
Kompasset november 2016 

  

Standernedhaling 

  

Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev 

samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab mm, som gav dejligt liv til 

ceremonien og selvfølgelig stort publikum til overrækkelser af præmier til klubmestrene. I alt var vi 

vel omkring 80 medlemmer. 

  

Efter en kort indledning fra min side fortalte Henning om Vild med Vand aktiviteterne. Denne 

sæson har vi sammen med de andre klubber på havnen haft en del aktiviteter med det formål at 

promovere fjord- og vandrelaterede aktiviteter med stor succes. 

  

Vores sejlerskole fungerer rigtig godt med en masse elever. Faktisk er Sejlerskolen mest begrænset 

af, hvor mange frivillige instruktører vi har - har nogle erfarne sejlere mod på at prøve kræfter som 

instruktør, så henvend Jer meget gerne til Sejlerskolen. 

  

Derefter fortalte Poul Alstrup om onsdagskapsejladserne. Flidspokalen gik denne gang til Niels 

Andersen, som havde været med til alle onsdagskapsejladser i 2016. Poul takkede af som baneleder 

og primus motor på onsdagskapsejladserne - han fik stor tak og mange venlige ord med på vejen 

samt kammeratskabspokalen 2016. 

  

Matchrace har haft 4 gode stævner i 2016 og generelt fin aktivitet igennem sæsonen. 

  

Juniorudvalget ved Lennert fortalte om en god udvikling i juniorafdelingen med mange unge sejlere 

og aktiviteter. Der blev uddelt præmier for de forskellige sejladser, som var afholdt i weekenden. 

Pokalen for godt sømandskab gik til Jeppe Borch for hans (og makkeren Cille)´s 5. plads til junior 

VM i bådtypen Nacra 16. Juniorpokalen gik i år til Matias Rossing og Nikolaj Borch for deres 

initiativ med at arrangere et junior stævne efter sejlsportsliga forbillede. 

  



 

 
  

Torsdagsspisningen er startet i sejlklubben. Disse er for alle som har lyst, og vi opfordrer alle 

medlemmer til at tage kontakt til Lone Østergaard for at høre nærmere om at deltage i disse 

hyggelige arrangementer. 

Vores ligasejlads har primært bestået af et fasttømret hold og et mere løst hold med forskellige 

deltagere over sæsonen. I alt har omkring 12 sejlere deltaget i de 4 stævner. Desværre er Roskilde 

rykket ned i 2. division. Vi kommer til at tage en snak om, hvordan sejlsportsliga aktiviteterne 

fremadrettet skal foregå. 

Søren fra bestyrelsen er ved at stable et vinterprogram sammen i RS. Der kommer nærmere 

information om dette på et senere tidspunkt. 

  

Vi havde i år 5 runde jubilæer. Det var: 

25 år: 

Frank Hagemann Jensen 

Bo Asholt 

40 år: 

Hans-Henrik Ahrents 

Preben Rasmussen 

Ludvig Meinild 

  



 

 
  

Fra venstre: Bo, Ludvig, Hans-Henrik, Poul Astrup (ikke jubilar), Preben og Frank. 

De fik udleveret jubilæumsnåle til store klapsalver. 

Slutteligt fik vi fløjtet standeren ned, fik en molebajer og spist nogle flæskestegsburgere. 



  

En stor tak til alle medlemmer og ikke mindst til alle frivillige for en god sæson. 

Morten Rytter 

Formand  



 

Juniorafdelingen 

Igen i år har juniorafdelingen haft stor tilgang af nye sejlere. Afdelingen har nu ca. 60 aktive sejlere 

der hele foråret og efteråret har sejlet mandag, tirsdag og torsdag aften. 

Sommersæsonen afsluttedes med en sejler weekend, hvor 17 sejlere deltog. 

Forventningsfulde glade sejlere mødte op lørdag d. 29. okt. med sejlertøj, løbesko, madrasser, puder 

og soveposer. Det blæste meget, men mange af sejlerne havde alligevel mod på at komme på vandet 

og iført varmt sejltøj og kamera tog de på vandet. Senere på lørdagen blev videoerne vist, der blev 

hygget i sejlklubben, spillet bordfodbold og samarbejdet om madlavningen. Efter stjerneløb var 

sejlerne trætte og der var hurtigt ro rundt på madrasserne. 

Søndag begyndte med en frisk løbetur. Da morgenmaden var indtaget tog sejlerne på vandet, hvor 

startskuddet til klubmesterskaberne lød. Vejret var flot med solskin og let vind. Da sejlerne kom ind 

var der standernedhaling, hvor mange andre medlemmer også var mødt op. Til standernedhaling 

blev juniorpokalen delt ud til Nikolaj og Mathias for deres planlægning og gennemførelse af 

MatNic stævne. De unges svar på sejlsportsligaen. En festlig standernedhaling, 

præmieoverrækkelse og frokost efterfulgt af forældresejlads i optimistjoller, hvor juniorerne nød at 

komme med gode råd til deres forældre. Tillykke til Peter Rugolo som vandt forældredysten. 

Resultatet fra klubmesterskabet: 

c-sejlere: 1. Sidsel, 2. Aksel, 3. Magnus 

b-sejlere: 1. Holger, 2. Viktor, 3. Theis, 4. Marcus 

tomandsjoller: 1. Anna og Helena 

Mens vi venter på foråret, afholder vi vintertræning hver søndag, hvor der sejles de dage vejret 

tillader det og laver sociale arrangementer de dage, hvor vejret ikke tillader at sejle. 

  

Kommende arrangementer:  

Udover de aktiviteter der løbende sker: Juniorsejlads, kajakaften den første torsdag i hver måned, 

torsdagsspisning ca. hver 2. torsdag (d. 24. november og d. 8. december) inviterer vi til  

Godt Nytårs komsammen - som sædvanlig - d. 31. december kl. 11.00.  

Nærmere herom senere. 

 

Lone (redaktør) 

 

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

http://roskilde-sejlklub.dk/cms


 

 


