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Juli 2015 

Nyhedsbrev fra Vallensbæk Sejlklub 

 

 

 

 

 

HJÆLP efterlyses til DM i Finnjolle & 806 den 6.-8. august  

Vallensbæk Sejlklub er vært for Danmarks Idrætsforbunds danmarksmesterskab 2015 

for Finnjoller og for klassemesterskabet for 806'er. 

For at sikre afviklingen har vi brug for DIN hjælp! 

Mesterskaberne afvikles torsdag den 6.- lørdag den 8. august 2015.  Vi har brug for 

hjælp på land og vand, så har du tid og lyst til at deltage i kort eller lang tid, så skriv 

til Michael på michael.bernfeld@gmail.com eller til Jakob Nybroe på jakobny-

broe@hotmail.com.  

Skriv, hvornår du kan deltage, hvad du godt kunne tænke dig at hjælpe med samt om 

du kommer til den store gallafest, som afslutter stævnet. Du vil blive grundigt instrue-

ret i alle forhold, så har du ikke den store stævne-erfaring, bliver du sat sammen med 

nogle af klubbens erfarne folk.  

De to mesterskaber vil revolutionere sejlsporten!  

Stævnet vil være pakket med nytænkning, spænding, fairplay, intensitet, fede tiltag, 

og fest på land og vand. Stævnet vil være det, alle snakker om; det vil være stævnet, 

hvor aldrig tidligere prøvede formater testes af – det bliver tre dage i august, hvor 

stævnet vil rydde alle overskrifter, og al fokus fra sejlsportsmedierne vil være på Val-

lensbæk Sejlklub.  

 

 Læs mere her 

 

Kommende VSK arrangementer 

 

 DM i Finnjolle og International 806 den 6.-8. august 

 

Sommertilbud: 

Deltag i tirsdagssejlads til ½ pris for  

resten af sæsonen! 

Forårssæsonens tirsdagssejladser/aftenmatcher er af-

viklet. Vi starter igen tirsdag den 4. august kl. 18.30. Du 

kan deltage i efterårssæsonens syv sejladser for halv 

pris! Kontakt info@kapsejl.dk.  

 Se resultater her. 

 

mailto:michael.bernfeld@gmail.com
mailto:jakobnybroe@hotmail.com
mailto:jakobnybroe@hotmail.com
http://finnjolle.dk/
mailto:info@kapsejl.dk
https://www.facebook.com/kapsejl.dk?fref=nf
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Følg VSK i Sejlsportsligaen 
 

Efter de to første stævner i 1. division ligger VSK på en 14. plads. De sidste to stæv-

ner finder sted i hhv. Faaborg den 21.-23. august og finalen den 25.-27. september 

ved Langelinje. 

 

Følg med på  sejlsportsligaen.dk og på vores egen  Sejlsportsliga-side på 

Facebook.  

 

Flyvende farfar – fra kølbåd til F18 katamaran 

Af Penny Wyon, formand for F18 Danmark og VSK-medlem 

Når den internationale Formula 18 katamaran-klasse afholder VM i Kiel den 

11.-18. juli med 197 deltagere fra 24 lande, kommer tre af de fem danske 

hold fra VSK’s storjolle-afdeling. Det ene af dem er far/søn-teamet Stillhoff. 

Et af Vallensbæk Sejlklubs nyeste medlemmer er Niels Stillhoff, 64 år fra Solrød. Han 

er aktivt medlem af VSK’s storjolle-afdeling, hvor han sejler sin egen F18 katamaran 

sammen med sin søn Henrik på 40 år. Niels har i mange år været en inkarneret køl-

bådssejler. Hans første kølbåd var en Drabant, som han har taget mange gode sejltu-

re med i de danske farvande med 

sin kone Kirsten og deres to 

børn. Han har siden sejlet DM i 

blandt andet en H-båd og en 

806.  

Men i 2012 overtalte hans søn 

Henrik ham til at begynde at 

sejle F18 katamaran med ham, 

en god ”far og søn” aktivitet! 

Selv om Niels er en erfaren sej-

ler, er det ikke lige det nemmeste 

at skifte over fra 4-5 knob sid-

dende i cockpittet med en kaffe i hånden til over 20 knob hængende i en trapez.  

”Man er aldrig for gammel til at lære noget nyt, og jeg er vild med farten og intensite-

ten, selv om jeg nogen gange synes, det går måske lidt for vildt til,” siger Niels og 

griner, ”en F18 katamaran har meget power, man skal lære at styre, men vi har fået 

rigtig megen hjælp fra klubbens erfarne katamaransejlere, faciliteterne er rigtig gode i 

storjolle-afdelingen og der er en 

masse flinke sejlere i klubben.”  

Sidste år deltog de for første gang 

i en kapsejlads for F18. Det var 

Det Nordiske Mesterskab for F18, 

som VSK var vært for. ”En fanta-

stisk oplevelse, både på vand og 

på land, ” fortæller Niels, ”jeg var 

meget imponeret over, hvordan 

VSK håndterede stævnet selv 

under de meget svære vindfor-

hold, der nu var. Og der var her-

ligt at få serveret kolde øl til rø-

http://sejlsportsligaen.dk/
https://www.facebook.com/VSKligasejlads?fref=ts
https://www.facebook.com/VSKligasejlads?fref=ts
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verhistorierne på kajen efter hver kapsejladsdag.”  I år går turen til Kiel til VM i F18, 

hvor Niels og Henrik deltager udgør det ene af de fem danske hold, heraf tre er fra 

VSK. ”Jeg er ikke helt sikker på, hvad vi har rodet os ud i, det bliver nok overvælden-

de med 200 både til start – men sjovt bliver det,” griner han.  

Selv om Niels er glad for sin beslutning om at gå over til F18 katamaran, så har han 

ikke helt forladt kølbådsverden. Han deltager fortsat hvert år iFyn Rundt sammen med 

blandt andet søn og svoger. ”Det er en tradition, jeg ikke vil gå glip af, selv om det 

lige i år var en ret hård omgang,” smiler han.  

 

 

Følg VSK på Facebook & YouTube 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sejlerhilsener 

Kenneth Bøggild  

Formand  

Vallensbæk Sejlklub 

 

 

Husk at som medlem af Vallensbæk Sejlklub har du mulighed for at: 

 Booke klubbens dejlige klublokale til private fester. Læs mere her 

 Leje/låne klubbens båd via Bådlåneklubben. Læs mere her 

 Kunne du tænke dig fif og ideer til tursejlads, så er muligheden hos tursejlerud-

valget. Læs mere her 

 Deltage i den organiserede træning om onsdagen for storjoller med start kl. 

16.45. Har du ikke egen jolle kan du starte i en af klubbens laserjoller. 

 Mangler du duelighedsbevis, speedbådskørekort eller andre sejlrelevante uddan-

nelser, så se mere på Sejlerskolen 

 Har du børn eller børnebørn, som kunne tænke sig at prøve at sejle selv, så kom 

ned på havnen mandag eller torsdag kl. 16.30, når ungdomsafdelingen gør klar til 

at gå på vandet  

 Tirsdag stævner alle ud til den fælles aftenkapsejlads. Læs mere her 

For mere information: 

Besøg F18 foreningen i Danmark på www.formula18.dk og på Facebook på 

Formula 18 Denmark 

… eller kom ned og få en snak med sejlerne i havnen, der træner onsdage og lør-

dage. 

 

http://vallensbaek-sejlklub.dk/om-sejlklubben/bestyrelsen-2/leje-af-klublokale/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/baadlaaneklubben/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/tursejlads-2/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/sejlerskole-2/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/ungdom-2/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/kapsejlads-2/
https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub
https://www.youtube.com/user/VallensbaekSejlklub
http://www.formula18.dk/
https://www.facebook.com/Formula18Denmark?fref=ts

