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Vi har rundet bundmærket!

Her midt i årets tristeste og koldeste måneder må man varme sig ved tanken
om, at bundmærket er passeret, og at vi hurtigt nærmer os lysere og lunere
tider. Der er ikke er så længe til, at havnen igen ser ud som på Steen
Hillebrechts sommerfoto herover. 
Mens vi venter på igen at komme på vandet, fortsætter vinter-aktiviteterne
med klubaftener – den næste handler om meteorologi for sejlere – og
undervisning: Første hold elever i navigation har netop været til eksamen, og
forårsholdet startede i mandags. De kommende yachtskippere slider også i
det, og Tursejlerne vil snart indbyde til en lørdag med skrivebordsnavigation,
mens Sejlerskolen har en nyhed på bedding for "3. års elever".
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Klubaften 4. februar kl. 19:  
Meteorologi for sejlere

VSK-medlem Lars Bentsen, der har en
baggrund inden for flyvemeteorologien og
som tursejler, vil fokusere på, hvordan vi
tolker vejrkort og vejrudsigter og
vurderer vejrudviklingen lokalt – nyttig
viden for tursejleren, men også for
kapsejleren, som her kan skaffe sig en
fordel i forhold til konkurrenterne. 
 
Læs mere ... 

Forslag til behandling på
klubbens generalforsamling

Klubbens generalforsamling afholdes
torsdag den 31. marts. Ifølge
vedtægterne skal forslag, der ønskes
behandlet, være bestyrelsen i hænde
senest den 1. februar. Forslag sendes til
sekretariat@vallensbaek-sejlklub.dk 
 
 

Årets familieskitur med VSK:  
Så er der snart afgang

 
Vi indbyder igen i år til fælles skitur til

Kommende VSK arrangementer 
 

• Klubaften 4. februar 
• VSK’s skitur til Zell am See 20. februar 
• Klubaften: Førstehjælpskursus 3. marts 
• Skrivebordsnavigation 12. marts 
• Generalforsamling 31. marts 
 
Se aktivitetskalenderen 
på hjemmesiden … 
 
 
 

Danske Tursejlere. Oplys, hvis
du allerede ER medlem!

VSK er nu klubmedlem af DT, så du sparer
50 kr. på dit personlige medlemskab. Er
du allerede medlem, skal du oplyse det
for at få rabatten på årskontingentet. 
 
Læs mere … 
 

Flot eksamensresultat for
efterårsholdet i navigation

Af de 11 elever på efterårets
navigationsundervisning bestod de ni, en

https://drive.google.com/file/d/0B1Tj60LXqLknamw5bms4M3dGbHM/view?usp=sharing
http://vallensbaek-sejlklub.dk/om-sejlklubben/vedtaegter-2/
mailto:sekretariat@vallensbaek-sejlklub.dk
mailto:
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/
https://drive.google.com/file/d/0B1Tj60LXqLknSmwwM2g4eWRYbXc/view?usp=sharing


Zell am See i Østrig den 20.-27. februar
(uge 8). Turen er åben for medlemmer og
venner af huset.  
 
Læs mere …

bestod ikke, mens en anden måtte
sygemelde sig ved eksamen den 9.
januar. Til lykke! Eleven, der ikke bestod
i første omgang, har fået tilbud om at
starte (uden beregning) på ny på
forårsholdet, hvor der er 14 tilmeldte.
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