
Kompasset pr. mail december 2014. 
 

 

Standernedhaling og "Bodilfest". 

 

Lørdag d. 1. november havde vi standernedhaling. Vi havde fantastisk vejr - 16-17 grader - så for en gangs 

skyld kunne man stå ude ved standeren i de pæne sko uden at fryse. 

 

Vi var ca. 80 mennesker - et flot fremmøde. Morten bød velkommen og fortalte, at Sejlklubben nu er færdig 

med "Bodil". Vi har haft skader for noget der ligner en lille halv million kr. Forsikringen har dækket det 

meste, og med det store frivillige arbejde medlemmerne har lagt, er vi nået ud på den anden side uden 

økonomiske problemer. Endnu en gang tak for indsatsen. 

 

Vi fik orientering om livet i de enkelte sektioner af klubben - juniorer, kajak, matchrace og kapsejlads. 

 

Vi fik derefter uddelt pokaler. Kammeratskabspokalen blevet givet til Søren Kjær for en stor indsats på 

juniorområdet. Pokalen for godt sømandsskab blev givet til Hans Tønder for hans indsats i Ligasejladserne, 

som Roskilde Sejlklub har været med i, i år med rigtig gode resultater. Juniorpokalen blev givet til Matias 

Rossing for en stor og engageret indsats for juniorerne. Endelig gik "flidspræmien" hos onsdagskapsejlerne 

til Allan Kloster i "Frøken 34". "Frøken 34" har deltaget i alle 14 sejladser i løbet af sæsonen med Allan som 

skipper med broderlig assistance fra Bjørn, mens Allan var ude på de store have. 

 

Så fik Morten sammen med Matias fløjtet standeren ned. 

 

Nu var mørket ved at falde på, og vi gik indendørs, hvor der var en øl/vand til de fremmødte. 

 

Vi skulle også have uddelt jubilæumsnåle. Vi havde rigtig mange i år - 21 i alt. 

 

Vi startede med at gøre skaden god igen for de manglende jubilæumsnåle til 40 års-jubilarer sidste år: 

Leif Egelund, Helle Borch og Otto Poulsen. 

 

I år havde vi 6  25 års jubilarer: Peter Jerichau, Peter Engberg, Grith Ejstrup, Bjarne E. Nielsen, Flemming 

Barfod og Ane Barfod. 

 

Vi havde 9  40 års jubilarer: Søren Kjær, Søren Bindslev Andersen, Peter Jørgensen, Ole Harvøe, Niels 

Valentin Hansen, Morten Nielsen, Merete Laurent Christensen, Klaus Tønder Jensen og Gytha Egelund. 

 

Vi havde 2  50 års jubilarer: Kirsten Müller og John Skjoldby Petersen. 

 

Endelig havde Eggert Poulsen 75 års jubilæum. 

 

Et imponerende felt af medlemmer, som har holdt ved og været aktive i mange år i Roskilde Sejlklub. 

 



Et stort til lykke til alle. 

 

Her skulle der have været et billede af de fremmødte jubilarer, men mit kamera er forsvundet lige efter 

standernedhalingen - desværre. 

 

Vi afsluttede denne del af standernedhalingen med et traditionelt Roskilde-hurra: 3 lange, 3 korte, færdig! 

 

Ved 18.00 - 18.30 tiden gik vi til bords til en dejlig middag. Vi fik kyllinge-jambalaya fra Store Børs og peach 

melba (ferskner, vaniljeis, hindbær + chokoladedrys). Vi var 60 til spisning, og der var en fantastisk god 

stemning. Dejligt at vi kan få gang i den sociale/selskabelige del af Sejlklubben igen. 

 

Ganske mange af os kom meget sent hjem efter en dejlig aften. 

 

Det gør vi igen! 

 

Bestyrelsen (Lone). 

 

 

Nytårsstævne for joller d. 30 december. 

 

D. 30. december afholder Roskilde Sejlklub det traditionelle nytårs-jollestævne. Feltet vil omfatte 

optimistjoller (a, b og c), Zoom 8, 420 joller, Feva joller, OK joller og Contender joller. Hver jolletype vil få sit 

eget løb, og vi regner med 3 - 4 sejladser for alle bådtyper. Der vil formentlig blive sejlet på to baner - en 

styrbords- og en bagbordsbane på hver side af dommerbåden. Vi har bemanding til dommerbåden, men 

kan godt bruge frivillige til andre opgaver. Hvis du har lyst til at hjælpe, så kontakt Søren Kjær. 

 

 

Nytårstræf d. 31. december. kl. 11.00. 

 

D. 31. december er traditionen, at vi mødes i Sejlklubben for at sige godt nytår til hinanden. Der vil være 

mulighed for at købe en laksemad eller kransekage ledsaget af festlige dråber boblevand mellem kl. 11.00 

og 14.00. Selvfølgelig vil man også kunne købe kaffe, øl, vand etc. Mød op og styrk traditionerne. 

 

 

Vintertræning for jollesejlere. 

 

Vintertræningen fortsætter til d. 14. december og starter igen efter nytår. Interesserede kan henvende sig 

til Søren Kjær. 

 

 

Kalender: 

 

December: 



04. december: Kajakaften. 

07. december: Vintertræning for jollesejlere. 

11. december: Torsdagsspisning. 

14. december: Vintertræning for jollesejlere. 

30. december: Nytårsstævne for joller. 

31. december: Nytårstræf i Sejlklubben. 

 

Januar: 

08. januar: Kajakaften. 

15. januar: Torsdagsspisning. 

18. januar: Vintertræning for jollesejlere. 

25. januar: Vintertræning for jollesejlere. 

29. januar: Torsdagsspisning. 

 

Februar: 

01. februar: Vintertræning for jollesejlere. 

05. februar: Kajakaften. 

08. februar: Vintertræning for jollesejlere. 

12. februar: Torsdagsspisning. 

15. februar: Vintertræning for jollesejlere. 

15. februar: Fastelavn. Vi slår katten af tønden. 

22. februar: Vintertræning for jollesejlere. 

26. februar: Torsdagsspisning. 

 

Marts: 

05. marts: Kajakaften. 

07. marts: Førstehjælpskursus, Dansk Sejlunion. 

08. marts: Vintertræning for jollesejlere. 

12. marts: Torsdagsspisning. 

15. marts: Vintertræning for jollesejlere. 

22. marts: Vintertræning for jollesejlere. 

26. marts: Torsdagsspisning. 

29. marts: Vintertræning for jollesejlere. 

 

 

Redaktøren (Lone) 


