskilde.html 
 
Juniorudvalget 

 

 

Kajakafdelingen: 

Foredrag 3. december 2015 kl. 19.30 v/ Leslie Flemming. 

Stort vand kan afstresse – en kajakroers billeder og fortælling om det afstressende 
ved at ro i udfordrende vand og på øde steder. Turen går fra Præstø Fjord til Wales, 
Irland og Canada. 

Leslie fortæller om, hvordan hun brugte kajakken til at komme videre efter at være 
gået ned med stress. Det førte til store oplevelser, men også til et behov for at 
uddanne sig undervejs, så hun kunne klare de udfordringer det store vand byder 
kajakroeren. 

Foredraget underbygges med billeder fra ture i Wales, Irland og Canada. 

 
Hanne L. 

 

 

Afriggersejladsen 4. oktober 2015: 

Afriggersejladsen afvikles med omvendt start, således at bådene får en starttid 
svarende til handicappet, og bådene vil derfor komme i mål samtidig, hvis de lever op 
til deres mål. 

DMI havde lovet meget svag vind. De holdt ord. Af tretten tilmeldte valgte to derfor 
slet ikke at møde op, og én foretrak at bruge dagen på i stedet at få båden på land. 
Tilbage var 10, der startede i god ro og orden. Den vind, der trods alt var, var ret 
stabil omkring 1 m/s, men ret variabel, hvad retning angår og nåede fra 60 grader 
klokken 10, da den første båd startede, til tæt på 180 grader, inden den sidste startede 
en lille halv time senere, sprang så til stik nord for at gå langsomt tilbage til syd og til 
sidst stabilisere sig på 300 grader og da i øvrigt nå helt op på 2 m/s! To både udgik 
undervejs, så vi tog tæt på klokken 14 otte både i mål ved Egehovedtønden med 5.24 
sømil tilbagelagt af de 12.67 planlagte. 

De dygtigste letvejrssejlere, dvs. førstepræmietagerne i de enkelte løb, blev Martin 
Christensen fra Jyllinge Sejlklub i Banner 34, Kenneth Müller, også fra Jyllinge, i BB 
10 meter, lokale Claus Staffe i Elan 333 og ligeledes lokale Lars Bo Rasmussen i 
Elan 340. 

 
Poul Astrup 

http://atlanticchallenge.dk/ac%202016%20roskilde.html


 

 

Torsdagsspisning: 

Torsdagsspisningerne fortsætter i foråret - som udgangspunkt hver anden uge. 
Datoerne de næste måneder fremgår af kalenderen nedenfor. 

Som sædvanlig bliver der hængt tilmeldingssedler op i gangen i klubben, men 
tilmelding kan også ske pr. mail til Lone@godmail.dk. Tilmelding skal ske senest 
mandagen før spisningen. 

I kan også se mere på hjemmesiden. 

På gensyn. 

 
Lone 

 

 
 

Kalender: 

 
December: 
03. december: Kajakaften. 
10. december: Torsdagsspisning. 
31. december: Nytårskur 

 
Januar: 
07. januar: Kajakaften. 
14. januar: Torsdagsspisning. 
28. januar: Torsdagsspisning. 

 
Februar: 
04. februar: Kajakaften. 
11. februar: Torsdagsspisning. 
25. februar: Torsdagsspisning. 

 

Redaktøren 

Lone 
 


