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AKTIVITETSUDVALGETS VINTERPROGRAM 2016-2017
Nedenstående har vi oplistet de aktiviteter, som vi påregner at gennemføre i løbet af vinterhalvåret.
Bemærk, at Seniorudvalget udgiver eget program.
Vi har i udvalget valgt at basere os på egne lærerkræfter, det betyder, at ved alle aktiviteter, bortset
fra VHF uddannelsen, duelighedsbevis teori og eventuelt førstehjælp, er der en af vore
klubkammerater, der har indvilliget i at forestå de enkelte aktiviteter uden omkostninger for
deltagerne. På forhånd skal der lyde en stor tak til dem for deres velvillighed.
Jeg finder det rimeligt, at den, der forestår aktiviteten, ved, hvor mange deltagere, han/hun kan
regne med, så derfor vil der være krav om tilmelding til alle aktiviteterne. Såfremt der ikke er
tilslutning til et arrangement, er det lærerens ret at aflyse. Tilmelding kan allerede nu ske til Henrik
Andersen på mail: henriander01@gmail.com.
Der vil ca. 1 måned før hver aktivitet blive udsendt program og tilmeldingslister via månedsbrev og
hjemmeside.
VHF (SRC certifikat) kursus:



11-18 og 25 januar kurset løber fra 1900 til 2200
01 og 08 februar fra 1900 til 2200

Lærer er Poul Erik Hansen fra Motorbådsklubben. Kurset er åbent for alle på Frederiksværk havn.
Kurset leder frem til at deltagerne kan tilmeldes til eksamen ved Søfartsstyrelsen og opnå VHF
(SRC) certifikat, som giver ret til at installere og benytte VHF i båden. Der regnes med 5 aftener
samt eksamensdag.
Prisen for lærerbistand er 150 kr. pr. elev. Dertil kommer lærebøger på i alt ca. 425 kr. og
eksamensbidrag på 503 kr., hvis man vælger at gå til eksamen.
Hvis vi bliver mange elever, vil eksamen kunne afvikles i klubhuset, ellers foregår eksamen i
København. Detaljer herom senere.
Duelighedsbevis i sejlads, teoretisk del.
Igen i år udbydes et kursus i navigation og søvejsregler, der giver mulighed for at erhverve den
teoretiske prøve til duelighedsbevis i sejlads. Lærer vil i år være Henrik Andersen, der har erfaring
som lærer på aftenskole samt som lærer på Søværnets Officersskole.
Kurset er endnu ikke skemasat, da det vil afhænge af antal elever og timingen vil i muligt omfang
blive tilpasset elevernes ønsker. Kursus prisen vil, som tidligere år ligge på godt 2000 kr. inklusiv
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bøger, dertil kommer udgift til censor ved eksamen. Forberedelse til den praktiske prøve kan ske
ved Sejlerskolen, kontakt Henrik Skafte herom.
Tilkendegivelse af interesse til: henriander01@gmail.com
Kapsejladsregler og taktikker:


15 marts 2017 kl. 19 til 2200 Klubaften. Henrik Skafte kurserer
over kapsejladstaktikker og regler.



06 oktober 2016 19 til 2200 Vinterklargøring af motoren. Oplæg
af Allan Lyk. Kurset henvender sig til nyere bådejere, der ønsker at
få overblik over hvilke arbejder, der bør foretages for at få motoren
vinterklar. Kurset afvikles som en tema aften, hvor man efter et
oplæg kan udveksle erfaringer.



30 marts 2017 Motorlære, forårsklargøring. Lærer endnu ikke
fastsat. detaljer følger senere



01 marts 2017 kl. 19 til 2200. 12 volts el anlæg i både. Niels har
indvilliget i at give en 2 timers gennemgang om bådens batterier
samt styring af opladningen af flere batterier fra flere strømkilder.



23 marts 2017 fra 19 til 2200 Arbejde med glasfiber (samt
Lørdag 25 marts fra 1000 til 1600). Oplægsholder endnu ikke
fundet, detaljer udgives senere.



01 december 19 til 2200 Arbejde med trosser og ankre. Tænkes
afviklet som en tema aften, hvor vi deler erfaringer. Kort oplæg om
anvendelse af trosser og spring samt ankre.
16 februar 19 til 2200. Knob og stik, splejsning og takling. Igen
temaaften, hvor vi deler erfaringer og hjælper hinanden. Der gives et
kort oplæg om de mest almindelige knob og stik, og der undervises i
øjesplejs, endesplejs samt kortsplejs i treslået tovværk. Tillige øves
splejsning i flettet tovværk.
05 april kl. 19 til 2200 Mand overbord teoretisk del.. På opfordring
tænkes dette indført som et årligt tilbagevendende programpunkt.
Der gives et oplæg om teorien bag mand over bord manøvrer og der
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drøftes metoder til at bjerge en person samt nødprocedurer på
telefon og VHF.
Mand overbord praktisk del. Der laves et kort oplæg, hvorefter de
enkelte bådejere i egen båd tager på fjorden og øver. Søges
gennemført inden pinseturen. Tidspunkt annonceres senere.

Førstehjælp med mere:



29 oktober kl 18 til 2100 Hjertestarterkursus. Havnemesteren
arrangerer kursus i anvendelse af hjertestarter for havnens brugere.
Kurset afvikles i klubhuset.
marts 2017 Førstehjælp. Der arbejdes på at etablere et kursus i
førstehjælp med fokus på sejlerens behov. Nærmere udsendes
senere.

Foredrag:




22 november 1900 til 2200: Færøerne, politik og kultur samt
Rigsombudsmandens opgaver og tjenesteskib ved FM Søren
Christensen.
24 januar 1900 til 2200: Emne stadig åbent.
21 Februar 1900 til 2200: Frederiksværks historie og krudtværkets
rolle gennem tiden ved Vibeke von der Lieth.

Udflugter:




Fredag 21 oktober: Udflugt til Holmen, København med besøg på
fregatten Peder Skram, torpedomissilbåden Sehested, ubåden Sælen
samt evt. Mastekranen. Fælles spisning på flådens cafeteria på
Marine kasernen Holmen. Prisen vil afhænge af antal deltagere.
Detaljer udsendes særskilt.
Fredag 10 februar: Udflugt til Tøjhusmuseet, - det nye
orlogsmuseum tema SØMAGT. Der kræves tilmelding. Detaljer
udsendes særskilt.

Juniorafdelingen:



03 og 17 november 2016 fra 1830 til 2030 Junior teori og tovværk.
19 januar og 9. februar 2017 fra 1830 til 2030 Junior teori og
tovværk.

Christian Therp og Henrik Andersen gennemfører et antal aften
arrangementer - tentativt 4 -, hvor der undervises i tovværksarbejde,
skibsvedligeholdelse, søvejsregler og kapsejladsregler samt almindeligt
sømandskab.

