
Kompasset april 2015.  

  

Standerhejsning:  

Kære medlemmer! 

Dagene er blevet længere, og vi skal til at skyde sæsonen i gang (selv om 
nogle har været i gang et stykke tid)! 

I inviteres hermed til den årlige standerhejsning i klubben: 

Søndag d. 26/4 kl 12.00 

Efter standerhejsningen vil klubben være vært for en fælles frokostbuffet samt 
en vand/øl. For at kunne indkøbe passende mængder mad bedes I tilmelde Jer 

arrangementet via hjemmesiden. Dette gøres ved at logge ind på klubmodul / 
RS hjemmesiden, gå til "Event" i højre side og derefter tilmelde Jer 

"Standerhejsning". 

PS: Opdækning & afrydning er på fællesbasis.  

Vi ses. 
Bestyrelsen 

  

Juniorafdelingen: 

Der er træning mandag kl. 17.30 og kapsejlads torsdag kl. 17.30. 

Torsdagsspisningen:  

Torsdagsspisningerne synger på sidste vers. Vi holder afslutning torsdag d. 23. 
april. 

Vi starter grillaftenerne torsdag d. 14. maj, hvor vi har bestilt godt vejr, og 
hvor Jørn Bjerre har lovet at tænde op i grillen. Vi har et hold grillmestre mere, 

nemlig Henning Ibsen og co. 

Som tidligere år er der ikke tilmelding. Man kommer bare og medbringer selv 
mad. Drikkevarer kan købes (vin, øl og vand) eller kan medbringes. Det koster 

10 kr. pr. næse at deltage til dækning af udgifter til grillkul mv. Grillen vil være 
klar kl. 19. 

Som udgangspunkt tænder vi op hver 14. dag, som det fremgår af kalenderen 
sidst i Kompasset. Vi fortsætter med sms-kæden, så vi har mulighed for at 

tænde op, hvis vejret er helt uimodståeligt ud over de sædvanlige dage. Hvis 
du/I vil med i sms-kæden, så send en besked til Lone på tlf. nr. 2165 0225. 



Som det fremgår af kalenderen, vil vi også tænde op i grillen Sankt Hans 
aften. 

Lone 

 

Hvad er der sket siden sidst: 

Vi holdt generalforsamling d. 25. marts 2015. 

Referatet af generalforsamlingen vil snarest blive lagt på hjemmesiden. 

 

Juniorafdelingen:  

Mandag d 13. april holdt juniorafdelingen sin første træningsaften for dette 
forår. Vores kendte sejlere deltog denne aften, dvs. ca. 15 sejlere. Enkelte af 

de mest erfarne tog på vandet, resten blev på land til introduktion pga. kraftig 
vind. 

Samme aften havde vi introduktion til nye kommende sejlere. Vores trænere 

havde flyttet 2 joller ind i klubhuset. Ungerne blev delt i 2 grupper, og skulle 
derefter i fællesskab samle jollerne korrekt og finde det hold, som var hurtigst. 

Der var højlydt aktivitet - og ungerne syntes, det var rigtig spændende. Jeppe 
(træner) havde en video med som inspiration til sejlsporten.  

Mens børnene havde disse aktiviteter, havde juniorudvalget et 

introduktionsmøde for forældre. Vi fortalte om generelle aktiviteter i Roskilde 
Sejlskub, samt specielt om aktiviteter i juniorafdelingen.  

 
Vi talte ca. 25-30 nye sejlere, samt ca. 15 af vores gamle sejlere. Ca. 32 

primært nye forældre deltog til introduktionen. Må siges at dette 
antalsmæssigt er et rigtig godt udgangspunkt, og vidner om, at indsatsen hidtil 

har båret frugt - super. 

 
Tak for indsatsen til trænerne. Det så ud til, at alle unger havde haft det rigtig 

sjovt. 

Stemningen blandt forældre var rigtig fin. Vi håber at se dem igen. 

Peter Rugolo 

Sejlerskolen: 

  

Sejlerskolen havde en fantastisk introduktionsaften tirsdag den 14 april 2015, der mødte 
22 personer op for høre om vores Sejlerskole. 
  

Sejlerskolen starter i uge 19, og der vil være undervisning mandag, tirsdag og onsdag. 
I vores Sejlerskole har vi 5 sejlerskoleinstruktører. Vi kunne godt bruge et par afløsere, 



så hvis der er nogen, der er interesseret i at være afløser i vores sejlerskolen, så send en 
mail til: rs.sejlerskole@gmail.com 

  

På nuværende tidspunk har vi 9 sejlerskoleelever, der har tilmeldt sig sejlerskolen og  
8 elever der har tilkendegivet, at de gerne vil gå i sejlerskole. 
  

Hanne C. 

 

 

Kalender: 
 

April: 

23. april: Torsdagsspisning. Afslutning 

26. april: Standerhejsning  

27. april: Junior jolletræning  

Maj: 

04. maj: Junior jolletræning 

06. maj: Onsdagskapsejlads start 

07. maj: Jollekapsejlads 

11. maj: Junior jolletræning 

13. maj: Onsdagskapsejlads 

14. maj: Grillaften 

18. maj: Junior jolletræning 

20. maj: Onsdagskapsejlads 

27. maj: Onsdagskapsejlads 

28. maj: Grillaften 

Juni: 

01. juni: Junior jolletræning 

04. juni: Juniorkapsejlads 

08. juni: Junior jolletræning 

11. juni: Grillaften 

23. juni: Sankt Hans Grill 

 

Redaktøren (Lone)   Indsat 24.04.15 JB 

 

 

Klik her http://roskilde-sejlklub.dk/cms for at besøge vores 

hjemmeside. 
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