
Velkommen til et nyt nummer af Kompasset pr. mail. September 2014 

 

 

Nyt fra formanden. 
 

Dejligt at ildsjæle har taget initiativ til at genoplive bladet i elektronisk form. 

 

I bestyrelsen arbejder vi på at få flere aktiviteter i gang. De foreløbige mest synlige eksempler er 

sejlerskolen og sejlsportsligaen samt vigtigst af alt, flere sociale aktiviteter for alle medlemmer. 

Hvis I har nogle aktiviteter, som I vil være med til at gennemføre, så hører vi meget gerne fra Jer. 

 

Det er under overvejelse at etablere et decideret kapsejlads træningsforløb. Interesserede elever 

samt undervisere bedes henvende sig til mig per e-mail! 

 

De 3 klub-laserjoller som vi har stående på pladsen vil blive solgt og en brugt Contender er indkøbt. 

Vi laver en dele-Contender ordning (mod betaling), hvor man vil kunne sejle i klubbens Contender 

jolle. 

 

Vi har fået stjålet en kajak fra pladsen. Jeg vil gerne opfordre til at holde øje med mistænkelige 

personer, samt at I alle sikrer Jeres og klubbens værdier forsvarligt. 

 

Klubben har meget snart kastet Bodil helt af sig og ser indvendigt ud næsten som ny. En stor tak til 

alle som har hjulpet med at sikre og ordne klubben før, under og efter stormen. Dejligt at vi har 

medlemmer, som har hænderne skruet godt på. Hvis nogle har evner og lyst til at deltage i lidt 

vedligeholdelsesarbejde med et ikke uvæsentligt socialt islæt, må I meget gerne henvende Jer til 

Lone Østergaard som er primus motor m.h.t. klubhuset. Som omtalt nedenfor har vi arrangeret en 

hyggelig arbejdsdag 4.oktober. 

 

Godt efterår og vi ses til standernedhaling d. 1. november kl. 16.30 efterfulgt af Efter-Bodil-fest. 

 

Morten 
 

 

I Kompasset pr. mail kan du se, hvad der er sket for nylig, og hvad der pt er på bedding i klubregi. 

 

 

Arbejdsdag på klubhusområdet. 
I forsommeren havde vi en arbejdsdag, hvor mange medlemmer deltog i at få styr på 

klubhusområdet. 

Det vil vi gentage d. 4. oktober og håber på god tilslutning. Ukrudt, hæk og græs mv. gror 

uhæmmet, så vi er nødt til at gøre noget. Vi mødes kl. 9.00 til morgenkaffe mv., og vi køber 

selvfølgelig ind til en god frokost, som vi indtager, når vi er færdige. Vi forsøger at have styr på det 

nødvendige grej, men hvis du har en hækklipper, en ukrudtsbrænder, en buskrydder eller andet 

relevant, må du meget gerne give besked. Tag gerne arbejdshandsker med. 

 

 

Standernedhaling og Efter-Bodil-fest. 
1. november holder vi standernedhaling. Oven på en lang proces med udbedring af skaderne efter 



stormen Bodil er vi ved at være i mål - oven i købet med skindet på næsen. Derfor har vi i 

bestyrelsen besluttet at kombinere standernedhalingen med en fest for os alle. Vi holder 

standernedhaling kl. 16.30 og fortsætter aftenen med middag og fest og ballade. Fornøjelsen koster 

100 kr. for maden. Drikkevarer kan købes til rimelige priser. Tilmelding skal ske på hjemmesiden, 

hvor man også kan læse mere om arrangementet. 

  

  

Tur til Oman. 
23. oktober fortæller Preben Rasmussen (tidl. formand for Sejlklubben) og viser billeder fra sin 

rejse med S/Y Cosmos i 2006 og 2007 fra Singapore til Ashqelon i Israel. Se mere på hjemmesiden. 

 

 

Vinsmagning. 
I november holder vi igen vinsmagning. Vi havde en meget vellykket vinsmagning sidst, så glæd 

Jer til endnu en dejlig oplevelse. Se mere på hjemmesiden. 

 

 

Torsdagsspisning. 
Torsdagsspisningen starter d. 2.oktober, hvor Lone, Preben, Sonja og Bethsy laver mad. Der bliver 

som sædvanligt hængt en tilmeldingsseddel op i gangen i klubhuset. Man kan også tilmelde sig til 

Lone på Lone@godmail.dk senest mandagen før. Se datoer i kalenderen eller på hjemmesiden. 

 

 

Kajakafdelingen. 
Der har været stor aktivitet hos kajakfolket. Gå ind på hjemmesiden og se nogle fantastiske billeder 

og beretninger om dejlige ture. 

Den 28. september er der kajaktur til Frederikssund. Se mere på hjemmesiden. 

Der er som sædvanligt kajakaften den første torsdag i måneden. 

 

 

Sejlerskole. 
3 elever skal til prøve i praktisk sejlads d. 27. september. 2 i skolebåden og 1 i egen båd. 

 

 

Onsdagskapsejlads. 
Der har været fin tilslutning til kapsejladserne både i foråret og i efteråret. Der har været 20 - 30 

både ude hver gang. Sejladserne foregår i samarbejde med Veddelev Strands Bådelaug. Der er 

afslutning på onsdag i Veddelev med præmieuddeling og tændt op i grillen. 

 

 

Matchrace. 
Det har været en begivenhedsrig sæson indtil videre. Under en ligasejladsudtagelse knækkede en 

mast på en af J22 bådene. Forsikringen dækker, men en ny mast skal bestilles i udlandet, og det 

tager derfor lidt tid, før alle 4 J22'ere igen er sejlende. Af samme grund blev MCR-Roskilde 

Summer Cup'en aflyst, da vi skulle bruge alle 4 både. 

Vi afholdt klubmesterskab 13. september med 5 besætninger. I den lette vind blev det Roskildes 

unge besætning med Jeppe Borch i spidsen som løb af med sejren foran Kurt Mogensens besætning. 

De unge var i dagens anledning i gult team-tøj og satte kulør på dagen. 



Årets sidste matchracestævne er Jul22 Cup d. 8. oktober (grade 4). Vi håber meget at have alle 

bådene klar til den tid. 

 

 

Juniorafdelingen. 
Juniorerne sejler mandag, tirsdag og torsdag. Der er optimistsejlads for begyndere om mandagen, 

hvor der pt. er 12 sejlere tilmeldt. Om tirsdagen sejler 6 - 7 videregående optimister og enkelte 

zoom-sejlere. Det har været svært at holde liv i torsdagsjollesejladserne. Vi håber, at vi får det til at 

fungere til foråret. 

Juniorudvalget afholder klubmesterskaber og sæsonafslutning torsdag d. 25. september for 

optimister, zoom joller og 420 joller. 

Efter efterårsferien starter vintertræningen om søndagen. 

 

Fra d. 20. til 30. oktober skal Nikolaj Rørholm Borch repræsentere Danmark (og Roskilde) ved 

VM for optimister i Buenos Aires, hvor mere end 200 sejlere fra næsten 50 lande skal konkurrere 

både individuelt og i holdsejlads. Roskilde Sejlklub har ydet et tilskud på 5.000 kr. til turen. Held 

og lykke og pøj pøj. 

 

 

Sejlsportsligaen. 
Fire sejlsportsligastævner er veloverstået, og Roskilde er blandt de hold, som fortsætter i 

sejlsportsligaen næste år. I de fire stævner blev vi 11, 17, 1, 6 og endte på en samlet 9. plads. 

Stævnerne har været godt organiseret og mediedækket. Vi håber, at flere melder sig til sejlsportsliga 

sejlads næste sæson. 

Der er træning resten af året hver søndag kl. 13.00. Læs mere på hjemmesiden. 

 

 

Afriggersejlads. 
Søndag d. 5. oktober er der afriggersejlads med deltagelse fra hele Isefjordskredsen. Der er jagtstart, 

så den båd, der kommer først i mål har vundet. Der er løb for både kapsejlere og tursejlere. 

Tilmelding på hjemmesiden. 

 

 

 

Kalender: 
 

September: 
25. september. Klubmesterskaber for optimister, zoom joller og 420 joller. 

27. september. Sejlerskole. Prøve i praktisk sejlads. 

27. - 28. september. Isefjordsmesterskab for kølbåde i Lynæs. 

28. september. Kajaktur til Frederikssund. 

 

Oktober: 
2. oktober. Torsdagsspisning og kajakaften. 

4. oktober. Arbejdsdag på klubhusområdet. 

5. oktober. Afriggersejlads. 

16. oktober. Torsdagsspisning. 

23. oktober. Preben Rasmussen. Fra Singapore til Ashqelon i Isral. 



30. oktober. Torsdagsspisning. 

 

November: 
1. november. Standernedhaling kl. 16.30 og derefter Efter-Bodel-fest. 

6. november. Kajakaften. 

13. november. Torsdagsspisning. 

17. november. Roskilde Havneforum. Stjerner og stjerneskud over Roskilde Havn. 

27. november. Torsdagsspisning. 

29 - 30. november. Julemarked. 

 

December: 
4. december. Kajakaften. 

11. december. Torsdagsspisning. 

 

 

Redaktøren (Lone) 

 

 

 

 

 


