
Løvfaldstur 
2022 

 
 
Tiden nærmer sig hvor vi kan se enden på sejlersæsonen 2022. Hvis du har lyst til at være 
med til årets sidste fællestur, så er chancen her. 
 

• Hvornår: 
Lørdag den 1.oktober 2022. Der vil være Skipper- og gastemøde klokken 9.00 – 
forventet afgang fra Veddelev senest klokken 9.30 – vi satser på at sejle under 
broen klokken 12.00. 

• Hvem: 
Alle uanset fartøjstype, alder eller køn. Blot håber vi, at du kommer med godt 
humør og bidrager til en sjov fælles VSB-oplevelse. 
Har du ingen plads på et skib eller båd, så hold dig ikke tilbage, vi prøver at finde en 
løsning. 

• Hvorhen: 
Frederiksværk Havn og Frederiksværk Sejlklubs Klubhus 

• Hvad: 
ü Eftermiddagshygge i Frederiksværk gåtur, båd-inspektion eller måske en lur 

- du bestemmer selv. 
ü Fælles optænding af den genstridige grill, men tilhørende forbrug af 

brændbare og drikkelige væsker. Tag gerne dit overskydende kul med. Vi 
kan bruge klubhuset fra 16.00, sammen med øvrige sejlere. 

ü Fællesspisning i Frederiksværk Sejlklubs klubhus. Medbring kød til grillen 
samt drikkevarer til eget behov. Medbring ligeledes en eller flere tilbehør til 
en fælles tilbehørsbuffet – f.eks. din favorit salat, kartoffel eller andet som 
du er god til at lave, mængdemæssigt svarende til antallet i din besætning 
+ 1. 

ü Total efterårshygge i klubhuset. 
ü OBS: Fælles morgenmad klokken 8:30 – medbring SELV alt du skal 

fortære. Vi laver kaffe og te i klubhuset.  
ü Afgang fra Frederiksværk ca. klokken 10.00 og evt. long side frokost 

i ”Føtex-havnen” eller Jyllinge, for alle som har tid og lyst. 
• Hvor meget: 

0,-kr – du medbringer selv forplejning, men du skal selvfølgelig betale havnepenge i 
Frederiksværk (frihavn) 

• Hvorfor: 
Det er altid godt at have et fælles mål.  

• Hvordan: 
Tilmelding til Inge og Jakob (Swing) på jakob.voltzmann@gmail.com eller telefon 
40 50 78 89 
 
I tilfælde af elendigt vejr aflyses turen. 

 
 


