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September 2015 

Nyhedsbrev fra Vallensbæk Sejlklub 

Sæsonen er langtfra slut! 

Aftenerne er blevet kortere, og dagene køligere, men sejlsæsonen er ikke slut endnu 

… langtfra! Der er stadig fuld gang i klubaktiviteterne.  

I den kommende weekend afvikles  Køge Bugt Kredsmesterskabet for ungdom 

af Sejlklubben Køge Bugt i Hundige, og weekenden efter gælder det  Harboe Cup i 

Skælskør, TORM Junior og Ungdoms Danmarksmesterskab 2015 – begge steder er 

VSK Ungdom stærkt repræsenteret. 

 

I weekenden 25. - 27. september sejles der også finale i  Sejlsportsligaen, og vi 

må erkende, at her ser det skidt ud for VSK. Vi ligger væsentligt under nedryknings-

stregen, og der skal mirakler til, for at vi beholder vores plads i Ligaens 1. division. 

Har du tid og lyst, opfordres du til at lægge vejen forbi Langelinie og støtte op om 

vores team.  

 

Italien fest lørdag den 7. november 

Reservér allerede nu aftenen til årets fest i din sejlklub 

Vi inviterer til et brag af en fest, hvor alting bliver italiensk. Prisen kommer 

under 200 kr. pr. person for hele aftenen, inkl. italiensk mad og vin, kaffe, 

kage og drinks. 

 Invitationen 

 
 

 

Tilmelding til yachtskipper af 3. grad 

Sidste år havde medlemmerne for første gang mulighed for at 

uddanne sig til yachtskipper af 3. grad på et kursus afholdt i 

klubben. Det var en succes, og derfor gentager vi kursustilbud-

det. Sidste frist for tilmelding er den 21. oktober.  

 Yderligere information og tilmeldingsskema 

 

Kommende VSK arrangementer 

 

 Duelighedsprøve den 26. september 

 Gråsælerne starter sæsonen den 30. september 

 "Store oprydningsdag" den 3. oktober 

 Navigationsundervisning starter den 5. oktober  

 Standernedhaling den 31. oktober 

 Italien Fest den 7. november 

http://ungdom.bss.dk/aktiviteter/aktivitet/46-koge-bugt-kredsmesterskab
http://www.harboecup.dk/om
http://sejlsportsligaen.dk/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/tilmelding-til-yachtskipper-af-3-grad/
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Vellykket TORM-dag 

Fra Søren Bo Christiansen, Ungdom, lyder der en 

stor tak til alle dem, der bidrog til afviklingen af 

TORM medarbejderdagen den 5. september:  

– Trods det noget skiftende vejr fik vi i samar-

bejde med DS afviklet en super god dag af høj 

kvalitet – helt som sædvanligt, fristes jeg til at 

sige. 

– Jeg fik på dagen og efterfølgende en masse 

ros for, at VSK gang på gang mobiliserer så engagerede frivillige, som leverer det hele 

med smil og godt humør – al ros gives hermed videre til jer! Det er nemt at være 

ungdomsleder i VSK :o) 

 

 Se fotos 

Del dit sommersejlerminde med os andre på Facebook 

Send os dit bedste, skæveste, sødeste, sjoveste, mærkeligste … billede 

fra din sejlersommer med et par ord om, hvordan din sæson er gået. 

Det foto, der scorer flest likes, præmieres ved standernedhalingen med 

en flaske Linie Aqauvit. Send dit foto (VEDHÆFT DET SOM FIL!) 

og din historie til denne e-mail og husk at tjekke vores  

 og tryk "Synes godt om" ved dine favorit. Facebook-side

Store oprydningsdag den 3. oktober 

Bestyrelsen har aftalt med udvalgene, at vi holder "store oprydningsdag" 

lørdag den 3. oktober og får fjernet, hvad der nu måtte have søgt tilflugt i 

hjørnerne i årets løb, og tjekker resten af vores udstyr.  

Nærmere følger på hjemmesiden og Facebook. 

 

Køge Sejlklub indbyder til den  

årlige 30-sømil sejlads søndag 

den 27. september 

Det er årets brag af en sejlads, skriver arran-

gøren, der understreger, at 30-sømil sejlad-

sen også er for dem, der normalt ikke sejler 

kapsejlads. Der er masser af socialt samvær, og den store grill ved klubben tændes 

lørdag aften, ligesom der er suppe og mole-øl i klubhuset efter endt sejlads søndag. 

 Se indbydelsen og tilmeld dig her 

 Sejladsbestemmelser 

OBS! Deltagere fra KjS’s naboklubber ligger gratis i Køge Marina fredag den 25 - 

mandag den 28. september. 

 

http://vallensbaek-sejlklub.dk/galleri/2005-2/2015-album/torm-medarbejderdag/
mailto:djwl1950@gmail.com
https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub?ref=aymt_homepage_panel
http://vallensbaek-sejlklub.dk/
https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub?ref=aymt_homepage_panel
http://www.koegesejlklub.dk/koeludvalg/30sm/Indbydelse-30sm.pdf
http://www.koegesejlklub.dk/koeludvalg/30sm/Sejladsbestemmelser2015.pdf
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Sejlerskolen: Duelighedsprøve og afslutning den 26. september 

Sejlerskolen afholder praktisk prøve til duelighedsbeviset og afslutningsaktivitet m.m. 

lørdag den 26. september i Klubhuset. 

Det er en festdag, hvor det er tradition, at 1. års eleverne sørger for, at de prøveram-

te 2. års elever kommer godt fra start, dvs. hjælper med morgenmaden og rydder op 

bagefter. 

Alle elever, instruktører og øvrige med tilknytning til Sejlerskolen samt familie og ven-

ner er velkomne hele dagen – også til at spise med. 

 

 
 

Gaffelriggere på weekend-besøg 

Sejlerskolerne fra Svanemøllekredsen havde i weekenden 22.-23. august fællestur 

med Vallensbæk som mål. Det var oven i købet deres 30 års jubilæum, og første tur 

for 30 år siden gik også til Vallensbæk. 

Blandt de 13 både med i alt 60 sejlere var seks gaffelriggere, som Københavns Ama-

tør Sejlklub og Sejlklubben Sundet bruger som skolebåd. 

Turen var arrangeret som natsejlads med start i Svanemøllehavnen kl. 23. Første båd 

i Vallensbæk var en gaffelrigger fra KAS, som ankom lørdag morgen kl. 7.30. 

Lørdag aften var der dækket op til fest i Juniorhuset, og søndag morgen gik turen 

tilbage til hjemhavnen.  

 

 Se fotos  

 

http://vallensbaek-sejlklub.dk/galleri/2005-2/2015-album/
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Havets airbnb sætter danskerne til søs  

Boatflex.com gør det nemt for danskere at komme ud og sejle, selv om man ikke ejer 

en båd:  

Grundideen bag boatflex.com er, at bådejere kan leje deres både ud i kortere eller 

længere perioder. Man betaler en lille provision af udlejningsindtægten til Boat-

flex.com, men derudover er det gratis. Det giver flere danskere mulighed for at opleve 

bådlivet uden at skulle binde sig til en fast udgift, og samtidig giver det bådejere et 

økonomisk tilskud i form af lejeindtægter. 

 Interesseret? Læs videre her 

 
 

Sejlerhilsener 

Kenneth Bøggild  

Formand  

Vallensbæk Sejlklub 

  

http://www.boatflex.com/
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Italien Fest 
i Vallensbæk Sejlklub 

Lørdag den 7. november 2015.  
 
 

ROM, Milano, Venedig, Paven, Katolikker, 

Opera, RAMAZOTTIE, Colosseum, Mafia, 

Republik, Berlusconi, Mussolino, 

Sophia Loren, DARIO Campeotto, Juventus, 

Lazio, Dino Zoff, Giro D’italia, Marco Pantini, 
Ivan Basso, FERRARI, Alfa Romeo, Fiat 500, 

Lancia, Maserati, Pasta med kødsovs, PIZZA, 

Trøfler, AMARONE, Chianti, Tiramisu, Mode, 

Gucci, Armani, VERSACE, Prada. 

 

Hermed en masse stikord fra Italien. 
Vi laver et brag af en fest, hvor alting bliver italiensk. 

Hvordan ved vi ikke helt endnu!!! 
 

Prisen bliver under 200 kr. pr. person 
for hele aftenen.  

Inkl. italiensk mad og vin, kaffe, kage og drinks. 
 

Reserver allerede nu aftenen den 7. november. 
Endelig indbydelse udsendes i oktober måned. 

 
”Italienerholdet” består af: 

Kenneth ”Formand”, Claus ”Lommelærken”, Lis ”Victora”, Per ”Amok”, Claus ”Blåkant”. 
Spørgsmål til Claus ”Blåkant”, mail: c.v.andersen@hotmail.com mobil: 31 15 28 40 

 

  Tilbage

 

mailto:c.v.andersen@hotmail.com

