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KLUBHUS 
Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. www.hvidovresejlklub.dk
E-mail: suset@hvidovresejlklub.dk
Tlf.: 36 78 18 43. Kontortid torsdag fra 18.30-19.00.
Køkkenet: 36 34 05 05 

HAVNEKONTOR
Pladsmand/havnekontor.
Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. Tlf. 36 34 05 03. havnekontoret@hvidovresejlklub.dk
E-mail; havnekontoret@hvidovresejlklub.dk
Kontortid: mandag til torsdag kl. 8:00 – 8:15 og kl. 15:45 – 16:00. Fredag lukket
Bestilling af søsætning og optagning i havnekontorets åbningstid. 

BESTYRELSE Kontortid torsdag kl. 18.30-19.00
Formand:  Bjarne Clasen-Nyqvist                        formanden@hvidovresejlklub.dk            
Næstformand:  Vagn Olesen     
Kasserer:  Per Nielsen 
Havneformand:  Hans Henrik Andersenhavne kontoret@hvidovresejlklub.dk
Klubhusformand:  Ronnie Andersen
Sekretær: Bent Hornstrøm     
Aktivitetsudvalg: Kurt Sejsbo   
Bestyrelsesmedlem: Søren Overgaard
Bestyrelsesmedlem: Lene Bendix Nielsen 

UDVALG 
Forretningsudvalg: Bjarne Clasen-Nyqvist, Hans Henrik Andersen, Per Nielsen
Klubhusudvalg: Ronnie Andersen,
Havneudvalg: Hans Henrik Andersen, Keld Christensen, Jan Nyeland og Tommy Schuler       
Havnekontor: Hverdage, torsdag 18.30-19.00, 
 Tlf; 36 77 03 23 havnekontoret@hvidovresejlklub.dk               
Seniorleder: Kurt Jakobsen seniorskolen@hvidovresejlklub.dk
Jolleleder: Jørgen Lindhartsen
Ungdomsleder: Niels Jensen
Kapsejladsleder: Torben Andrup
Bladudvalg: Bjarne Clasen-Nyqvist, Søren Overgaard,  
 og Lene Bendix rogvandet@hvidovresejlklub.dk
Aktivitetsudvalg: Kurt Sejsbo  og Lene Bendix  
Køkkenudvalg: Bent Hornstrøm, Kurt Sejsbo,
 Bjarne Clasen-Nyqvist og Ronnie Andersen    
Matriale udvalg  Jan Hansen
Tryk:  Eget tryk. Eftertryk forbudt uden tilladelse.
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Formanden har ordet
Forår 2015
Det var så den vinter. Der var ikke meget sne 
og is i denne vinter, og vi er derfor sluppet 
for mange af de skader vi plejer at få, når isen 
skruer pæle, både og havne installationer op.
Nu kommer så forår, og med det al vores arbej-
de med at få både klar til at komme i vandet.
Jeg vil gerne her prøve at fremhæve vigtighe-
den i, at man overholder vore administrative 
tider. Når administrationskontoret udsender 
Giro og andre opkrævninger i marts og sep-
tember, er det fordi man reagerer på den viden 
man har over medlemmer pr. 1/1, og plads-
lejere pr. 1/3 og 1/9. Det er således for sent 
at udmelde sig foreningen, da dette jo ifølge 
vore love skal se skriftligt inden 31/12. Således 
også, at når man ønsker ændringer i pladsleje, 

skal dette ske inden 1/3 eller inden 1/9, da lejemålet ellers fortsætter som man 
har aftalt med Havnekontoret.
Så er der sagen med vore vinterbadere. 
Som før omtalt havde man opstartet en klub ifølge aftale med Hvidovre kom-
mune, der desværre ikke kunne finde midler til at skaffe faciliteter så som om-
klædningsrum og sauna i denne vinter. 
Den samlede bestyrelse ville gerne hjælpe ved at lade dem benytte vore facili-
teter, men da vi jo ikke kunne belaste vores klub med udgifter som f.eks. strøm, 
aftalte vi at vinterbaderne skulle være passive medlemmer, og således kunne 
deres kontingent betale vore omkostninger (og det endda rigeligt ifølge vores 
klubhusudvalg).
Nu var der så det problem med badebro, som jeg omtalte i forrige nummer, og 
desværre løb dette ind i store problemer. Jollesejlerne var nu så forbitrede over 
at deres jolleslæbested stadig var ubrugelig (læs: besværlig at bruge), at man 
sprang til aktion og savede gelænder m.m. om. 
Jeg blev telefonisk orienteret om disse hensigter, og fik udtalt mig i forkerte 
vendinger om, hvad man skulle gøre, og gennem et andet bestyrelsesmedlem 
blev det opfattet som ok for at nedsave badebroen, hvilket sandelig ikke var 
min eller den samlede bestyrelses mening. Jeg har over for vores Jolleudvalgs 
leder Jørgen, skriftligt undskyldt for min bemærkning som fejlagtigt fik ham til 
at nedsave badebroen, men trods dette har Jørgen forladt klubben. 
Den alternative landgang til vinterbaderne nåede endelig frem, og blev sat op 3 
dage efter den omtalte nedsavning, og alt er således ok nu.
Til sidst vil jeg gerne huske jer på at vi holder generalforsamling 23/4 kl. 19.30, 
og standerhejsning 25/4 kl. 16.00.
   Bjarne
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GENERALFORSAMLING
Afholdes torsdag, den 23. april 2015 kl. 19:30 i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning.
Indledning, Havneudvalget, Ungdomsafdelingen, Jolleafdelingen, 

Kapsejladsudvalget, Seniorskolen, Klubhusudvalget,  
Aktivitetsudvalget og Røgvandet.

3. Regnskab

4. Valg til bestyrelse.
Efter tur afgår følgende:

 A. Kasserer Per Nielsen.

B. Bestyrelsesmedlemmerne:
Ronnie Andersen, Hans-Henrik Andersen, Vagn Olesen og Bent Hornstrøm

C. Bestyrelses suppleanter:
Steen Larsen, Kurt Jakobsen

D. Revisorer:
Jan Hansen, Knud Lindemose

E. Revisorsuppleant: Jesper Kaas

5. Indkomne forslag
Skal være formanden i hænde senest d. 9.april

Gyldigt medlemsbevis skal medbringes og mod forlangende forevises

Bestyrelse foreslår følgende ændring til lovene:
Ændringen var formuleret forkert til sidste generalforsamling 

og er derfor ændret til dette:

Ændringen er skrevet med rødt

§11. Kommunikation.
Kommunikationen til klubbens medlemmer, og mellem medlemmer, kan ske via 

medlemsbladet, ”Røgvandet”, og klubbens hjemmeside, www.hvidovresejlklub.dk.
Både bladet og hjemmesiden redigeres af et bladudvalg, som vælger en ansvarshavende

redaktør og en webmaster. Bladudvalget nedsættes af bestyrelsen.  
Bladet udsendes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt.  

Websiden opdateres ofte med seneste nyt fra klubben og udvalg.
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Ja så har vi fået styr på det 
med den båd der var sunket 
på nordre mole. Det kommer 
til at koste dyrt for ham der 
ejer den. 
Det er synd, at en god båd 
bare ligger og forgår, så 
husk at se til din båd og 
fortøjninger. Tjek også dine 
skroggemføreninger og div. 
slanger nu hvor båden står 
på land.

Standerhejsning
Lørdag d. 25-4 2015, kl. 16.00

Hvor klubben giver en forfriskning 
til medlemmer. 

Herefter spisning i Suset kl. 17.30 
med efterfølgende underholdning 

som starter ca. kl. 19.00.

Tina laver en flot 2 retters menu til 150,00 kr

Sidste tilmelding hos Tina/Jane d. 23-4

Hilsen Aktivitetsudvalget
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Havneudvalget

   

Søsætningsdage 
På Hvidovre Havn 2015 

marts: 31- april: 7-13-20-23-28- 
maj: 5-7-12-18-21-26-28-  

juni: 2- 
 

Husk du kun kan bestille søsætning, hvis du har 
betalt pladsleje og skrevet lejekontrakten på din 

plads under.  
Og husk at få udleveret bøjeplads nr. og frihavnsmærke, 

og de skal sidde, så man se dem fra molen.  
Hvis pladsmanden ønsker det skal du hjælpe med at 
søsætte din båd. Du skal være der ved søsætning og 

have 10 meter tov i ordenligt kvalitet i forstavn og i agter 
solidt fastgjort. 

Bukkene/stativerne skal sættes, hvor pladsmanden anviser det 
inden 1. juni. 2015. klodser sættes sammen, 

  bådnavn + bøje nr. påmales 
Der skal være navn på stativ, som afmærkes for og bag. 

Tidsbestilling kan kun ske på kontoret i Mogens 
kontortid mandag til torsdag fra kl.8.00 til 8.15 og 

15.45 til 16.00.                
 

Med sejlerhilsen, Havneudvalget  
Hans-Henrik  
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Havneudvalget

Et godt forslag som et med-
lem er kommet med, er, at 
vi gør det til en tradition 
at mødes og sætter bukke/
stavstiver på plads, og hjæl-
per hinanden med det og 
samtidig få nogle hyggelig 
timer sammen. – Får snak-
ket med sine sejlervenner 
inden sæsonen og sommer-
togtet begynder.

Vi lader det blive et fyraftensmøde, og sætter mandag den 1. 
juni kl. 17.00 af til det. Jeg prøver at finde nogle pølser, en vand 
og en øl til lejligheden, så giv lige pladsmanden besked hvis du 
kommer. Så kan vi købe ind efter det.  

VEL MØDT 
Henrik 

Puklehvalerne

Vi har arbejdet på et medlems/adgangskort 
til sejlklubben et stykke tid, og bestyrelsen 
har vedtaget at vi får det lavet. Vi begynder 
med at få opsat adgangskontrol til hoveddø-
ren, samt til dame- og herre wc’er.
Kortet giver desuden rabat ved køb i Su-
set’s køkken. 
Vi håber at få alt til at virke efter Påske, men hold øje med hjem-
mesiden/opslagstavlen, der vil stå hvad du skal gøre for at få 
kortet, og hvordan du skal bruge det.

Pukkelhvalerne har haft en 
dejlig vinter og fået lave en 
masse ting, det takker Suset 
for. Pukkelhvalerne glæder 
sig allerede til næste vinter
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Seniorskolen
Som bekendt overtog jeg Seniorskolen fra 
Bjarne efter sidste generalforsamling, og 
det har været et særdeles spændende år.
Først og fremmest skulle bådene klargøres 
til søsætning og derefter rigges, hvilket 
vi var klar med i slutningen af april, ikke 
mindst takket være en stor hjælp fra Bjar-
ne.
I gennem sæsonen har vi haft seks 2. års 
elever og tre 1. års elever som deltagere 
på vores ugentlige skolesejladser, ligesom 
vi har haft H-bådene som faste deltager i 
onsdagskapsejladserne. Derudover deltog 
Nell i Sailors Cup i Brøndby Havn.
Alle har sikkert bemærket at vi havde en 
fremragende sejlersommer 2014, men det 
skal da også nævnes, at efterårssæsonen 
havde rigtig mange dage med både rigelig 
vind og vand fra oven, men vores elever er 
ikke sådan at skræmme, så der blev sejlet 
så sjæklerne sprang, sejlpindene røg ud af 
sejlet, og ikke mindst en mindre flænge i 
et storsejl.
Ja, et par grundstødninger blev der da og-
så plads til, den ene i roligt vejr mens den 
anden var under mere spændende vejrfor-
hold, begge dog uden skader på andet end 
på selvtilliden.
Sideløbende med sejlaktiviteterne, lykke-
des det også at få afholdt et tovværkskur-
sus for 8 elever, som Bjarne stod for. 
I september havde vi eksamen i praktisk 
sejlads, og der var i tiden op til lagt en del 
ekstra sejladser ind, så alle var helt ”fit for 
fight”. I den praktiske prøve indgår der 
også et vist kendskab til at kunne betjene 
en motor, og der havde vi så et lille pro-
blem. Indtil 14 dage før eksamen var det 
faktisk ikke lykkedes os, at få gang i nogen 
af de motorer vi har, men med en ekstra 
indsats kom de til at virke. Da det så der-
udover viste sig, at der absolut ingen vind 
var på eksamensdagen, siger det sig selv at 
det var en rigtig god idé - og ja - alle seks 
2. års elever bestod med glans, og kunne 
modtage klubbens blå duelighedsbevis. 
Bådene blev afrigget og taget op i starten 
af oktober, men det er jo ikke det samme 

som at sejlerskolen stopper. Vi havde fået 
Bent Hornstrøm til at lave et kursus i te-
oretisk navigation som startede i oktober 
og løb hen til slutningen af januar, hvor 
der var afsluttende eksamen. Vi havde 8 
tilmeldte fra start, men desværre mistede 
vi nogle stykker henover vinteren, så der 
var 4 der gik til eksamen og også her, be-
stod alle.
Nu er vi så på vej ind i en ny sejlersæson, 
og klargøringen er påbegyndt med henblik 
på at have bådene sejlklar medio april.
Vi har fået en ny fok til Suset samt storsejl 
og fok til Nell. Sejlene til Nell har vi fået 
af Bamsefonden, hvilket vi selvfølgelig er 
meget glade for.
I år vil vi forsøge at få vores elever mere 
involveret omkring onsdagskapsejladser-
ne, og vi vil også forsøge os med nogle 
mindre tursejladser, hvor vi besøger nogle 
af vores nabohavne.
Det er også værd at bemærke, at to af vo-
res elever allerede nu har investeret i egen 
båd, hvilket fortæller mig, at vigtigheden 
af at have en god og velfungerende sejler-
skole bør prioriteres højt, da det er med til 
at skabe tilgang til sejlsporten.
I den forbindelse vil jeg også have lov til 
at rose alle sejlerskolens deltagere (elever, 
kapsejlere og instruktører), for det initiativ 
og gå påmod der udvises, når vi er samlet 
til de forskellige aktiviteter.
En særlig tak til vores to instruktører, John 
og Lau, som har haft hver deres hold i det 
forløbne år, og allerede har lovet at stå 
til disposition i den kommende sæson. 
Derudover har Dennis også lovet at være 
behjælpelig med den opgave, men det ser 
lidt tyndt ud med tilmelding af nye elever 
p.t. Jeg har imidlertid fået fortalt, at i for-
bindelse med at vejret bliver bedre, begyn-
der tilmeldingerne at dukke op, så mon 
ikke det også kommer til at gå.
Ud over de allerede nævnte, har jeg også 
oplevet en kæmpestor hjælpsomhed og 
interesse fra klubbens øvrige medlemmer, 
hvilket jeg naturligvis håber vil fortsætte.

Med venlig hilsen 
Kurt Jakobsen
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OBS
Husk nu at vores toiletter gerne må 
være pæne og rene. Det er os selv som 
skal betale, hvis der skal ekstra rengø-
ring til.
Så for at undgå ulækre håndvaske på 
toiletterne, så husk at bruge grovva-

sken bag klubhuset, til afvaskning af 
pensler, beskidte hænder mm. 
Der er også VARMT vand i hanen, så 
hvis du har brug for at tappe i en pøs, 
vil det også være muligt her. 

Nyt fra kapsejladsfronten!
Så er det tid til at få lettet på presennin-
gen, og gjort båden klar. Vi starter ons-
dagssejlads den 6/5 kl. 18.30, og håber 
på godt vejr til den første start.
Sejladserne fortsætter hver onsdag ind-
til 24. juni, og vi starter igen 5. august 
til 9. september. Vi sejler 2 sejladser lør-
dag den 12. september, med præmieud-
deling derefter. (Se i øvrigt på Facebook 
Kalvebod raserlaug)
I samarbejde med Enighed, skal vi lave 
en fælles dommerliste med sejlere fra 
både Suset og Enighed, så i den forbin-

delse håber jeg, der er en/nogle, der 
brænder for at være dommer. Jeg prø-
ver at gøre det så nemt og automatisk 
som muligt.
Som noget nyt i år vil der blive to star-
ter - kl. 18.30 for ”turbåde”, og umid-
delbart herefter for andre (H-både, 
BB10Meter m.v.). 
Onsdag 29 april bliver der arrangeret 
en regelaften i Enighed, hvor vi vil få 
en ekspert til på pædagogisk vis, at 
gennemgå de vigtigste kapsejladsregler.

BB10’meter Stævne 
i Hvidovre Havn:
Den 26.- 29/8, skal der afholdes Dan-
marksmesterskaber for BB10Meter, og 
hvis man vil vide mere om disse flotte/
hurtige både, kan man ”Google” dem. 
Vi forventer 15-20 deltagende både, så 
jeg vil bruge anledningen til at bede 
folk om tage godt i mod deltagerne, 
og samtidig undskylde for det postyr - 
men også den reklame for klubben, det 
kan skabe. 

Mere om program o.lign, vil foregå på 
opslagstavlen i klubhuset og følgelig på 
BB´ernes hjemmeside.

Kapsejladsudvalget ved 
Torben Andrup
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Fastelavn:
Årets tøndeslagning trak igen i år mange 
medlemmer til klubben. Der var rigtig 

mange, både børn og voksne som kom i 
flotte og fantasifulde kostumer. Og der 

blev gået til tønderne 
med stor iver. De man-
ge børn fik slået både 
den lille og store tønde 
ned. De voksne fik dog 
lidt mere modstand, da 
tønderne i år var af ege-
træ og der skulle derfor 
lidt flere slag til. 
Der blev uddelt faste-
lavnsris til årets Konger 
og Dronninger; 
Bertram, Juliane, 
Malou, Kaja, Heidi, 
Kristina, Svend og Erik. 
Godt slå’et alle sam-
men!

Hilsen Aktivitetsudvalget

Foto: Vagn Hansen
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Nyt fra Tolveren
Til Påske starter vi igen for alvor i mi-
ni12’er afdelingen.
Vinteren er gået med at vi har fået endnu 
nogle både til havnen. 1 båd til klubben 
og 2 private.
Bådene er købt af Århus Sejlklub, som 
desværre ikke er så aktiv mere som de 
har været.
Vi har fået pakket bådene ud af vintertel-
tet, og de er igen fremme og se dagens lys 
til alles beundring.
Der vil i 2015 fast blive sejlet mandage 
kl. 11:00, onsdage kl. 16:30 og fredage kl. 
16:00, samt når vi syntes vejret er til en 
ekstra sejlads.
Onsdagene vil i år blive prioriteret til lidt 
tursejlads med lidt længere hyggesejlad-
ser. Vi har planer om at pakke termokan-
den med kaffe, og sejle til f.eks. Sydhav-

nen. Mandag og fredag vil vi stramme 
sejlet, og give den lidt mere gas så vi også 
får lidt for de fartlystne.
Tolverafdelingen vil igen i år arrangere en 
kom og prøv dag for alle jer, der syntes 
det kunne være sjovt at prøve de små 
sejlbåde. Datoen kendes endnu ikke, men 
hold øje med opslagstavlen og hjemmesi-
den (Tolveren).
Medlemmer der ønsker at være med i 
Tolverafdelingen, kan melde sig ind hos 
Søren Overgård på mail: so_dk@yahoo.
com . Medlemskab koster kr. 100,- årligt 
med et indmeldingsgebyr på kr. 500,-.
Alle interesserede kan i øvrigt komme og 
tale med os på vores sejldage.
Vel mødt og god sæson til alle medlem-
mer af Suset.

Tolverafdelingen

Velkommen til nye medlemmer
Lars Maltha Marianne Thode,
Wivie Grøth Jette Frederiksen
Preben Jørgen Jacobsen Henrik Kryschanoffsky
Peter Smith Tine Kryschanoffsky
Jytte Sundahl Rie Borre Larsen
Martha Kjærbye Denise Linnemann
Dorthe Bristow Kirsten Hvid
Nina Bohr Johanna Davidsen
Torben Johansen Henrik Varling
Sigrid Jensen Knud Frederiksen
Ruth Swedenborg Susanne Johansen
Lisbeth Pedersen Tine Gomard
Lone Randeris Elisa Broberg
Merete Holm Katja Kjærulf
Karsten Nørgaard Carsten S Andersen
Jørgen Halskov Eilert Dahl
Charlotte Christensen Annette Samuelsen
Anette Stryhn Ulla Forsberg,
Katrine Nørgaard Søren Andersen
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Vinterbadernes sæson er slut
Foråret er her og vandet er varmt. Bå-
dene skal i vandet og vinterbaderne op. 
Det har været en flot sæson med meget 
aktivitet og stor medlemstilslutning. De 
medlemmer der har været indmeldt i Sejl-
klubben, har nydt godt af saunaens var-
me og ikke mindst de kølige dukkerter 
akkompagneret af fuldmåne, solnedgang 
eller solopgang. Havnen er en flot ramme 
om vores kolde endorfinberigende van-
daktivitet.
Målet for vinterbaderne er dog at få egne 
faciliteter uden for selve havnen. Vi vil 
gerne ud hvor vi virkelig kan mærke ele-
menterne, blæsten, regnen, sneen og det 
kolde og ikke mindst rene vand. Det er 
jo ikke nogen hemmelighed, at vandet i 
havnen ikke altid er lige indbydende når 
vi bader, klemt inde mellem fiskerbåde, 
"Flipper" og dieselstanderne.
I bestyrelsen arbejder vi mod en løsning 
med en flydende bådsauna med bade-
trappe og omklædning. En placerings-
mulighed kunne være ved sydmolen 
udenfor havneindløbet. Her kan flåden 
supplere bølgebryderne og derved be-
skytte de yderste havnepladser. En fordel 
vil det også være, at vi herved ikke op-
tager bådepladser i selve havnen. Vi vil 
naturligvis drøfte det med Sejlklubbens 
bestyrelse, så vi ikke kommer i vejen for 
sejladsen.
Grunden til at placeringen helst skal være 
i tilknytning til eksisterende mole, er de 
fredningsbestemmelser der ligger i Kal-
veboderne. Skal vi have vores ønske om 
en badeplads mod åbent vand igennem, 
kan det være en fordel at benytte eksiste-
rende anlæg, fremfor at søge tilladelse til 

at bygge nyt. Eksempelvis er det et krav, 
at badebroen ved stranden nedtages om 
vinteren pga. fugletræk.
Vi har indhentet tilbud fra Kentek, der le-
verer betonpontoner monteret på stålram-
me. Dybgangen er kun 20 cm og det sam-
me er højden. Ved ekstrem lavvande kan 
betonpontonerne tåle at stå på bunden. 
Herpå vil vi placere en sauna, som i det 
ydre skal fremstå som Hvidovres gamle 
søbad fra 1930erne - dog i miniature. For 
byggeriet af saunaen har vi kontaktet 
Københavns tekniske skole, som kan lave 
den som et skoleprojekt for tømrerlærlin-
ge uden læreplads. Det er et samarbejde 
vi ser frem til, og hvor vi kan få nogle 
spændende tekniske konstruktioner, som 
vi ellers ikke ville have mulighed for. Jo 
sværere konstruktion des mere læring for 
de unge mennesker.
Vi har møde med Kultur og Fritid den 7. 
april hvor vi skal have drøftet et finansie-
ringsforslag. Herefter må vi igang med 
fondsansøgninger og rasledåser. Lige-
ledes skal vi have en dialog igang med 
Kommunen, vedrørende vandprøver 
ved vintertide, så vi kan være sikre på at 
vandkvaliteten er i orden.
Er der nogen der har input, og kan bi-
drage med hjælp og gode råd til vores 
projekt, modtages det med stor taknem-
melighed.
Vinterbaderne siger tak for en herlig vin-
ter. Vi ser frem til efteråret og vinteren, 
hvor vi håber på koldere vejr med meget 
is.

Peter Smith 
Formand Hvidovre Vinterbadere
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Hvidovre Sejlklub 
Suset

Hvidovre Havn • 36 34 05 05

Forret: 
GRILLET LAKS 
serveret med hollandaise og 
grønne asparges. 
ABERLOUR 10 YO,
THE GLENLIVET 12 YO

Hovedret: 
HELSTEGT OKSEFILET 
med hjemmelavet bådkartofl er 
og salat. Hertil sauce bearnaise. 
JAMESON, SCAPA-SINGLE MALT

Dessert: 
BANANA SPLIT 
pyntet med letpisket fl ødeskum 
og jordbær. 
THE GLENLIVET NADURRA

Pr. couv.

serveret med hollandaise og 
grønne asparges. 
ABERLOUR 10 YO,
THE GLENLIVET 12 YO

Hovedret: 
HELSTEGT OKSEFILET
med hjemmelavet bådkartofl er 
og salat. Hertil sauce bearnaise. 

Bordbestilling 

nødvendig 

tlf. 36 34 05 05

susetskokken@hvidovresejlklub.dk

WHISKY AFTEN
Fredag den 24. april kl. 18

319,-

Arrangementer
Fredag den 24. april.
Gastronomisk aften. Denne 
gang med whisky smagning.
 
Lørdag den 25. april. 
Standerhejsning, 3 retters 
menu og live musik.

Pinsefrokost
Lørdag, søndag og mandag 
kl. 12.00-15.00.

Lørdag den 30. maj  
kl. 11.00.
Markedsdag: Loppemarked, 
nyt, brugt og vi modtager 
gerne gode ideer samt en 
masse besøg:-))

Tirsdag den 23. juni  
kl. 18.00 Sankt Hans aften 
med grill og live musik.

Hver lørdag og søndag 
serverer vi koldt bord kl. 
12.00-15.00 i hele sæsonen. 
Hver søndag i juli og august 
serverer vi ydermere live 
musik af Johnny spillemand fra kl. 
13.00.

Fredag den 4. september  
kl. 18.00.
80´er fest med live musik.

Fredag den 2. oktober kl. 18.00.
Gastronomisk aften med 
vinsmagning. Temaet er 
sydamerikansk denne gang

Mange forårs hilsner 
Tina og Jane 

Nyt fra Køkkenet
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Her er billeder fra den 
sidste del af Tjaldurs 
sommertur i 2014, - 
billeder, som vi ikke fik 
plads til i sidste nr.

Göteborgs havn. Vartegnet, Læbestiften, til venstre og barken 
Viking midt i billedet foran lystbådehavnen.

Anholt havn. Ankerpladsen ved Skansehage, Rørvig.

Med Kronborg om styrbord.



rogvandet@hvidovresejlklub.dk 15
Götaelven. Vi sejler ud af den sidste sluse ved Trollhättan.



DEADLINE FOR NR. 3 ER DEN 1. SEPTEMBER 2015 

Returadresse: Hvidovre Sejlklub Suset · Hvidovre Strandvej 31‑33 · 2650 Hvidovre

2015 aktiviteter:
• Standerhejsning lørdag d. 25-4, kl. 16:00.  

Klubben er vært for en forfriskning.  
OBS Bemærk dato’en

• Pinsetur lørdag d. 23-5 til mandag d. 25-5. (evt fra fredag) Program følger.
• Så holder vi sommerferie!
• Stander nedtagning lørdag d. 3-10 kl. 16:00
• Afriggertur lørdag d.17-10 
• Julepyntning af klubhus torsdag d. 26-11 kl.19:00
• Juletræ for børn lørdag d. 5-12 kl. 14:00
• Julefrokost ??
 Hilsen Aktivitestsudvalget.


