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"Agurketid" 

Betegnelsen er et udtryk for en periode, hvor der 

ikke sker så meget - og hvor er det så pragtfuldt 

for redaktøren, når medlemmer og andre kom-

mer med materiale til nyhedsbrevet. Tusind tak 

for det.  

Vi har oplevet en del blæsevejr på det seneste, 

men heldigvis ikke noget, der har givet større 

skader. Vandstanden har svinget og blandt andet 

været meget lav, hvilket kræver at fortøjninger 

skal justeres ofte, hvis man ligger i vandet 

vinteren over. Husk også at kikke til overdæk-

ningen, at den ikke er blevet beskadiet af 

blæsten. 

 

 De lange mørke "vinter-

aftener" 

Kender I det - om efteråret tager man noget med 

hjem fra båden, som man har god tid til at få 

lavet i de lange mørke vinteraftener - men 

hvornår er det nu lige at de kommer - skal vi være 

helt ærlige kommer de ofte først lige før båden 

skal forårsklargøres.  

Herunder ser I et billede af et projekt, der nok er 

for tungt til at tage med hjem, men noget skal 

gøres på kølen af en kun ca. 5 år gammel Bavaria. 

 

 

Duelighedsbevis - aftenskole 

Mangler du et duelighedsbevis, så se her. Lennart 

Larsen fra Vallensbæk Havn er underviser for FOF 

i Taastrup. Lennart er en erfaren og vidende 

underviser og så er han underholdende at lytte 

til.  

Navigationsundervisning ved FOF i Taastrup. 

Den teoretiske del af duelighedsbeviset. 

Underviser Lennart Larsen.  

Undervisningen foregår på Gadehaveskolen i 

Taastrup med start mandag den 02-02-15 og til 

den 11-05-15 i tiden 19:00-21:45  
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Prisen for kursus er 1325 kr.  

Prøvegebyr til søfartsstyrelsen er 110 kr. 

  

Tilmelding til FOF 
http://www.fof.dk/kbh-omegn 

  

Holdnr. 14492  

  

Se mere om kursus på 

http://www.fritidssejler.dk/Uddannelser
/Sider/Duelighedsprøveisejladsforfritids
sejlere.aspx 

 

Vinsmagning 

Den 12. februar kl. 19.00 kommer en vinambas-

sadør fra Skovgaard Vine og fortæller om 8 super 

vine fra deres sortiment.  

Der vil denne aften være mulighed for at bestille 

vine til helt specielle vinaften priser.  

Under vinsmagningen vil der blive budt på et 

lækkert oste/pølsebord. Pris kr. 60 og tilmelding 

er bindende. Indbetaling kan ske til klubbens 

konto i Nykredit Bank: 5475   0008025457. 

Tilmelding til Jørgen Simonsen: 

e-mail:  jbs2@simonsen.mail.dk eller 4390 4748    

senest den 03. februar 2015, men meget gerne så 

hurtigt som muligt. 

Nogle dage inden smagningen skal Skovgaard 

have tilsendt en liste med de deltagendes email-

adresse eller postadresse i mangel af mailadres-

se. 

Lær at sejle tursejlads. 

I forbindelse med vores samarbejde med VSK, er 

medlemmer, der er interesserede i tursejlads, 

blevet indbudt til nogle aftener med 

tursejlerundervisning. 

Tursejlerundervisningen starter 19. marts 2015 

Ligesom sidste år bliver der fire teoriaftener, som 
holdes torsdage fra kl. 19 i Juniorhuset: 19. marts, 
26. marts, 16. april og 23. april – her aftales dato 
for praktiksejladserne. 

Tursejleruddannelsen er for alle typer af både og 
omfatter bl.a.: 

• Personlig sikkerhed. Personligt udstyr. 
Bådens udstyr. Ansvar. 

• Hvordan du får en overbordfalden person 
ombord igen. 

• Turplanlægning. Føring af logbog og 
søkort. Hvad står der i havnelodsen. 

• Udrustning af en båd til tursejlads. 
Bådhåndtering. Godt sømandskab. 

• Ankomst til fremmede havne med andre 
fortøjningsmuligheder. 

• Brug af anker i forbindelse med 
havnemanøvrer og grundstødning. 

I maj og juni gennemfører vi praktisk 

undervisning med følgende emner: 

• Gennemgang af bådens sikkerhedsudstyr. 
Mand om bord øvelser. 

• Havnemanøvre, med eget anker og 
fortøjning af agterenden til bøje. 

• Havnemanøvre, fortøjning uden på andre 
både è 

• Havnemanøvre, fortøjning ved Y-bomme. 
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• Sejlads med reduceret fremdrift. 
• Bugsering af anden båd. 
• Sejlads i mørke. 

Du deltager med din egen båd og den besætning, 
som du normalt har med ude at sejle. Hvis der er 
stemning for det, kan der sejles en weekendtur, 
hvor vi får afprøvet vores færdigheder i sejlads 
over længere tidsrum og distance. 

Spørgsmål vedrørende tursejleruddannelsen 
rettes til Lennart Larsen på                                 

mail:  lennart-jette@mail.dk   eller                    
tlf. 21 62 86 87. 

 

Datoer til kalenderen. 

12. februar 2015 kl. 19.00 - vinsmagning. 

Marts - havnens generalforsamling. 

05. april 2015 - standerhejsning 

09. maj 2015 - fiskekonkurrence. 

 

- o0o - 

 

 

 

 

Søredning 

Redningsbåd i Køge Bugt 

Fra sejlsæsonen 2015 har Dansk Sø-
redningsselskab etableret redningsbåd i Køge 
Bugt. Redningsbåden bliver placeret i Køge 
lystbådehavn, og vil dække hele Køge Bugt og en 
stor del af Faxe Bugt. 
 
Om Dansk Søredningsselskab DSRS. 

DSRS blev grundlagt i 2004 og er en almen nyttig 
forening som består af frivillige. Grundlaget for 
foreningens virke er kontingenter fra 
medlemmerne – samt donationer fra private, 
virksomheder og fonde. 
Forbilledet for DSRS er det svenske 
Sjöredningsselskabet, som dækker stort set hele 
den svenske kyst, både vest- og østkysten. 
 
DSRS har redningsbåde følgende steder: Bregnør, 
Helsingør, Kerteminde, Lynetten, Lynæs, 
Nykøbing Falster, Rudkøbing, Spodsbjerg, Årø 
havn og nu også i Køge. C. 250 gange om året 
bliver DSRS kald ud til nødstedte både som man 
hjælper til nærmeste havn. DSRS hjælper også 
med at løse søredningsopgaver. 
Er der fare for menneskeliv er det dog stadig SOK 
man skal have fat i. 
 
Dækningsområde. 

I skrivende stund er dækningsområdet for 

redningsbåden i Køge bugt ikke fastlagt, men den 

kommer nok til at dække hele 

bugten, Faxe Bugt m.m. Redningsbåden i 
Lynetten dækker et område fra Aflands-hage i syd 
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til Vedbæk i nord, foruden Københavns havn. 
Man har nøgle til Slusen så man kan komme 
igennem og yde assistance til sydhavnsklubber. 
Redningsbåden i Helsingør dækker fra Vedbæk i 
syd til Hundested og et stykke ud i Kattegat. DSRS 
arbejder på stadig at udbygge redningsstationer 
så danske farvande bliver totalt dækkede. Som 
medlem i DSRS, er man automatisk også dækket 
af en svenske Sjöred-ningstjeneste, som har 
redningsbåde i næsten alle havne på den svenske 
vestkyst op til Gøteborg. 
 

 
Det kunne have været Vallensbæk. 

 

I 2010, i forbindelse med en bådmesse i Bella 
centret, havde undertegnede en dialog med 
bestyrelsen for DSRS om betingelserne for at 
oprette en redningsstation. Jeg gav hele 
materialet til havnekontoret, hvor man syntes det 
var en god ide. Materialet blev givet videre til 
havnebestyrelsen, men så skete der absolut ikke 
mere på trods af flere rykkere. 
 
Bliv medlem. 

DSRS er som en forsikring man håber aldrig at få 
brug for, men er uheldet ude er det rart at vide at 
hjælpen ikke er langt borte. 
Man kan få flere oplysninger om bl.a. 
medlemskab ved henvendelse til sekretariatet på 
telefon 2760 1100 eller e-mail dsrs@dsrs.dk 
 

- o0o - 

 

 

 


