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Ungdom holdt hyggeweekend med juleafslutning og julefrokost for børn og forældre den 3.-4.
december. I år var der virkelig trængsel og alarm ved den traditionelle sejl-om-juletræet - flot
pyntede både og sejlere fik sig en svingom ved slæbestedet. Også juletræet var ekstra fint i år
(indsatte foto øverst t.h.). Se mere her.

Glædelig jul & godt nytår

Sidste onsdag kom klubbens to følgebåde på land: Ungdom har holdt
juleafslutning, og i går sluttede storjollerne deres træningslørdage. Det
markerer afslutningen på en forrygende 2016-sæson med masser af
aktiviteter. Nu kigger vi frem mod et nyt år, hvor den suverænt største opgave
bliver gennemførelsen af F18 verdensmesterskabet til juli! 
  
Vi skåler godt nytår på klubaftenen i januar 
Klubben byder på et glas bobler i forbindelse med næste klubaften torsdag
den 5. januar (se mere nedenfor), så indtil da ønskes alle en glædelig jul og
et godt nytår.

Største begivenhed i 2017: F18 Worlds  i juli

F18 bliver klubbens største stævne i nyere tid, og det kan kun gennemføres,
hvis vi som medlemmer støtter aktivt op om det. 
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Derfor gentager vi opfordringen til - allerede nu –
at give os forhåndstilkendegivelse af, om du vil
hjælpe til som frivillig og gøre stævnet til en succes
for klubben og en sejlerfest for deltagere og
frivillige! 
  
I første omgang beder vi dig blot tilkendegive, om du
vil være med. Detaljer om datoer og tidspunkter; om

du ønsker at være til lands eller vands - alt det aftaler vi senere. 
  
Og bemærk: Din tilmelding er kun vejledende – den er IKKE BINDENDE – du
kan til hver en tid melde fra. 
  
Forhåndstilmeld dig her … 
  
Følg F18 Worlds forberedelserne på Facebook og F18 hjemmesiden

Indkøb med rabat – for hvad der er sparet …

Forberedelserne til VM-stævnet fortsætter, og
til den ansvarlige for indkøb, Steen
Hillebrechts store glæde er der 25 % hos
Tempo Bådudstyr frem til 31. december, så det
bliver udnyttet! Her er der ankre og tov til
mærkerne på indkøbsvognen.

Klubaften torsdag 5. januar

Hør Karsten Møller-Hansen fra Foreningen
til Langtursejladsens Fremme fortælle
om FTLF's seneste flotillesejlads "Føroyar
2016”, som gik ad Vikingeruten til
Shetland og Færøerne. Det er torsdag
den 5. januar kl. 19 i klubhuset. 
I pausen nyder vi et glas bobler og ønsker
hinanden godt nytår. 

Kommende VSK arrangementer

- Klubaften 5. januar: Med flotille til
Færøerne 
- Strikkecafé 10. januar 
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Læs mere …

Tæt på udsolgt

Selv om Sejlerskolen først sender
eleverne på vandet i maj, er der allerede
nu tæt på udsolgt på alle hylder: Der er
nu kun få ledige 1. års pladser og to
ledige 2. års pladser tilbage. På kurset
cruising/tursejlads er der en enkelt ledig
plads, og på kapsejladskurset er der to
pladser ledige. 
 
Sejlerskolens forårsprogram ...

Årets VSK skitur til Østrig

Skal I med på klubbens skiferie til Zell am
See i Østrig 18.-25. februar 2017, skal I
tilmelde jer nu. Turen er åben for alle
klubbens medlemmer og venner af
sejlklubben. 
Vi bor i Villa Lukashansl i Bruck.
Værelserne er store og kan fint fungere
som familieværelser. Der er også et
fællesrum, hvor vi hver dag holder en
afslappet afterski. 
  
Læs mere om turen/tilmeld dig …

 
Se aktivitetsoversigten på hjemmesiden

Får en gang høvl

Bunkerne af savsmuld vokser i takt med,
at gråsælerne fjerner lakken fra den 12½
meter lange og 93,5 cm tykke undermast.
Så skal der "bare" slibes og lakeres! Og så
venter de øvrige dele på samme tur. 
 
Alt skal være klar til standerhejsningen
lørdag den 29. april. 
 
 

Strikkecafeen fortsætter

Efterårets række af strikkecafeer har
været så stor en succes, at deltagerne
har besluttet at fortsætte i det nye år:
tirsdag den 10. januar, tirsdag den 14.
februar og tirsdag den 14. marts. Alle er
velkommen i Juniorhuset kl. 19. Tag din
veninde, søster eller mor/datter med –
og glem endelig ikke dit strikketøj fra
båden! 
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