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FORMAND  

& webmaster 
Erling Vynne   
Skrænten 13, Hvalpsund 
9640 Farsø 
3013 8765 
erling@vynne.dk 

NÆSTFORMAND 

& mandagssejlads 
Dan Cort Jørgensen   
Havbrovej 99, Haubro,  
9600 Aars 
9866 4910 
dcj@mindgrow.dk  

KASSERER 

 
Poul Erik Dalgaard 
Asmildvej 24 
8800 Viborg 
4042 4924 
p.e.dalgaard@live.dk  

SEKRETÆR 

& pigesejlads 
Anita Virenfeldt 
Klovnhøjvej 17 
9640 Farsø 
3011 3732 
anitavirenfeldt@gmail.com 

KLUBHUSFORMAND 

Grethe Vynne 
Skrænten 13, Hvalpsund 
9640 Farsø 
2160 3159 
grethe@vynne.dk 

JUNIORFORMAND 

& Instruktør ungdomssejlerne 
Simon Virenfeldt 
Klovnhøjvej 17 
9640 Farsø 
 

KAPSEJLADSFORMAND  

Mogens Mejlby 
Tingvej 15, Hvalpsund 
9640 Farsø 
25 52 10 41 
mejlby.mogens@jubii.dk  

FORMAND ROAFDELINGEN 

Torben Pind 
Solbakken 2, Hvalpsund 
9640 Farsø 
81 61 64 68  
tpind@katholm.dk 

MASTEHUSFORMAND 

John Dam 

Skrænten 9 

9640 Farsø 

4073 8558 

knast@vip.cybercity.dk 

FORMAND VINTERBADERNE 

Grethe Uhd 

Anneksvej 29 

9640 Farsø 

2928 7516 

gretheuhd@ofir.dk 

Vedr. BÅDPLADSER 

Henvend dig til 

Vesthimmerlands Kommune 

Kontakt Teknisk forvaltning 

ved: Anette Bo Ervolder 

Att. Anette Bo Ervolder.  
Park Havne Bygning Og Be-
redskab 

Frederik IX`s Plads 1 
9640 Farsø 
99 66 70 00 
abe@vesthimmerland.dk 

Kontakt Nautilus: info@nautilus-hvalpsund.dk   

Nautilus Bestyrelse 
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Formanden har ordet 

Bestyrelsen er konstitueret 

 

Så er generalforsamlingen vel over-

stået, og bestyrelsen har allerede haft 

det første bestyrelsesmøde, hvor vi 

skulle konstituere os ved at vælge en næstformand. 

Anita ønskede ikke at genopstille, så en stor tak til hende 

for hendes indsats og engagement som næstformand. Vi 

har dog fortsat fornøjelse af at arbejde sammen med 

Anita i bestyrelsen, men nu er hun udelukkende sekre-

tær. 

I Anitas sted blev Dan Cort Jørgensen valgt som næstfor-

mand. Det betyder at forretningsudvalget nu består af 

undertegnede, Poul Dalgaard og Dan Cort Jørgensen. 

 

Vedrørende byggeri af saunaen. 

Vi har nu næsten afsluttet byggeriet, og vi har fået en 

rigtig dejlig sauna, som jeg håber, vi alle kan få glæde af. 

Ikke nødvendigvis som vinterbadere, men  man kan jo 

også godt bruge en sauna en kold sommeraften eller en 

tidlig morgen. Vi skal have fundet ud af at lave nogle spil-

leregler, så flere kan få glæde af den. Mere om det, når 

reglerne er på plads.  

Det sker jo ofte ved et byggeri, at det bliver noget dyre-

re, end man først har regnet med. Man er jo altid lidt 

optimistisk, inden man går i gang. Saunaen blev noget 

dyrere end først antaget. På generalforsamlingen blev 

bestyrelsen derfor pålagt at give en redegørelse vedrø-

rende økonomien ved byggeriet af saunaen. Redegørel-

sen kan læses på side 4. 

 

Vild med Vand og Åben havn 

Den 29 maj holder vi åben havn. Den dag vil ca 50 havne 

landet over være åbne for gæster. VMV (Vild Med Vand) 

vil op til dagen annoncere i aviser, radio og TV, så bud-

skabet kommer ud til så mange som muligt. Vi skal have 

givet et puf til de mange ”landkrabber” som går med en 

drøm om at komme ud at sejle. Man behøver jo ikke sej-

le jorden rundt som Mikkel Beha Erichsen, men han får 

sikkert mange til at drømme. 

Vores PR-udvalg er i gang med at finde ud af, hvad vi skal 

have af strand-flag, plakater og streamere mv. så vi er 

klar til at tage i mod gæster d. 29. maj. 

Vi meget gerne have nogle tilbagemeldinger fra medlem-

merne om, at I vil lege med den dag, så gæsterne ople-

ver en levende havn, og både med folk  ombord. Man 

kan melde sig til under Event. Gæsterne skal opleve, at 

de er velkomne ombord, og at de måske kan få en lille 

tur, hvad enten det er sejl-, motor eller robåde, vi taler 

om. 

Hele formålet er at øge interessen for sejlads og vinter-

badning, så vi øger antallet af medlemmer. Så vi igen får 

ventelister til havnen og højere priser, når vore både 

engang skal sælges. Hvis ikke vi gør noget, kan det hur-

tigt gå den modsatte vej. 

 

Et lille suk 

Jeg synes, det var beskæmmende, at der ikke var nogle, 

der ville stille op til Ungdomsafdelingen og Aktivitetsud-

valget. Hvis ikke der er nogle, der vil yde et frivilligt ar-

bejde, har vi ingen forening, så enkelt er det. Jeg synes, 

at 2-3 stykker skulle gå sammen og sige, at de godt vil stå 

for et af udvalgene. 

Hvis man er flere, hænger det ikke på en person, og man 

kan aftale, hvem der skal være på næste gang. 

Lederen af Ungdomsafdelingen behøver ikke være en 

sejler, det kan også være en person, der vil være tovhol-

der og sørge for aftaler, kager og hygge om børnene 

efter sejladserne. Så må instruktørerne tage sig af sejlad-

sen. Vi mangel dog også en instruktør efter sommerferi-

en. 

Aktivitetsudvalget kan lige så godt bestå af roere og vin-

terbadere, som af sejlere. Vi skal blot have nogle perso-

ner, der er tovholdere på arrangementerne. Den øvrige 

bestyrelse vil selvfølgelig være behjælpelige med forslag 

og ideer. 

 

Så mænd og kvinder i NAUTILUS !!  

Mand jer nu op og meld jer til aktivitetsudvalget eller 

ungdomsafdelingen. 

Hvis man er bekymret over bestyrelsesarbejde, kan jeg 

fortælle, at vi kun holder 4-5 møder i løbet året ,og de 

plejer oven i købet at være hyggelige. 

 

Herunder kan I så læse den første elektroniske udgave af 

Rorbladet. Formatet er ændret, så det er lettere at læse 

på en skærm. Man kan selv printe udvalgte sider ud og 

sætte på køleskabet efter behov. 

 

Jeg ønsker jer alle en god sæson og håber at sommeren 

bliver uden for meget regn og blæst. 

 

Erling Vynne 

http://godedagepaavandet.dk/
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På kortet herover kan man se, hvad dyb-

derne er pejlet til efter uddybningen. 

Nogle steder kan der godt ligge en klump 

efter gravearbejdet, for man kan jo ikke 

som over vand rigtig se, hvad man laver, 

men må føle sig frem.  

Karen Elvang skriver:  

Der er generelt pejlet en dybde på 3,2m i 

det område, hvor der i lodsen er angivet 

3m. I det område hvor lod-

sen lover 2,4-2,5m  er der 

pejlet en dybde på 2,6-

3,1m. Så alt i alt skulle der 

være dybde nok i havnen.  

 

Med venlig hilsen 

Karen Elvang Svendsen 

Civilingeniør 

Trafik og Grønne områder 

Uddybningen af havnen 

http://godedagepaavandet.dk/
https://www.google.dk/maps/place/Marina+Cafeteria,+Restaurant+og+Motel/@56.7042645,9.2029971,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xe9489af3c835f040
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Onsdagssejlads 
HUSK den 4. maj starter onsdags Kapsejlads op igen. Vi mødes i klubhuset kl. 18.20 til 

skippermøde, hvor banen vælges.  

Onsdagssejlads er for ALLE. Du kan sejle i din egen båd, eller du kan være gast på en af de 

andre både.  

Info til evt. nye sejlere/gaster: Ved skippermøde vælges en af de baner, vi har. Der er 3 starter; kl. 18.50 

for de små både, kl. 19.00 mellem både og kl. 19.10 for de store både. Aftenen slutter i klubhuset med 

kaffe og oste/rullepølse madder. 

 

 

 

Med Venlig Hilsen 

Kapsejlads afdelingen 

Mogens Mejlby 

2552 1041 

 

Billedet herunder er fra en onsdagssejlads 2015 

Forår 4/5 11/5 18/5 25/5 1/6 8/6 15/6 22/6 

Efterår 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 14/9 21/9 28/9 

http://godedagepaavandet.dk/
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Mandagssejlads 
Sejlerskole og pigesejlads 

Sejlskolen – det er da noget vi 
har hele året. 

Der er virkelig vintertravlhed i sej-
lerskolen – og nej, vi sejler ikke med isbryder. Sejler-
skolen har godt gang i en studiekreds, hvor de 14 
deltagere arbejder på at gennemfører dueligheds-
prøven i begyndelsen af marts. Der er nogenlunde 
lige mange kvinder og mænd og aldersmæssigt er 
gennemsnittet i 40’erne.  

Det faglige indhold sørger Jens Aage Jensen for. Han 
er rutineret ”søulk”, med en kaptajnsuddannelse, 
mange års ansættelse i Søfartsstyrelsen og langturs-

sejlads, hertil kommer, at han har gennemført rigtig 
mange duelighedskurser.  

Jutlander Bank i Aars lægger lokaler til og Jens un-
derviser på studiedagene. Mellem undervisningerne 
sender Jens opgaver ud til deltagerne ,og en uge 
senere sender han svarene. Hertil kommer at delta-
gerne selv læser og arbejder med stoffet.  Alle synes 
tilfredse med konceptet, der også indeholder en 
kageordning.  

Som det ser ud nu, bliver der rigtig mange mandags-
sejlere i den kommende sæson. Flere har allerede 
båd,  og det er rigtig dejligt, at der også er et par, 
der sejler motorbåd.  

Husk – når I møder nogen, I ikke kender, så er det 
nok en af de nye, tag godt imod dem. 

Datoer for mandagssejlads (Sejlerskole og pigesejlads). Alle dage kl. 18.30 

Forår 2016 

2/5 

9/5 

16/5 Pinse 

23/5 

30/5 

6/6 

13/6 

20/6 

Efterår 2016 

8/8 

15/8 

22/8 

29/8 

5/9 

12/9 

19/9 

26/9 

Når vi mødes første gang mandag d. 2/5 
aftaler vi en dag-/weekendtur og natsej-
lads. 

 

Kender I nogen der kunne være interes-
seret i at prøve at sejle, så er I meget vel-
kommen til at inviterer dem med til en 
Mandagssejlads 

Duelighedsbevis 

Billedet er fra vinterens undervis-

ningen i duelighedsbevis. 

Der er 14 medlemmer, der har 

fulgt undervisningen for at forbe-

rede sig til prøven d.  9/3 

Stående ses Jens Aage Jensen der 

står for undervisningen. Jens var 

også ordstyrer på generalforsam-

lingen. 

Held og lykke til alle  d. 9/3 

http://godedagepaavandet.dk/
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Sejlere, SUP’er og vinterbadere   

Sejlklubbernes fremtid afhænger af, om de er parate til at brede deres aktiviteter ud – og dermed række ud efter 
mennesker, der interesserer sig for andet end at sejle.   

Nye aktiviteter skyder op rundt om i sejlklubberne. Kajak, SUP og vinterbadning er blot tre af de tilbud, som flere og 
flere sejlklubber har på listen over medlemsaktiviteter.   

”Det pibler derude. Der er nærmest tale om en stille revolution, hvor klubberne skaber nye aktiviteter ud fra med-
lemmernes interesser – uden at det nødvendigvis er sejlads i traditionel forstand,” siger Kasper Lund Kirkegaard,  
der som forskningsansvarlig i DIF står for arbejdet med Havets Motionister-undersøgelsen.  

142 klubledere har deltaget i undersøgelsen, og det er deres svar, som til sammen tegner billedet af et klubliv i be-
vægelse. Således svarer over halvdelen af klubberne, at de har fået flere aktiviteter inden for de seneste fem år.  

Helikopterperspektiv 
Ganske vist er det ikke nyt, at mange sejlklubber har et bredt udbud af aktiviteter, og at de fx råder over kajakker og 
paddleboards. Nyt er til gengæld, at klubbernes aktiviteter for første gang er kortlagt og dermed giver et helikopter-
perspektiv på, hvordan livet i sejlklubberne udvikler sig. 

”Det svarer lidt til at betragte en stor mosaik. Er du tæt på, kan du ikke se, hvad det forestiller. Men kommer du på 
afstand, så giver de mange mosaikker mening i det større billede,” forklarer Kasper Lund Kirkegaard.  

Tallene viser blandt andet, at godt 30 procent af sejlklubberne har kajak/roning på programmet, 20 procent har 
Stand Up Paddle (SUP), og ligeledes 20 procent har vinterbadning –  enten i klubbens eget regi eller sammen med 
en anden aktør. Yderligere 10-20 procent af klubberne vil gerne tilbyde nogle af de nævnte aktiviteter. 

”Det overrasker mig, at hver femte sejlklub – enten i eget regi eller i samarbejde med andre – har vinterbadning på 
programmet. Vinterbadning bliver stadig mere populært, og det er et positivt tegn, at mange sejlklubber rider med 
på bølgen, selv om det måske ligger uden for klubbens egentlige kerneområde. Det tæller også med, at vinterbad-
ning skaber liv i klubben i en ellers stille periode af året,” siger Kasper Lund Kirkegaard.  

Fleksibilitet i høj kurs 
Svarene i undersøgelsen tegner et billede, som både klubber og Dansk Sejlunion bør være sig meget bevidste om i 
det fremadrettede perspektiv, mener han.  

”Vi ved i forvejen, at nutidens brugere efterspørger mere fleksible idrætstilbud – på samme måde som job og meget 
andet i deres liv også er fleksibelt indrettet. Der er mange dilemmaer her, og generelt må vi erkende, at behovet for 
fleksibilitet udfordrer de traditionelle idrætsforeninger,” siger han og fortsætter:  

”Ønsket om ’fleksible idrætter’ betyder, at voksne idrætsaktive lægger mere vægt på at have flere valgmuligheder 
frem for at kaste sig ud i en sportslig specialisering med fokus på kun én aktivitet. Det er ikke længere så vigtigt at 
blive god til blot én idræt. De voksne udøvere vil hellere opleve noget nyt, være aktive og have det sjovt samtidig.” 

Det tætte net af fitnesscentre over hele landet er det mest åbenlyse eksempel på, hvordan brugerne strømmer til et 
motionstilbud, som kan levere døgnet-rundt-åbningstider, og hvor der er garanti for at få pulsen skudt i vejret. 

Lær af historiske fejl 
”Vi har gennem idræts-
historien været vidner 
til, hvordan sportens 
organisationer har foku-
seret på at gøre deres 
udøvere dygtige til én 
bestemt idræt – samti-
dig med, at de har lukket 
øjnene for de underlig-
gende udviklingsstrøm-
me og trends, der rør sig 
i befolkningen,” siger 
Kasper Lund Kirkegaard 
og nævner flere eksem-
pler:  

http://godedagepaavandet.dk/
http://www.aars-kran.dk/
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”I 50’erne afviste vægtløftning at tage bodybuilding ind, fordi den narcissistiske kropsdyrkelse ikke var en sportsdi-
sciplin. Senere var det gymnastikkens organisationer, der havde meget svært ved at acceptere aerobickulturen – 
blandt andet fordi man brugte spejle og havde en instruktør, der stod med ryggen til deltagerne.”  

”Her på det seneste har vi set, at mange kajakklubber har svært ved at lukke havkajaksejlere ind, fordi de betragtes 
som nogle udøvere med andre motiver til deres aktiviteter. Både bodybuilding, aerobics og havkajak fandt selv ud 
af at organisere sig på andre måder, fordi der var efterspørgsel på deres aktiviteter – men det fik klubberne og for-
eningslivet ikke den store andel i.”  

”I sejlsport risikerer vi, at det vil gå på samme måde, hvis ikke klubberne og forbundet kender deres besøgelsestid,” 
advarer Kasper Lund Kirkegaard.   

Fokus på klubber der kan og vil 
”Hvis Dansk Sejlunion ikke tænker de forandringer i idrætsvanerne og i beslægtede sejlerkulturer, der foregår i be-
folkningen, ind i sin strategi, så er der risiko for at ende som en stolt, men lille organisation med et nicheprodukt. 
Hvis sejlsporten derimod formår at imødegå og organisere nogle af de nye aktiviteter, der synes, det er fedt at lave 
noget ’ved’, ’på’ eller ’i’ vandet, så er der et stort udviklingspotentiale.”  

”Min anbefaling vil være, at Dansk Sejlunion retter sit fokus mod de klubber, der kan og vil være med til at udvikle 
vandtilbud i bred forstand. De klubber, der ikke vil være med, skal have al mulig ret til at passe sig selv på deres eg-
ne præmisser. På et tidspunkt vil de muligvis dø ud, fordi de ikke er gearede til at kunne tiltrække nye generationer, 
men vi ved samtidig, at den nye udvikling rummer potentialet for nye foreningsdannelser” siger Kasper Lund Kirke-
gaard og tilføjer:  

”For at sætte det på spidsen, bør forbundet måske også i virkeligheden overveje et andet navn end Dansk Sejluni-
on.” 

Om Havets Motionister 

Havets Motionister er en stor undersøgelse af de danske sejlklubber og deres medlemmer. Det er Danmarks 

http://godedagepaavandet.dk/
http://www.nautilus-hvalpsund.dk/cms/Clubnautilushvalpsund/ClubImages/DagliBrugsen.pdf
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Idrætsforbund og Dansk Sejlunion, der står bag undersøgelsen, som blev indledt i efteråret 2014. Undersøgelsen 
består af tre faser: 

Delrapport 1 – indsamling af eksisterende data og viden om klubber og sejlere. Rapporten er udgivet, du finder 
den på sejlsport.dk/havetsmotionister 

Delrapport 2 – spørgeskemaundersøgelse blandt klubledere. Undersøgelsens hovedresultater præsenteres på 
Klubkonferencen 2015 

Delrapport 3 – spørgeskemaundersøgelse blandt klubmedlemmer. Dataindsamlingen er stadig i gang 

Artiklerne i denne udgave af SEJLER er baseret på klubledernes svar (Delrapport 2). Klubmedlemmernes svar 
(Delrapport 3) indsamles i øjeblikket og bliver bearbejdet i vinter/forår 2015-16. 

De tre delrapporter med tilhørende konklusioner og anbefalinger vil indgå som et centralt element i Dansk Sejluni-
ons igangværende strategiproces.  

Klublederne:  

”Ja, vi har en medlemsudfordring…” 

”…men bare ikke i min sejlklub.”     

At flere år med fald i medlemstallene er en væsentlig udfordring for sejlsporten, slår markant igennem i Havets Mo-
tionister. 85 procent af klublederne ser medlemsfaldet som ”alvorligt”, og 50 procent ser det tilmed som ”meget 
alvorligt” eller ”ekstremt alvorligt”.  

Klublederne er knap så alvorstunge, når det handler om deres egen klub. Her er det kun 15 procent, der svarer, at 
deres egen klub befinder sig i en medlemskrise – og 77 procent mener, at klubben generelt klarer sig godt.  

”Svarerne tyder på en vis selvretfærdighed hos klubbernes ledelser. Det er forståeligt nok, at de selv synes, de dri-
ver en god klub, som har styr på medlemstallene. Men det minder lidt om, når langt de fleste mener, at de er bedre 
bilister end gennemsnittet,” siger Kasper Lund Kirkegaard og uddyber: 

”Det kræver et langt forløb at udvikle foreninger baseret på frivillighed. Derfor bør man som fremsynet klubleder 
tænke langsigtet – og ikke lade sig forblænde af, at medlemstallene her og nu ser fornuftige ud.”  

Han henviser til Delrapport 1 i Havets Motionister. Her viser en fremskrivning, at klubbernes medlemssammensæt-
ning i endnu højere grad end i dag vil være præget af ”ældre mænd” – med mindre klubberne i tide formår at sætte 
fornyet skub i tilgangen af yngre grupper.  

Kasper Lund Kirkegaard tilføjer, at undersøgelsens tredje fase – hvor de menige klubmedlemmer svarer – formentlig 
vil give et mere kritisk og nuanceret billede af, hvordan virkeligheden i sejlklubberne opleves fra et medlemsper-
spektiv.  

http://godedagepaavandet.dk/
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Havets Motionister – udvalgte tal og fakta 

142 ud af 268 mulige klubledere har deltaget i undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 53, hvilket er det høje-
ste, DIF har oplevet blandt alle forbund, der har deltaget i lignende undersøgelser. Langt de fleste svar kommer fra 
klubbernes formænd.  

Flere tal og fakta…  

78 % af klublederne er villige til at iværksætte nye tiltag for at tiltrække nye medlemmer og fastholde      eksi-
sterende 

80 % af klubberne gør en aktiv indsats for at tiltrække nye frivillige – men blot 10 % har nedfældet en skriftlig 
plan for, hvordan man tiltrækker og gør klubben attraktiv for frivillige 

42 % af klubberne har i dag bedre økonomi end for fem år siden. Blot 12 % har en dårligere økonomi.   
Klublederne er generelt optimistiske. 75 % ser positivt på klubbens situation fem år frem i tiden  
39 % tror på medlemsfremgang de næste fem år. 17 % tror ikke på flere medlemmer. 

http://godedagepaavandet.dk/


http://www.nautilus-hvalpsund.dk/                            http://godedagepaavandet.dk/ 

 

11 

Foredrag  på Marinaen 

Langsom langtur, sejlads gennem kanaler og floder til Middelhavet  Onsdag 23/3 kl 19.00  

Hans Rasmussen og Karin Rahbek fra Doverodde fulgte sommeren 2014 med langturssejlerne gennem 

Kieler kanalen videre gennem højmasteruten i Holland til Frankrig. Derfra vinkede de farvel til de øvrige 

deltagere og gik ind i Kanalsystemet i Frankrig og fortsatte syd på. Hans og Karin var med, første gang Fre-

de og Winnie fortalte om deres tur til Norge, så vi har mødt dem før. 

Mød op og få en spændende aften. Entre 75 kr incl kaffe og brød 

Aktiviteter i Nautilus 2016 

Da der ikke var nogen, der meldte sig til aktivitetsudvalget på generalforsamlingen, er der kun ganske få 

aktiviteter. Det er ærgerligt, men sådan er det.  

Bestyrelsen har valgt, at tage sig af nogle af arrangementerne, men en del mangler en tovholder. De ar-

rangementer, der er med rød skrift, er arrangementer, vi plejer at have, men der er ikke nogen til at tage 

sig af dem.  

På hjemmesiden kan man i kalenderen se alle aktiviteter. Og hold øje med opslagene på broerne og i 

klubhuset. 

Oprydningsdag i og omkring klubhuset      Fredag 8/4 16-20 

Vi mødes i klubhuset og fordeler arbejdet. Kom og giv en hånd med, det går nemmere, når man er man-

ge. Og det er en god anledning til at lære andre i klubben at kende. 

Når vi er færdige, tænder vi grillen og slutter med fælles spisning. I har maden med, klubben giver drikke-

varer. 

Tag gerne spande, koste, klude med.  

http://godedagepaavandet.dk/
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Kaffe cup´en       Lørdag 20/8 kl 9.00  

Vi mødes i klubhuset til formiddagskaffe, hvor vi holder skippermøde. Tag hele familien og venner med, 

til en hyggedag på vandet.  

Her er plads til store og små, gamle og unge, erfarne og uerfarne sejlere, bedsteforældre og børnebørn, 

motorsejlere, kølbådssejlere, kajakker, roere, vinterbadere som gast/gæst på en båd. 

Hver deltagende båd får udleveret en kuvert med opgaver. Umiddelbar derefter går vi på vandet, og har 

frem til kl 14.30 til at løse de udleverede opgaver. Sejladsen er et stjerneløb med udgangspunkt ved start-

bøjen ud for lystbådehavnen. Der er udvalgt bøjer, som man skal sejle til, og der åbnes den tilhørende 

kuvert, og spørgsmålet besvares. Alle svar skal afleveres i klubhuset efter sejladsen. Der gives point for 

rigtige svar + point for at sejle ud til bøjerne. Vi sejler ikke for at komme først- men for at finde de rigtige 

svar, og måske lave det mest originale indslag til eftermiddagskaffen. På den måde kan alle være med.  

I har madpakke med til hele dagen, og kl 15.00 er der igen kaffe på kanden i klubhuset. Derefter uddeles 

der præmier. 

Om aftenen tændes grillen kl 18.00 og vi håber, at mange har lyst til at blive og skabe en hyggelig aften. 

Tilmelding på hjemmesiden under ”Event ” i topmenuen, så vi ved, hvor mange deltagere der er til stjer-

neløbet. 

Standerstrygning og November-frokost  19/11 12.00 i klubhuset 

I forbindelse med standerstrygning afholder vi lige som sidste år en frokost. Klubben sørger for sild og 

snaps, resten sørger I selv for. I skal selv tage en frokost ret med, som I kan spise Jer mæt i, hvis I ikke får 

andet. Drikkevarer skel I også selv have med. Så laver vi et kæmpe tag selv bord. Og så er der hyggelig 

samvær. 

Husk der er tilmelding under event på hjemmesiden. 

Introaften for nye medlemmer  i klubhyuset     Torsdag 28/4 19.30 

Igen i år laver vi en aften, hvor vi inviterer nye medlemmer til at komme. Vi fortæller om klubben, og de 

muligheder I har som medlem i Nautilus, hvad enten man sejler motorbåd, sejlbåd, robåd eller kajak, eller 

man er vinterbader. Vi kommer også ind på det lokale farvand.  

Havnens dag ”Vild med vand”       Søndag 29/5  

Dansk sejlunion står bag en landsdækkende kampagnedag, for at skabe interesse for sejlsport. Der er 

brug for både til fremvisning, evt til en sejltur. Vi håber, at alle vil bakke op om arrangementet. 

Nærmere program følger.  

Klubdag med titlen ”Sikkerhed”       Lørdag 5/6 

Sikkerhed skal til hver en tid stå øverst, når man færdes på og i vand, derfor vil vi lave en klubdag omkring 

emnet. Foreløbige ideer: Livreddende førstehjælp, mand over bord, brand. Nærmere program følger.  

Standerhejsning ved klubhuset       Lørdag 9/4 kl 13-15  

Vi mødes til kanonsalut, sang og tale. Nautilus serverer pølser, øl og vand. 

http://godedagepaavandet.dk/
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Kalender 2016 

 

Foredrag Onsdag 23/3 kl 19.00 på Marinaen. Hans Rasmussen og Karin fortæller om turen 

gennem kanalerne. Entre 75 kr incl. kaffe og brød. Betales ved indgangen. 

Oprydningsdag  Fredag 8/4 kl 16-20 Oprydningsdag og rengøring i og omkring klubhuset. Kom og 

giv en hånd med. Vi tænder grillen og slutter med fælles spisning. Tag selv mad 

med, klubben giver drikkevarer. 

Standerhejsning  Lørdag 9/4 kl 13-15 i klubhuset. Vi mødes til kanonsalut, sang og tale. Nautilus 

serverer pølser, øl og vand. 

Introaften  Torsdag 28/4 kl 19.30 i klubhuset. Mødet henvender sig til nye medlemmer. Over-

skriften er ”Kend din klub og farvandet omkring Hvalpsund”. 

Forårsfest  Fredag 29/4 Vi mødes i klubhuset 19.00. Grillen er klar kl 19, hvis nogen vil sørge 

for det. Medbring selv mad og drikkevarer og godt humør.  

Saunaen Lørdag 30/4 Sidste dag saunaen er åben 

Pinsetur  Lørdag 14/5. Vi mødes i N. Mors til fælles kaffe kl 15.00. Klubben plejer at give 

brødet til kaffen, hvem vil sørge for det? Grillen tændes om aftenen?? I medbringer 

selv mad, drikkevarer, service og godt humør. 

Havnens dag  Søndag 29/5 er der Havnens dag ”Vild med vand” over hele Danmark. Nærmere 

program følger. Sæt kryds i kalenderen. Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil 

møde op, og hjælpe til.  

Klubdag  Søndag 5/6 Vi laver en klubdag med overskriften ”Sikkerhed” Nærmere program 

følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Sct Hans  Vi mødes omkring grillen kl 18.00  

Sensommertur  Lørdag 13/8 Vi laver en fælles tur til Fur for alle klubbens medlemmer.  Sejl-, mo-

tor-, roere, kajak, ungdomssejlere og vinterbadere. Vi mødes om eftermiddagen på 

havnen på FUR til hyggeligt samvær og griller om aftenen. Vinterbaderne kan evt. 

finde sejl- mulighed på bådene, men overnatning står I selv for evt. i telt.  

Kaffe cup`en Lørdag 20/8 kl 9.30 mødes vi i klubhuset til formiddagskaffe. Stjerneløb hvor alle 

bådtyper kan deltage. Husk tilmelding under Event på hjemmesiden. 

Limfjorden rundt Lørdag 17/9 De gamle træskibe kommer forbi, Vi mødes til formiddagskaffe i klub-

huset. 

Afriggerfest Lørdag 24/9 kl 18.00 Grillen tændes kl 18.00 I har selv det hele med. 

Saunaen  Lørdag 1/10 saunaen åbner igen 

Standerstrygning Lørdag 19/11 kl 12.00 Standerstrygning og november frokost. 

 

Sker det i Nautilus, så sker det også på hjemmesidens kalender.  

http://godedagepaavandet.dk/
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Fra kasseren 
På generalforsamlingen i februar ind-
førte vi husstandsmedlemskab og føl-
gende kontingenter blev fastsat.  

 

 

Første medlemskab i en husstand  kr.  575,00 

Efterfølgende senior medlemskab  kr. 400,00 

Junior medlemskab    kr. 250,00 

Leje af jolle i ungdomsafdelingen  kr. 300,00 

Vinterbadere kun vinter    kr. 475,00 

Plus vinterbadere  ( el-afgift )   kr. 225,00 

Mastehus leje pr. mast    kr. 150,00 

Betingelsen for at bruge ’Efterfølgende senior husstands-
medlemsskab’ er at medlemmerne har samme post-
adresse som første medlemskab. 

På generalforsamlingen blev det besluttet, at de nye 
kontingenter først træder i kraft ved næste kontingent-
opkrævning. 

Codans kollektive ansvarsforsikring koster i år kr. 225,00 

Man skal være opmærksomme på at, såfremt man 
skifter båd, skal man rette henvendelse til kasseren for at 

få en ny police med de aktuelle data på den nye båd, 
ellers er forsikringen ikke i orden, og der vil være proble-
mer, såfremt man skal gøre brug af 
forsikringen og efterleve kommunens 
krav til forsikring. 

Jeg vil gerne opfordre alle til at holde 
deres medlemsprofil opdateret: Mail-
adresse, adresseændring, tlf nr. Båd-
plads mv. 

Log på og klik på: Ret Profil 

Såfremt man, i årets løb, har skiftet dankort, skal man gå 
ind på  Mine tilmeldinger. Her kan man rette dankort-
oplysningerne. 

I må gerne ringe til mig eller sende en mail, såfremt I er i 
tvivl om noget, jeg hjælper gerne.  

Min mail er: p.e.dalgaard@adr.dk  tlf.nr.: 40424924 

Regnskabet for 2015 kunne næsten hænge sammen, så 
de respektive formænd for diverse hold, skal have tak for 
deres påpasselighed med økonomien,  

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig 
god sommer. Det gode vejr er bestilt, så det er bare om 
at benytte det, når det kommer. 

Poul Dalgaard  

 Støt vore annoncører, de støtter os. 

http://godedagepaavandet.dk/
mailto:p.e.dalgaard@adr.dk
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Ungdomsafdelingen 

Vild med vand – eller bare tosset med at sejle. 

Ungdomsafdelingen i Sejlklubben giver børn og unge i alderen 8 – 18 år mulighed for at 
boltre sig på vandet i forskellige joller. Vi har tre jolletyper: Optimisten for de yngste og 
begyndere, Europa-jollen for de øvede, der ønsker at sejle alene og Feva XL for de øve-
de, der ønsker at sejle sammen med en makker. 

Har du lyst til at komme i gang med at sejle, møder du op ved klubhuset torsdage kl. 18.00 

eller 

Du kan kontakte en af trænerne inden. Du behøver ikke have noget udstyr med – klubben råder over våd-
dragter og veste i juniorstørrelser, som man kan låne indtil man finder ud af, om sejlads ikke bare er det 
fedeste i verden.  

Så kan du altid købe dit eget udstyr. Jollen lejer man som en del af kontingentet.  

Og det er egentligt rørende billigt.  

Så - er du dreng eller pige i alderen 8 - 18 - og har du lyst til at lære at sejle, glæder vi os til at se dig. Du 
behøver ikke at have kendskab til sejlads, eller have en onkel, der har en stor båd - vi lærer dig helt fra 
scratch at håndtere og være tryg i jollen. 

Vi glæder os til at se mange børn og unge nyde livet på, i og ved vandet. 

 

Ps. Vores gode ungdomstræner gennem de sidste par år skal til at læse videre, så vi mangler trænere til 
efteråret. Hvis man har lyst til at komme med i et stærkt fællesskab omkring sejlsport og være med til at 
give unge mennesker fantastiske oplevelse og personlig udvikling, hører klubben gerne fra dig. 

Klubben tilbyder trænerkurser gennem Dansk Sejlunion. 

 

Den foreløbige plan for året er således: 

Torsdag  31/3 - opstart og klargøring 

Torsdag    7/4 - opstart og klargøring 

Torsdage 14/4 - 16/6 alm. træningsaftener 

Torsdag  23/6    er sidste træning før sommerferien med Sct. Hansbål 

Steen Virenfeldt  tlf.: 20974350 Mail.: steenvir@gmail.com 

http://godedagepaavandet.dk/
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Pigesejlads 

I Nautilus 
I år er vores 6. sæson som pige-

sejlere i Nautilus.  

Formen er ændret en smule siden vi begyndte, men 

målet er stadig det samme. Vi skal have det sjovt og 

hyggeligt, når vi sejler. Vi skal lære flere af klubbens 

andre  piger at kende og hele tiden flytte individuel-

le grænser. 

Pigesejlerne har et tæt samarbejde med klubbens 

sejlerskole. Tilsammen kalder vi os mandagssejlere. 

Vi mødes kl. 18.30 hver mandag i klubhuset i sejler-

sæsonen. Her kan man, som pigesejler vælge at del-

tage i en indledende teori i klubhuset eller gå direk-

te i bådene. Efter aftenens sejlads mødes vi til evalu-

ering af sejlturen, kaffe og hygge i klubhuset. 

Som pigesejler har man mulighed for at sejle i rene 

pigebåde eller i både med en mere erfaren sejler 

ombord. Vi forsøger at tilpasse tilbuddet til den en-

kelte pigesejlers behov, sejlkundskaber og ønsker. 

Det kræver ikke særlige sejlkundskaber at være 

pigesejler. Du skal bare have lyst til at sejle kølbåd 

og være medlem af Nautilus, Hvalpsund. 

Vi har sæsonstart den første mandag i maj. Jeg hå-

ber at ”nye” som ”gamle” pigesejlere er klar til end-

nu en pigesejlersæson. 

 

Pigesejlads er gode tips, tricks og hyg-

gelige timer på vandet. 

 

På udvalgets vegne 

Anita Virenfeldt 

http://godedagepaavandet.dk/
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Ledige pladser i Mastehuset 

 

Vær god ved din mast -  

lej en plads i mastehuset 

 

Betaling sker via Nautilus hjemmeside under menu-

punktet ”Holdtilmelding”. Vælg hold 1003 eller 

1004 afhængig af om du er forsikret gennem klub-

ben. Kontakt evt. kassereren for vejledning. Når 

man har betalt, får man en plads ved henvendelse 

til undertegnede. Da der løbende sker en udskift-

ning, kan man ikke regne med at have den samme 

plads næste år. 

 Fremover opkræves lejen på 150,-kr  sammen med 

kontingentet til Nautilus ultimo januar og er beta-

ling for den næst følgende vinter sæson.  

På indersiden af porten kan man efter medio august 

læse, hvilken hylde man skal lægge sin mast på. Det 

er en rigtig god idé at se, hvor masten skal ligge, 

inden man lægger den ind. 

Der ligger to master på hver hylde. Den først an-

komne mast lægges længst ind ca. 0,5m fra ende-

gavlen. Ved sidevæggene lægges første mast længst 

ud mod porten. 

Henvendelse John Dam, Skrænten 19, Hvalpsund 

Tlf.: 40738558, Mail: knast@vip.cybercity.dk 

Leje af klubhuset 

Skal der afholdes familiefest, bryllup, konfirmation el. lign. kan klubhuset lejes af med-
lemmer af Nautilus (ikke deres naboer eller onkler osv.) og man skal have været med-
lem af klubben mindst et år for at kunne leje. 

Huset er udstyret med service til 40 personer og kan lejes fra 1. april til 15. november 

efter, at sejlklubben har lavet sin aktivitetskalender pr. 1. marts og kun i samme kalen-

derår.  

Fra 1. maj til 1. juli er der max. 4 udlejninger efter først til mølle princippet. 

Huset kan lejes i 24, 36 eller 48 timer. Der aftales klokkeslet for, hvornår udlejningen begynder. 

24 timer Pris    750,- kr    

36 timer Pris  1125.- kr 

48 timer Pris  1500,- kr 

Priserne er incl. forbrug af el og vand. 

Man kan bruge køkken, opholdsrum, toiletter samt baderum. Skal der grilles, og det er dårligt vejr, kan 

jollerummet evt. benyttes (husk at åbne porten pga. faren for kulilteforgiftning). 

Man kan leje klubhuset ved at rette henvendelse til:   

Klubhusformand 

Grethe Vynne 

Skrænten 13 

9640  Farsø 

tlf. 2160 3159  

Mail: grethe@vynne.dk 

http://godedagepaavandet.dk/

