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Formand
Pia Eliasson
SPRUTTE, plads 148
Tlf. 5133 1373
E-mail: formand@msm-klub.dk

Kasserer
Ulrika Rückert Karlsson
LILJA, plads 33
Tlf. 2681 1375
E-mail: ulrika@karlsson.dk

Sekretær
Karsten Roursgaard
VIVALDI, plads 55
Tlf. 6064 1645 / 4736 1404
E-mail: 
kkroursgaard@webspeed.dk

Næstformand
Per Dyrhof
BIVIAN, plads 146
Tlf. 20637648
E-mail: per.dyrhof@nokia.com

Bestyrelsesmedlem
Marie Rønnenkamp Drost
MILLE, plads 294
Tlf. 2296 6612
E-mail: 
marie@roennenkamp-drost.dk

Sejlerskole, Ole Krull
sejlerskole@msm-klub.dk

Juniorsejlere, Jacob 
Christensen
juniorsejler@msm-klub.dk

Pigesejlere, Helle Dalsgaard
pigesejler@msm-klub.dk

Kapsejlere, Ulla Bjerring
kapsejler@msm-klub.dk

Aktivitetsudvalg,
Karsten Roursgaard, Renè 
Hansen, Jette Thomsen,
Flemming de Lichtenberg
aktiviteter@msm-klub.dk

Webmaster, 
Michael Christoff ersen
Webmaster@msm-klub.dk

Hjemmeside, 
www.msm-klub.dk

Vi er også på Facebook

Havnekontor, 
Havneejer Jeppe Sonne
Tlf. 2127 6620
Email: marbaekhavn@mail.dk
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Bestyrelsesmedlem
Jacob Christensen
ARIEL, plads 268
Tlf. 2464 3995
E-mail: jacobbjchristensen@
gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Flemming de Lichtenberg
BLUE MOON, plads 41
Tlf. 22481720
E-mail: 
suogfl delichtenberg@hotmail.
com

Loggens redaktion
E-mail: loggen@msm-klub.dk

Ole S. Andersen
BACCHUS, plads 133
Tlf. 2887 9999

Ib Gregersen
Tlf. 6070 9477
E-mail: ib@gregersen15.dk

Deadline for næste blad:

A f:  P i a 
E l i a s s on
Fo r mand

Fra  Formanden
Så er endnu en sejlsæson ved 
at være slut. Det er blevet 
mørkt og koldt, og bådene er 
begyndt at komme på land. 
Det har været en efterårs-
sæson, med megen regn og 
blæst, men der har også væ-
ret nogle gode sejldage ind 
imellem, og i klubben har vi 
haft fl ere store højdepunkter.

Indvielse af klubhuset
Et af dem var da vi fi k indviet 
det nye klubhus. Det var en 
dag som både klubben og 
Jeppe havde glædet sig rigtig 
meget til, og den levede helt 
op til vores store forventnin-
ger. Det blev en fantastisk 
dag, med masser af glade 
mennesker, taler, god mad og 
dejlig musik på terrassen. Tak 
til Jer alle sammen, fordi I var 
med til at gøre dagen til en 
stor fest. Jeg vil også gerne 
sige tak til Jer der hjalp i løbet 
af formiddagen, da det hele 
var kaos og der skulle arbej-
des hurtigt, for at få et nyt 
telt op at stå. Uden Jer var det 
ikke lykkedes.

Sejleraktiviteter
Der har været godt gang i 
vores sejleraktiviteter; sej-
lerskolen, pigesejlerne og 
kapsejladsen. Et nyt tiltag er 
onsdagskapsejladsen, som 
er et hyggeligt alternativ til 

kapsejladsen om tirsdagen. 
Det er Michael Nielsen der 
har overtaget kapsejladsen 
fra Skyllebakke Havn, og de 
er efterhånden oppe på 8-10 
både. Det er dejligt når der 
bliver taget initiativ til nye 
aktiviteter i klubben, og vi har 
efterhånden mange forskellige 
tilbud til vores medlemmer.
Jeg bliver selvfølgelig også 
nødt til at nævne Elleore 
rundt, denne kæmpe succes 
der tiltrækker sejlere og både 
i alle aldre og størrelser. Det 
er en fornøjelse at opleve den 
entusiasme der er omkring 
sejladsen, både fra arrangører 
og deltagere, og dejligt at se 
at vi alle hjælper hinanden, 
når der er behov for det.

Loggen
Så er det med dette num-
mer vi siger tak og farvel til 
Loggen. Jeg synes det er lidt 
vemodigt, men også godt at 
se at klubben følger med i den 
moderne udvikling. Fremover 
kan I følge med i klubbens 
aktiviteter på hjemmesiden, 
Facebook og via nyhedsbreve. 
Husk at give besked, hvis I vil 
have de sidstnævnte udsendt 
per almindelig post.

 Vi ses til Standernedtagningen 
og Afriggerfesten.
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Duelighedsprøve 2017Duelighedsprøve 2017

Af: Ole Krull 
Jensen

Årets praktiske 
duelighedsprøver blev 
gennemført lørdag og 
søndag den 23-24/9. Tolv 
sejlere fra Sejlerskolen 
bestod den praktiske prøve 
og langt de fl este har nu 
også Duelighedsprøven i 
sejlads for fritidssejlere.

Det var en meget lang 
weekend hvor tålmodig-
heden også blev sat på 
prøve - vi manglede den 
nødvendige vind til at prø-
verne kunne gennemføres. 
Lørdag morgen kunne vi 
spejle os i vandet og første 
hold kom først på vandet 

kl. 15:45. Sidste hold be-
stod kl. 18 søndag.

Censor stillede mange 
spørgsmål – ja, man skal 
være godt forberedt til den 
praktiske prøve.

Stort tillykke til alle sejler-
ne der bestod dueligheds-
prøven: Michael Forster, 
Lone Von Steensen-Bach, 
Ole Nørskov-Nielsen, Lene 
Schjødt, Jesper Hansen, 
Inga Nørskov-Nielsen, Tom 
Schjødt, Rikke Forster, Ka-
rina Segers, Pia Sandal, 
Lene Paulsen og Lone Lar-
sen.

Marbæk-Elleore cruising regatta 2017Marbæk-Elleore cruising regatta 2017

Af: 
Henrik Møller

Lørdag, den 30. september 
a  oldtes tradi  onen tro 
Marbæk-Elleore cruising 
rega  a 2017 og med ikke 
mindre end 43  lmeldte 
både, var det en ny rekord 
for 4. år i træk. Elleore-
arrangørerne er begejstrede 
og genfødslen af sejladsen 
Elleore rundt har vist sig at 
være en stor succes.  Dét 
faktum, at sejladsen er en 
rega  asejlads uden måler-
brev  ltrækker mange for-
skellige typer sejlere. Både 
sejlere som vil sejle om kap 
og sejlere som blot ønsker 
at deltage, gennemføre og 
få en skøn sejlads sammen 
med en masse andre sejl-
både på  orden samt fæl-
lesspisningen om a  enen, 
hvor der deles fl i   gt ud af 
dagens oplevelser. Fællessk-
abet og lysten  l at sejle er 
i højsædet. Det er den ægte 
sejlerånd.
Optakten  l sejladsen var en 
vejrudsigt, som lovede sol, 
masser af vind fra syd øst 
og lavvande. DMI fi k for en 
gangs skyld ret for det var 
præcis, hvad vi fi k. Ikke min-
dre end 10-15 m/sek. i løbet 
af dagen. Risø’ vejrsta  on 

målte kl. 11 en middelvind 
på 17 m/sek og 21-24 m/sek 
i stødene, så der var sus i 
skørterne på bredingen nord 
for Elleore.
Den kra  ige vind gav visse 
udfordringer og en del 

både valgte klogt at blive i 
havn. 32 både valgte at gå 
 l start. Heraf fuldførte 17 

den udfordrende sejlads. En 
del både udgik med mindre 
defekter på sejl og grej og 
andre valgte at vende om på 
krydset ned mod Elleore, da 
det simpelthen var for hårdt 
for grej og mandskab. Flere 
både blev også ”grundejere” 
og en enkelt må  e trækkes 
af grunden af en lokal fi sker. 
Derudover oplevede en 



Loggen Oktober 2017

Side 6 Side 7

Det store søslagDet store søslag

Vi var glade deltagere på 
årets “Det Store Søslag” 
mellem Pigesejlerne og 
Sejlerskolen. Efter at måtte 
udgå i sidste års Søslag var 
vi (specielt Tom) meget op-
sat på at få revanche i det 
store Søslag 2017. Sidste 
år foregik sejladsen i en LM 
27 og der var meget lidt 
vind. I år skulle det være 
anderledes! 

Inga, Karina, Tom og 
instruktør-Søren var be-
sætning på Nana og Lene 
var sammen med Ole og 
Instruktør-Peter besæt-
ning på Guldgasen. Det var 
dejligt solskin, og der var 
drama fra starten. Med let 
vind og et mærke der var 
anbragt forkert på kortet 
valgte Nana at sejle lidt for 
meget nord, mens Guld-
gasen valgte den mere 

direkte vej... Vinden løjede 
meget efter første mærke 
og Nana måtte se sig selv 
drive afsted blandt den 
agterste trediedel af feltet. 
Her hyggede vi, pustede på 
sejlet og udvekslede gode 
råd om sejlføring med Mal-
lard’s piger.  

Mallard, Guldgasen og 
Nana rundede det sydligste 

mærke nogenlunde samti-
dig og herefter valgte Mal-
lard at bakke lidt sydligere 
ned gennem sejlrenden - 
måske for at tjekke status 
på brobyggeriet (?). Guld-
gasen og Nana fortsatte for 
fulde fart (tæt på 0,2kn) 
turen mod mållinien. 

Pludselig skete der noget. 
I Guldgasen, som jo blev 
overall nr. 2 vinder sidste 
år, indså man at det ikke 

Af: Tom & Lene 
Schjødt

606’er fra jollecentret det 
hårde vejr på den ul  ma  ve 
måde. Båden blev ”tvunget” 
ned på siden af kra  ig vind 
på hjemturen i bredingen 
nord for Jyllinge og blev 
totalt bordfyldt. Flere både 
fra sejladsen hjalp hur  gt 
de 3 nødstedte sejlere og fi k 
jollen bugseret  l turbøjen 
ved Skuldelev. Senere på 
dagen sejlede et par red-
ningsmænd ned og fi k tømt 
jollen, så den kunne komme 
hjem igen. Et signal  l os 
alle om, at selv på  orden 
kan man opleve element-
ernes raseren og at man skal 
have respekt for vand.
Som et nyt ini  a  v var mo-
torbåde også inviteret  l 
Elleore sejladsen og 3 både 
var  lmeldt, men det hårde 
vejr var ikke motorbådsvejr 
og ingen motorbåde s  ll-
ede derfor  l start. Det 
afskrækker dog ikke se-
jladsarrangørerne, så vi 
prøver det nye koncept 
af igen  l næste år.
Line of honors – altså 
første båd i mål - gik  l 
Luff e 4004 ført af Jens 
Erik Tage med en samlet 
sejl  d på 2  mer og 34 
minu  er inkl. neutral-
itetszonerne. Det er 

rekord for Elleore Rundt og 
mere end 8 knob i snit.
Vinder i start 1 blev 806’eren 
ført af Ole Rullfs og i start 2 
vandt Compis 36 ført af Tor-
sten Gravenhorst. 806’eren 
vandt også overalt. Tillykke 
 l vinderne og STORT  l-

lykke  l alle sejlere som s  ll-
ede op.
Sejladsen var hårdt styret fra 
dommerskibet og Carsten, 
Ole og Kim gjorde et for-
trinligt stykke arbejde og 
fi k afsendt bådene i de to 
starter uden problemer. Tak 
 l dommerskibet.

E  er præmieoverrækkelsen 
blev grillen tændt og del-
tagerne nød lækker grillmad 
og hyggede sig i de nye 
fl o  e lokaler på Marbæk 
Havn.
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kunne nytte, at ligge der 
og rode. Æren var på spil. 
Formanden havde godt nok 
sagt at brug af årer kunne 
føre til diskvalifi cering, men 
hun havde jo ikke nævnt 
middagstallerkener. Med 
taktstok og koordinering 
der ville gøre en viking 
stolt stak Guldgasen af og 
var hurtigt fl ere bådlæng-
der foran. På Nana bredte 
panikken sig da man fandt 
ud af at paptallerkner over-

hovedet ikke fungerer lige 
så godt. I stedet fandt vi 
ud af at Nana’s velsmurte 
ror faktisk var meget an-
vendeligt til at bringe lidt 
mere fart i båden. Vi kom 
alle i mål og vi vandt alle 
sammen for det var super-
hyggeligt og sjovt. Sejler-
skolen vandt dog mest og 
fi k således revanche for 
sidste års ”Girlpower”.

Grafiske løsninger er en tillidssag
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Klubhus - HousewarmingKlubhus - Housewarming

syntes, der er rart i Marbæk 
Havn og overvejede om han 
skulle vove sig ud på  orden. 

Godt 200 gæster nød en 
velkomstdrink  l musik af 
Frode Holdgaard, der senere 
blev afl øst af Jensens Jazz 
Serenade der spillede op  l 
dans. 
Vejret var med os den 
dag i august (25/8), solen 
skinnede og henunder a  e-
nen løjede vinden af.
Klubhuset stod sin prøve, 
det er fi nt  l fester, dejlige 
lokaler, fi nt køkken, god 
akus  k – og der har allerede 
vist sig stor interesse for leje 
af lokalerne, fortæller Jeppe. 

Indtryk fra indvielsen af det 
nye klubhus.
Under forberedelserne  l 
indvielsesfesten af det nye 
klubhus havde bestyrelsen 
sat alt på den anden ende!

Symptoma  sk for byggeriet 
af det nye klubhus  ppede 
vejrguderne det store fest-
telt op ad havnens fl agstang. 
Et byggeri som ville give selv 
de mest hærdede bygherrer 
grå hår i hovedet – men ikke 
Jeppe, der her ses sammen 
med fru Je  e. 
Slagter Bjørn Karlsson lagde 
stor energi i den grillede 
pa  egris. 
Borgmester John Schmidt 
Andersen kom, så - og 
klippede snoren over og Indvielse af klubhuset

Af: 
Ole S Andersen
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BBestyrelsen 

Pigesejlerweekend 2017
I år gik turen over Ise  orden  l 
Orø havn. Vejret var helt perfekt 
i forhold  l det vejrguderne 
ellers har givet os i løbet af 
sommeren, dog kunne vi godt 
have tænkt os lidt mere vind. 
De fl este gik for motor op  l 
Frederiksværk, for dere  er at 
sæ  e sejl. Da vi kom over i Ise-
 orden fi k vi en svag vind agten 

for tværs, så de farvestrålende 
spilere og genakkere kom op. 
Det var et fl ot syn. Onsdagssej-
lads-holdet havde også valgt at 
besøge Orø havn netop denne 
weekend, så vi kom talstærkt - 
ca. 14-15 både - fra Marbæk i år. 
Vi mødtes  l kaff e og kage om 
e  ermiddagen, e  er alle havde 

klemt sig ind i den lille men hygge-
lige havn.  Dere  er var der kolde 
drikkevarer på de forskellige både, 
og nogle af os var rundt og se på 
hvordan, andre indre  er sig i de-
res både. 
Om a  enen blev grillen tændt op, 
og der var dømt lækker mad og 
hygge,  l langt ud på a  enen.
Næste morgen mødtes vi  l fælles 
morgenmad, og vendte dere  er 
næsen hjemad. Der var desværre 
ingen vind, så hjemturen kom  l 
at foregå for motor. (På Lucky Jack 
brugte vi  den  l en hovedrengø-
ring i cockpi  et og på dækket).

Tak for endnu en dejlig weekend 
 l alle deltagere.

Af: Helle 
Dalsgaard
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DATO: Ak t iv i t e t Ansvar
L ø r dag  d .  28 .10 S t ande r ne d t agn i ng  k l .  13 . Ka r s t e n

L ø r dag  d .  11 .11 A f r i g ge r f e s t  i  k l ubhu s e t  k l .  18 P i a

S øndag  d .  7.1 . Ny t å r s ku r  i  k l ubhu s e t  k l .  14 Ka r s t e n

O n s dag  d .  24 .1 . Sk i p p e r l ab s kov s  me d  f o r e d r ag  i 
k l ubhu s e t  k l .  18 Ka r s t e n

K a l e n d e r e n

Nyt fra Juniorsejlcenteret

Sommersæsonen er nu 
slut, jollebroerne er gjort 
vinterklar, men aktivite-
terne i juniorsejlcenteret 
er ikke slut.Vi beholder en 
enkelt fl ydebro i vandet, og 
gør klar til søndagssejlads. 
Som de andre år, sejler vi 
om søndagen indtil jul og 
starter igen med søndags 
sejlads til 1. marts. Kon-
ceptet er som de andre år, 
vi mødes på havnen om 
formiddagen, sejler ind-
til frokost, hvorefter vi på 
skift laver varm mad.

I januar og februar, hol-
der vi pause på vandet. 
Men lur mig hvis der ikke 
er nogle stykker der tager 
på vandet, hvis der skulle 
komme en solskinsdag. 

Udover søndagssejladsen, 
holder vi gryden i kog med 
teoriaftener om mandagen, 
og det vil ske ca. 1 gang 
om måneden hele vinteren 
igennem. 

Vi har igennem hele 2017 
sæsonen været ca. 25 
sejlere på vandet om man-
dagen. En god blanding 
af Optimister, 606, Zoom, 
laser og Europa joller, dog 
hovedvægten på optimister 
og 606. Herudover har der 
været en mindre fast skare 
på vandet om torsdagen. 

Vores nye midlertidige pa-
vilion er indrettet færdig og 
er blevet taget godt i brug, 
men vi savner stadigvæk 
et ordentligt hus. Det er 
ikke fysisk muligt at blive 
fl ere end vi er nu, da der 
ikke er plads til materiel og 
sejlere. Byrådet har des-
værre endnu engang skudt 
byggeriet til hjørne. Denne 
gang med en begrundelse 
om at juniorsejlcenteret 
skal tænkes ind i en hel-
hedsplan for Kalvøen. Vi 

håber hele tiden på at by-
rådet kommer på bedre 
tanker. Christian Hangel 
gør et kæmpe arbejde med 
at få politikkerne i tale. 

Junior Grandprix’et som 
vi afholdte i foråret, hvor 
en masse medlemmer fra 
MSM hjalp til, holder en 

pause næste år. Planlæg-
ningsgruppen bag stævnet 
gjorde et kæmpe arbejde 
med at planlægge stævnet 
i 2017, men der er enighed 
mellem Jægerspris Sejlklub 
og Juniorsejlcenteret om en 
pause.

Af: Jacob 
Christensen

AH Marine ApS
www.ahmarine.dk

Reparation og vedligeholdelse af alle 
marinemotorer.

Marbjerg Byvej 14 C  Tlf: 72 47 69 03

4000  Roskilde Service @ahmarine.dk Mobil: 40 61 96 48

Autoriseret forhandler og 
serviceværksted

Salg af nye og brugte indenbords- og 
påhængsmotorer.
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Afsender:
Marbæk Sejl- og Motorbådsklub
c/o Søren Ødegaard
Amsterdamhusene 6
3600 Frederikssund

Returneres ved varig
adresseændring


