
Velkommen til standernedhaling i Kalundborg Sejlklub.

Så er tiden kommet for i år, hvor sejlsæsonen stopper, og hvor vi går kulde, blæst og 
nedbør i møde. Det er sådan set allerede begyndt. Standerhejsningen, hvor en ny 
spændende sæson begynder, kan virke mere oplivende. Men fordi sejladserne stopper, 
betyder det ikke, at alle aktiviteter holder op.

Allerede næste lørdag kommer den traditionsrige afriggerfest, som mange ser frem til. 
I år der 7 25-års jubilarer og 2 50-års jubilarer. Jeg håber der kommer mange gæster. 
I december er der også Banko-spillet, hvor der normalt er stor tilslutning. I januar er 
der nytårskuren og endelig generalforsamlingen i februar, før det hele begynder igen, 
heldigvis. 

Det er også således, at alle klubudvalg fortsætter arbejdet i vinterperioden. Det 
gælder også mange andre frivillige herunder Q-holdet og C-holdet. Som I kan se, 
bliver der for øjeblikket arbejdet på riggerbroen. Det vil foregå lidt endnu. Til 
lejligheden er der dannet et arbejdshold, der med kort varsel kan være til stede, når 
de eksterne leverandører er på banen.

Så der er mange ting at se frem til, før vi igen kan få salte skumsprøjt i ansigtet.

For mig personligt har det været en stor oplevelse at være med til / eller få en 
introduktion til de mange aktiviteter, det foregår her. I flæng kan jeg nævne:

Standerhejsningen, 

C-holdets arbejdsopgaver hver tirsdag, 

Sejlerskolen sammen med de andre kadetter – hvor vi fik en rigtig god 
introduktion til livet på en sejlbåd:  ”hvad er det for et reb? ”.  ”Det er ikke et 
reb; det er et fald! ” Nåeh… 

”Vild med vand” hvor der trods et lidt koldt vejr alligevel kom ca 900 gæster.

Kapsejladser på fjorden. Spændende at se og især spændende at være med til

Joller, SUP og SURF med fart på

Tursejladser må for mit vedkommende vente til næste sæson. Men rigtig mange 
kom glade hjem fra Kerteminde, Ballen, flere jyske havne eller andre steder.

Sankt Hans aften

Grillaftener arrangeret af Motorbådsudvalget 

Hyggelige stunder i klubhuset samt meget andet

Vejret i år var ikke helt så flot som sidste år. Det ville måske også være for meget at 
forlange.  Trods dette faktum, har vi nået rigtig meget gennem året. Undervejs fik vi 
også checket badevandet både på fjorden og i havnen. Jeg kan melde alt OK.



Jeg skal også nævne, at dette er medlemmernes klub. Hvis du gerne vil være med i 
arbejdet, er det bare at sige til. Men jeg må også sige, at det hurtigt kan få 
konsekvenser!

Endelig skal jeg på alles vegne sige en stor tak til de mange frivillige, der utrætteligt 
har gjort et stort arbejde for klubben igennem hele året. Uden dem havde det været 
helt anderledes. De er klubbens rygrad.

Vi kan roligt være glade for denne sæson og også glæde os til næste sæson.


