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Marts 2015 

Nyhedsbrev fra Vallensbæk Sejlklub 

Ordinær generalforsamling 2015 

Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19 holder vi ordinær generalforsamling i klubhuset. 

Generalforsamlingen afholdes som følge af ændringerne i vedtægterne, vedtaget på 

den ekstraordinære generalforsamling den 27. november 2014.  

Indkaldelsen er sendt til alle medlemmer pr. mail og ligger også på hjemmesiden.

 

Referat fra bestyrelsesmødet 

Bestyrelsen mødtes den 24. februar. Læs referatet her.

 

Kommende VSK arrangementer 

 Sejlerskolen: Orienteringsaften 11. marts for alle, der vil 

lære at sejle … Læs mere nedenfor  

 Tovværksworkshop III: 12. marts … Læs mere nedenfor 

 Tursejlerkursus start 19. marts … Læs mere nedenfor 

 Generalforsamling 2015 26. marts kl. 19 

 Sejlerskolens tovværkskurser 7. & 15. april – åben for alle medlemmer  

 VSK Ungdom: Teori for begyndere og let øvede 9. april … Læs mere nedenfor 

 Standerhejsning lørdag den 25. april  

 Tirsdagskapsejladser: Skippermøde den 28. april kl. 18.30 

 TORM Junior Grand Prix 9.-10. maj  

 

Sejlerskolen holder orienteringsmøde 11. marts kl. 19 

Pr. 7. marts var der seks ledige pladser til 1. års undervisningen. Derfor har Sejlersko-

len inviteret interesserede begyndere til et orienteringsmøde i klubhuset onsdag den 

11. marts kl. 19.  

På mødet – som har en halv snes forhåndstilmel-

dinger – vil sejlerskoleleder Preben Thorndahl 

m.fl. orientere om sejlerskole-undervisningen, 

priser osv.  

Nye elever kan melde sig til Sejlerskolen online på 

hjemmesiden. Tilmelding til orienteringsmødet kan ske her.

 

Tovværksworkshop III torsdag den 12. marts  

kl. 19 i Juniorhuset 

 

OBS! Workshoppen afholdes kun, hvis der er mindst fem tilmeldinger. 

http://vallensbaek-sejlklub.dk/generalforsamling-2015-i-vallensbaek-sejlklub/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/referatet-fra-bestyrelsesmoedet-25-februar/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/sejlerskole-2/tilmelding-2/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/sejlerskole-2/kurser/tilmelding-til-orienteringsaften-den-11-marts/
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Vi afholder tredje og sidste workshop den 12. marts i Juniorhuset med start kl. 19. 

Kom med dine egne opgaver/problemer og få hjælp til at få dem løst. 

  Ved tilmelding bedes du oplyse, hvad du kommer for at få hjælp til, så vores in-

struktører lige har en chance for at forberede sig. Tilmelding til Lennart Larsen på mail 

eller på tlf. 21 62 86 87. 

 
Tursejlerkursus 2015  

Undervisningen starter 19. marts. Tilmelding 

åben nu. 

Der afholdes i alt fire teoriaftener og 2-3 gange 

med praktisk sejlads. 

Tursejleruddannelsen er for sejl- og motorbåde og 

omfatter bl.a.: 

 Personlig sikkerhed. Personligt udstyr. Bådens udstyr. Ansvar. 

 Hvordan du får en overbordfalden person ombord igen. 

 Turplanlægning. Føring af logbog og søkort. Hvad står der i havnelodsen. 

 Udrustning af en båd til tursejlads. Bådhåndtering. Godt sømandskab. 

 Ankomst til fremmede havne med andre fortøjningsmuligheder. 

 Brug af anker i forbindelse med havnemanøvrer og grundstødning. 

 I maj og juni gennemfører vi praktisk undervisning med følgende emner: 

o Gennemgang af bådens sikkerhedsudstyr. Mand om bord øvelser 

o Havnemanøvre, med eget anker og fortøjning af agterenden til bøje 

o Havnemanøvre, fortøjning uden på andre både 

o Havnemanøvre, fortøjning ved Y-bomme 

o Sejlads med reduceret fremdrift 

o Bugsering af anden båd 

o Sejlads i mørke 

Du deltager med din egen båd og den besætning, som du normalt har med.  

Spørgsmål vedrørende tursejleruddannelsen rettes til Lennart Larsen på mail eller tlf. 

21 62 86 87. 

 Tilmelding på klubbens hjemmeside: Klik her.

 

Snart går det løs med forårsklargøringen 

Allerede her i det tidlige forår drømmer mange af os om den kom-

mende sæsons sejlture.  

Du kan finde inspiration, information og tips på Dansk Sejlunions 

hjemmeside til forårsklargøring af båden og inspiration til planlægning af sæsonens 

sommersejlads. 

 

 

mailto:lennart-jette@mail.dk
mailto:lennart-jette@mail.dk
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/sejlerskole-2/kurser/laer-at-sejle-tursejlads-2/
http://www.sejlsport.dk/nyt/2015/03/tursejler-saesonen-staar-for-doeren
http://www.sejlsport.dk/nyt/2015/03/tursejler-saesonen-staar-for-doeren
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NYT OM TORM JPG 2015  

Detaljerne omkring TORM Junior Grand Prix 2015 

9.-10. maj er nu på plads. 

Der vil blive sejlet på to baner: Bane 1 med A- og B-

optimister og bane 2 med Feva, Tera og Zoom8.  

Har lyst til og mulighed for at gi' en hånd – også selv om 

det kun er en af dagene – må du meget gerne allerede nu sende en mail til Søren Bo 

Christiansen på sbc@vallensbaek-sejlklub.dk og oplyse om, hvornår du kan hjælpe, og 

om du foretrækker, at det foregår til vands eller lands. 

Dommerbåde efterlyses  

Vi får brug for mindst fire dommerbåde, så vil du se det hele fra 1. parket, er du vel-

kommen til at byde ind med din båd. Den skal kunne rumme 5-7 personer, kunne 

ligge for anker, og du skal selv sørge for, at båden kommer frem og tilbage. 

 

Sejladsteori torsdag den 9. april 

Ungdom afholder teoriundervisning for begyndere og let øvede. 

Sidste gang er de torsdag den 9. april.  

Det foregår kl. 18-20 i Juniorhuset – alle er velkomne. 

Ungdom gør klar til forårssæsonen 

Inden søndagssejladserne starter 12. april, inviteres ungdomssejlerne og deres foræl-

dre til klargøringsdag lørdag den 11. april. Vi mødes i Juniorhuset kl. 10 og aftaler 

opgaver og bemanding over en kop kaffe – der er skønt på havnen sådan en tidlig 

forårsdag, så gå ikke glip denne chance for at hjælpe de unge godt i gang med den 

nye sejlsæson! 

Besøg af Zoom8-sejlere 

Zoom8-sejlerne afholder træningslejr i Val-

lensbæk weekenden den 13.-15. marts.  

Lejren bliver afholdt efter konceptet NoNon-

sens Boot Camp og er et led i forberedelser-

ne til det forestående EM i Spanien i påsken. 

Der kommer 20-40 sejler og 2-3 trænere.  

Alle er velkommen til at kigge forbi og opleve den tidlige forårsaktivitet ved slæbeste-

det og i Juniorhuset.

 

 

mailto:sbc@vallensbaek-sejlklub.dk
http://www.sejlsport.dk/sw30704.asp
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Tilbuddet står stadig ved magt: Skaf en 

kunde til Sejladscentret og få en middag 

for to på Krabben  

Vallensbæk Sejlklubs Sejladscenter er stadig i gang med 

salget til den kommende sæson og har et godt tilbud til 

klubbens medlemmer: Hjælp os med at få en kunde, så 

giver vi en middag for to på Restaurant Krabben til en 

værdi af 800 kr. 

Matchrace er som skabt til kunde-events, teambuilding og sommerfester for persona-

let. VSSC vil gerne i kontakt med nye virksomheder. Giver du et tip, som resulterer i et 

salg, byder Sejladscentret til gengæld på en middag for to. 

En event løber fra tre timer til heldags og kan kombineres med kurser og konference, 

frokost, udendørsgrill eller gourmetmiddag på Restaurant Krabben. Efter sejladserne 

er der aftersailing med mole-øl og præmier.  

Ring på 43 73 23 33 eller send en mail via Vallensbæk Sejlklubs Sejladscenters hjem-

meside.

 

Følg VSK på Facebook & YouTube 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sejlerhilsener 

Kenneth Bøggild  

Formand  

Vallensbæk Sejlklub 

http://vssc.dk/kontakt/
http://vssc.dk/kontakt/
https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub
https://www.youtube.com/user/VallensbaekSejlklub
http://vallensbaek-sejlklub.dk/skaf-en-kunde-og-faa-en-middag-for-2-paa-krabben/

