
Se nyhedsbrevet i din
webbrowser

Nyhedsbrev februar 2017

Theis Colin, VSK, og Philip Larsen, SKB, i kæntringsøvelse med deres Hobie 16 Spi. Til sommer deltager
de to lokale sejlere i F18 Worlds i deres nyindkøbte Goodall C2. Læs om dem og de to andre unge
danske teams, som har tilmeldt sig stævnet i juli.

Klubaftenen 2. marts står i kapsejladsens tegn

Hør om klubbens kapsejlads-tilbud sæson 2017. Der er noget for
alle: For de konkurrence-mindede og for dem med en mere
afslappet tilgang til kapsejlads.  
  
Vi kan ligeså godt være ærlige: Formålet med denne klubaften er at gøre
reklame for de muligheder, du har for at sejle kapsejlads som medlem af
VSK. Vi håber på at se nogle af jer, der overvejede at deltage sidste år, men
ikke fik tilmeldt jer. 
  
Klubaftenen afholdes torsdag den 2. marts kl. 19 i klubhuset. 
  
Kenneth Bøggild starter med at orientere om F18 WORLDS 2017 8.-15. juli:
Hvordan kommer det til at foregår, hvad er status på forberedelserne – og han
minder sikkert om, at vi stadig har brug for frivillige. 
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Kenneth fortsætter på podiet og fortæller om STORJOLLERNE og deres
ugentlige trænings-/kapsejladsaftener. 
  
John Nygaard og Henrik Borch fortæller om AFTENMATCHERNE, der sejles
hver tirsdag maj-juni og august-september i Køge Bugt Kredsens regi. Her er
tale om kapsejlads mellem besætninger, der alle vil komme først! Hør,
hvordan du deltager – evt. på prøve eller som gast. 
  
For dem, der bare gerne vil have et par hyggelige timer på vandet sammen
med familie og venner, arrangerer vi igen i år FAMILIEKAPSEJLADS hver onsdag
i maj og juni (der sejles efter de almindelige søvejsregler). Peter Ambs
fortæller om sejladserne, hvor vi afslutter med at spise vores medbragte mad
på klubhusets balkon.

Skrivebordsnavigation

Vi afholder årets skrivebordsnavigation
lørdag den 18. marts kl. 9 i klublokalet.
Alle kan være med denne dag; der
kræves ingen forudsætninger! Til
gengæld opfordrer vi til, at hele
besætningen deltager – altså ikke kun
kaptajnen – og af hensyn til kabyssens
indkøb bedes du tilmelde dig
arrangementet. 
  
Læs mere...

Kurset VSK udvider

Over 50 medlemmer deltog første aften
på Videregående Sejler Kursus, der især
henvender sig til tursejlere. Instruktøren,
Lennart Larsen, har valgt at udvide med
en 5. lektion - 13. marts - for at kunne
besvare de mange spørgsmål, som

Kommende VSK arrangementer

- Videregående Sejler Kursus 20., 27. feb.
og 13. marts 
- VSK’s skitur til Zell am See 18.-25.
februar 
- Klubaften: Kapsejlads-tilbud 2. marts 
- Sejlerskolen: Informationsmøde 6.
marts 
- Skrivebordsnavigation 18. marts 
- Generalforsamling 30. marts kl. 19 
  
Se aktivitetsoversigten på hjemmesiden
…

Frivillige fortsat velkomne!

Mange har allerede meldt sig som frivillig
ved F18 VM, men vi mangler stadig
omkring 40 par hjælpende hænder. Du
behøver ikke at have særlige
kvalifikationer. I første omgang beder vi
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kursisterne har indsendt. 
  
Læs mere & tilmelding …

Aftenmatch: Tilmelding åbnet

Der er skippermøde i VSK's klubhus
tirsdag den 25. april kl. 18.30, og
tilmeldingen til årets sejlads er åben
allerede nu. Der sejles alle tirsdag
aftener 3. maj-27. juni og 1. aug.-19.
sept. 
  
Læs mere …

Bornholm Offshore i juni

Nexø Sejlklub arrangerer Offshore Race
Week Bornholm 15.-18. juni 2017 med to
kapsejladser: Bornholm Challenge rundt
om Bornholm og Christians Ø Challenge
rundt om Ertholmene. 
  
  
  
Læs mere…

Generalforsamling 30. marts

Bestyrelsen indkalder til ordinær
generalforsamling 2017 i Vallensbæk

dig blot tilkendegive, om du har tid og
lyst til at være med. 
  
Læs mere & tilmeld dig her…

Legeplads på havnen

Kommunen opfører toiletter og en ny,
sjov legeplads foran Søstrene P.
Legepladsen er specielt skabt til
Vallensbæk Havn. Alt forventes færdig til
VM i F18 i juli. 
  
Læs mere ….

Sjælland Rundt 2017

I år vil der være felter med cruisingbåde,
og i den forbindelse inviteres sejlere
uden kapsejladsbåde og sejlere uden
målerbrev på deres både. Arrangørerne
håber, at mange sejlere vil finde tid og
mandskab til den fantastiske
distancesejlads. 
  
Læs mere & se invitationen…
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Sejlklub torsdag den 30. marts 2017 kl.
19 i klubhuset. Dagsorden følger på
hjemmesiden. 
Forslag, som medlemmerne ønsker
vedtaget på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest 1
måned før den fastlagte dato for
afholdelse af generalforsamlingen.

Copyright © 2017 Vallensbæk Sejlklub 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Vallensbæk Sejlklub · Vallensbæk Havnevej 1 · 2665 Vallensbæk Strand · Denmark 
 

https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub?ref=aymt_homepage_panel
http://vallensbaek-sejlklub.dk/
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://vallensbaek-sejlklub.us11.list-manage.com/about?u=c3b8b93a77861c3e9b5efa652&id=eb4abfa9ac&e=[UNIQID]&c=e8244ff722
https://vallensbaek-sejlklub.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=c3b8b93a77861c3e9b5efa652&id=eb4abfa9ac&e=[UNIQID]&c=e8244ff722
https://vallensbaek-sejlklub.us11.list-manage.com/profile?u=c3b8b93a77861c3e9b5efa652&id=eb4abfa9ac&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=c3b8b93a77861c3e9b5efa652&afl=1

