
Kompasset pr. mail. Oktober 2014 

 

 

Langturssejlads. 

  

23. oktober kl. 19.00 kommer Preben Rasmussen og fortæller og viser billeder fra sin rejse med S/Y 

Cosmos fra Singapore til Ashqelon i Israel. Der vil være kaffe på kanden og lidt til den søde tand.  

Kom og nyd suset fra de store have. 

 

 

Standernedhaling. 
1. november kl. 16.30 bliver standeren halet ned på behørig vis med uddeling af præmier, pokaler, 

jubilæumsnåle mv. Efterfølgende er der en øl/vand at skylle det ned med. 

 

 

Vandrepokaler. 
Sejlklubben har en venskabspokal, som er en vandrepokal. Kontinuiteten er smuttet, og dens 

"opholdssted" er ukendt pt. Hvis nogen har den eller ved, hvor den kan være, så henvend jer til 

Lone Østergaard på 21650225 eller Lone@godmail.dk. 

Vi vil meget gerne have den tilbage inden standernedhalingen, så vi kan uddele den til en, som har 

gjort en indsats for klubben. 

 

Efter-Bodil-fest. 
 Efter standernedhalingen holder vi fest for at fejre, at Sejlklubben nu er kommet godt over "Bodil"s 

besøg i december sidste år. Vi serverer en menu bestående af kylling jambalaya med ris og ferskner 

med is og hindbær til dessert til en pris af 100 kr. incl. drikkevarer. Tilmeld dig /jer på hjemmesiden 

under "events". 

 

 

En tur over indlandsisen. 
6. november kl. 19.30 kommer Hanne Haldan og fortæller om en fantastisk tur over indlandsisen. 

Læs mere på hjemmesiden. 

 

 

Siden sidst: 
 

Arbejdsdag på klubhusområdet. 
D. 4. oktober var 12 energiske klubmedlemmer i gang med hækklipper, skuffejern og knofedt for at 

smukkesere vores udenomsarealer. Det har pyntet gevaldigt. Vi kørte to meget store læs affald på 

Kara! 

Efterfølgende hyggede vi os med en sen frokost. Tak for indsatsen. 

 

Kapsejlads. 



Onsdagssejladserne er ovre for i år og vinderne kåret for såvel forsommer- som sensommerdelen af 

sejladserne. Det har været en glimrende sæson med mestendels fint vejr og kun få gange med så lidt 

vind, at vi måtte afkorte banen, plus måske et par gange, hvor vi burde have gjort det. Og så har vi 

haft et par rigtig fornøjelige sæsonafslutninger. 

 

Der har været 37 tilmeldt kapsejlads og én tilmeldt tursejlads. Sidstnævnte sejlede nu heldigvis også 

kapsejlads, men er qua sejladsbestemmelserne holdt udenfor placerings- og præmieregnskabet. 

 

Der har deltaget fra 19 til 32 både de enkelte gange, med et snit på 26,4. 

 

Forsommerens vindere i de enkelte løb blev: Mogens Andersen i Comfort 30, Normann Sloth i 

Banner 23 Racer, Anders Jensen i RJ 85 Special Super de Luxe, Morten Nielsen i H-båd, Allan 

Kloster i Ylva, Claus Staffe i Elan 333 og Lennert Petersen i Grand Soleil 43. 

Sensommerens vindere blev: Niels Andersen i Ballad, Per Eriksen i 1006, Jan Lassen i Folkebåd, 

Hammel/Thorsen i H-båd, Allan Kloster i Ylva, Claus Staffe i Elan 333 og Lars Caspersen i Arcona 

400. 

 

Lidt statistik: 

Fra 52 tilmeldte i 2009, første år RS og VSB sejlede sammen, 48 i 2010, 45 i 2011, 47 i 2012 og 42 

i 2013 blev det som nævnt 37 i år, så hvad antal tilmeldte både angår, er det således gået 

nogenlunde jævnt tilbage. 

 

Gennemsnitligt antal deltagere har været 36,1 i 2009, 20,8 i 2010, 24,2 i 2011, 28,5 i 2012, 22,5 i 

2013, og 26,4 i 2014, så bortset fra første års succes har dette svinget lidt, men været nogenlunde 

stabilt. 

 

Kigger vi på Afriggersejladsen ser vi følgende statistik: 

2009: 25 kapsejlere og 5 tursejler tilmeldt, men kun 7 deltagende i den ret så friske vind, op til 18 

m/s. 

2010: 15 kapsejlere, 2 tursejlere. 

2011: 17 kapsejlere, 1 tursejler. 

2012: 16 kapsejlere, 3 tursejlere, 3 Wayfarer-joller. 

2013: 15 kapsejlere, 3 tursejlere, 5 Contender-joller. 

2014: 11 kapsejlere, 2 tursejlere. 

Altså også her en nedadgående tendens. 

Vinderne her blev: Claus Staffe i Elan 333, Allan Kloster i Ylva, Anders Jensen i SOVSen, Sven 

Scharling i Dragonfly 800 - idet han slog Ylva'erne, og i turløbet Ole Rulffs i Scan-kap 99. 

Ole Rulffs udtrykte nogen utilfredshed over ikke at modtage nogen præmie. Men det fremgik 

tydeligt af indbydelsen, at turløbet - til halv pris - ikke udløste præmie, så det burde ikke være 

kommet bag på ham. 

 

Måske der er behov for ændringer i sejladsformatet, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at 

tiltrække flere. Eller måske følger kapsejlads blot den tilsyneladende generelle nedadgående trend 

for lystsejlads, og det er vel meget naturligt, og dermed svært at gøre noget ved. 

Forslag er velkomne. 

 

Tak for i år. 

Poul Astrup 



 

 

 

Kalender: 
 

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

30. oktober.             Torsdagsspisning. 

 

November: 
01. november.          Standernedhaling kl. 16.30 og derefter Efter-Bodil-fest. 

06. november.          Hanne Haldan. Tur over indlandsisen. 

13. november.          Torsdagsspisning. 

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

21. november.          Vinsmagning 

27. november.          Torsdagsspisning. 

29 - 30. november.   Julemarked. 

 

December: 
04. december.          Kajakaften. 

11. december.          Torsdagsspisning. 

 

 

Redaktøren 

Lone 
   

 

 


