
Kompasset oktober 2016 

  

Sommeren er skiftet til efterår, og det er tid til at gøre status og se frem til vintersæsonens 

aktiviteter. 

Vi har haft god gang i juniorerne og Matchracebådene og ikke mindst klubhus og grej til Atlantic 

Challenge 2016 jf. nedenfor.  

Der har også været gang i onsdagskapsejlerne, som sluttede sæsonen d. 14. september, og der har 

været afriggersejlads d. 2. oktober som afslutning på sæsonen. 

Vi holder standernedhaling d. 30 oktober. Nærmere om det på et senere tidspunkt. 

  

Atlantic Challenge 2016 

Atlantic Challenge takker sejlklubben for lån at klubhuset og grej til Atlantic Challenge 2016 i 

Danmark. De har lagt et filmklip på Roskildes Sejlklubs facebook hjemmeside. 

  

Onsdagssejladserne 

Onsdagssejladserne er ovre for i år, og bortset fra svigtende vind de sidste tre onsdage har vi været 

heldige med onsdagsvejret og har haft gode sejladser. 

Som bekendt stopper dele af dommerbådens hidtidige besætning efter nu 15 års indsats, så der 

efterlyses: 

1) afløsere, 

2) ideer til eventuel anden form for afvikling af sejladserne. 

På dommerteamets vegne vil jeg sige tak for tilslutningen til og entusiasmen for sejladserne, for 

ideerne til forbedringer, for al hjælp vi har modtaget af forskellig slags som udlægning, flytning og 

inddragning af kapsejladsbøjerne i fjorden samt for vedligeholdelsen af Livie, for stand in's på 

båden, når den faste stab har været andetsteds, for applaussen ved årets afslutning, samt ikke mindst 

for alle de fornøjelige onsdag aftener, vi har haft. Det har for os på dommerbåden været en stor 

fornøjelse, ellers havde vi heller næppe bemandet den i 15 år. Men nu kalder pensionen og dermed 

muligheden for at sejle langt - eller måske snarere længe - uden at skulle være tilbage til given tid, 

og det ønsker jeg at prøve. 

I må alle have fair vind fremover og fortsat fornøjelige sejladser. 

Hilsen  Poul  



Afriggeren 

Vejrforudsigelserne op til Afriggeren 2/10 svingede fra dag til dag med snart fornuftig vind, snart 

ingen vind, snart tropiske regnskyl, snart støvregn. Det endte med fornuftig vind, 3 til 5 m/s, reelt 

kun meget lidt regn over den syglige del af fjorden, en gennemførselstid på cirka 3 timer 15 

minutter fra første båds start til sidste båds målgang, og målgang inden for cirka 20 minutter for alle 

på nær to. DH er ikke perfekt, det er ingen måleregel, men helt skævt skyder den altså heller ikke. 

17 tilmeldte, en enkelt kom ikke til start, én kom og troede sig tilmeldt, men var det ikke, hvad der 

så end er gået galt. "Klubmodul" er næppe det enkleste system til formålet. 

Tak for i år. 

Hilsen 

Poul  

 

Sejlerskolen 

Sejlerskolen startede i år ud med 24 elever. Desværre var der et par stykker, der hoppede fra midt i 

sæsonen. 

Eleverne fortæller, at de syntes, at det er dejligt at komme ud på Roskilde Fjord selv om det nogen 

gange blæser lidt meget. Ellers er alle glade for at sejle i vores skolebåde. 

Der var 7 elever til prøve den 24/9 og 3 elever den 26/9. Desværre var der ikke nogen vind den 

26/9, så deres prøve er udsat til uge 43. 

Jeg vil gerne takke alle instruktører for deres indsat som frivillige hjælpere. Det er dejligt, at I har 

lyst til at sejle med vores elever, så de lærer at sejle en sejlbåd og begå sig sikkert på vandet. 

Vi har på nuværende tidspunkt 8 sejlerskoleelever, der forsætter som 2. år elever i 2017 samt 5 nye 

elever. 

Jeg håber, at Roskilde Sejlklub kan bevare dette tiltag. 

Så hvis du - eller nogen du kender - har lyst til at være instruktør for sejlerskoleelever, kontakt 

venligst undertegnede. 

Roskilde Sejlerskole 

Hanne Christensen 

  

  

Torsdagsspisningen 
  

Nu går vi i gang med efterårssæsonen og torsdagsspisningerne starter d. 13. oktober. 

  



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: 

13. oktober, 27. oktober, 10. november, 24. november og 8. december 2016. 

12. januar, 26. januar, 9. februar, 23. februar, 9. marts, og 23. marts 2017. 

  

Inge og Kaj Tønder, Kirsten og Georg Vejen, Poul Astrup og mig sagde hunden står for maden den 

første gang. 

  

Lone 

  

Redaktøren  
 


