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I løbet af eftermiddagen onsdag den 4. januar forsvandt havnens broer under det stigende vand.
Broerne står ca. 1,40 m over normal vandstand, og landarealerne ligger mellem 1,70 og 2,10 m over
daglig vande. Da det toppede, slikkede vandet op ad Krabbens terrasse, men heldigvis faldt
vandstanden støt i løbet af aftenen. Vi har samlet fotos fra højvandet i et galleri på hjemmesiden.
Foto: Steen Roar Hillebrecht

Sejl sikkert – brug vesten

Den seneste druknestatistik er fra 2014, hvor 59 personer omkom ved
drukneulykker. Statistikken viser, at risikoen for at drukne er størst for mænd
i alderen 45-64, der udgjorde over halvdelen af de druknede i 2014. De fleste
drukneulykker sker i forbindelse med fritidsaktiviteter i båd (især fiskeri),
badning og færdsel på havn. Det er tankevækkende, at ud af de 59
druknedøde i 2014 havde 18 drukket alkohol. De fleste ulykker på havet sker
ofte på grund af småfejl og manglende brug af redningsvest - også i godt vejr. 
  
For at forebygge drukneulykker og øge sikkerhedskulturen har Søsportens
Sikkerhedsråd og TrygFonden etableret SejlSikkert, som arbejder for at gøre
det til en selvfølge, at sikkerheden altid er i top, når man drager til søs. Og at
det skal blive en selvfølge, at vi husker hinanden på det. Indsatsen drives af
et netværk af 230 frivillige og lokale SejlSikkert-ambassadører og 20
instruktører på landsplan; omdrejningspunktet for indsatsen er de fem
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Lær at sejle
Hold dit grej i

orden
Planlæg din tur

Hav en livline
til land

Brug vesten

  
Vallensbæks SejlSikkert-ambassadør 
På Vallensbæk Havn hedder ambassadøren Christina Høgsbjerg
Rasmussen. Christina, der er sygeplejerske i hjemmeplejen i
Brøndby, medlem af VSK's bestyrelse og formand for klubbens
Tursejlerudvalg, sejler med familien i Bitte, en Hallberg-Rassy
312 MK I. Hun er ikke kun vores lokale ambassadør, men også

SejlSikkert-sikkerhedsinstruktør, som tager ud i andre klubber og afholder
sikkerhedsdemonstrationer om fx tjek af redningsveste. 
  
Christina er som SejlSikkert-ambassadør kontaktperson for Søsportens
Sikkerhedsråd for os alle i havnen og står til rådighed, hvis du har spørgsmål
om sikker adfærd til søs. Se opslaget på havnekontoret. Du kan kontakte
Christina på e-mail: flaneur49@gmail.com eller tlf. 22 48 26 58.

Klubaften torsdag 2. feb. kl. 19

Lennart Larsen fortæller om, hvordan du
forbereder dig på at sejle på kanalerne i
vores nabolande mod nord, øst og syd. Du
hører om planlægning, udrustning af
båden, priser m.m. og får svar på dine
spørgsmål om kanalsejlads. Vi mødes kl.
19 i klubhuset. 
  
Læs mere …

Videregående Sejler Kursus

Kurset henvender sig til nye sejlere, som
har erhvervet duelighedsbeviset eller

Kommende VSK arrangementer

- Klubaften: Planlæg kanalsejladsen 2.
februar 
- Videregående Sejler Kursus 6., 13., 20.,
27. februar 
- Strikkecafé 14. februar 
- Skitur til Zell am See 18.-25. februar 
 
 
Se aktivitetsoversigten på hjemmesiden

Sjælland Rundt 2017

I år vil der – i tillæg til de kendte
racingløb – være felter med cruisingbåde
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tilsvarende viden. Det består af en
teoretisk og praktisk del og er GRATIS for
VSK-medlemmer og deres besætning; for
andre koster det 500 kr. 
  
Alle bådejere uanset bådtype kan
deltage. 
  
Første lektion: Mandag 6. februar.  
  
Læs mere & tilmelding …

Navigation: Alle bestod

Kæmpe til lykke til årets navigations-
elever, der var til eksamen lørdag den 14.
januar: Alle, der gik op, bestod, og
censor var meget tilfreds med deres
indsats. Vi håber at møde jer ude på
bugten, når sejlersæson starter. 
 
 
 
 
 

Fin start på F18 tilmeldinger

Tilmeldingen til stævnet åbnede ved
årsskiftet, og i løbet af de godt to uger
siden da har 51 teams fra 10 forskellige
nationer registreret deres deltagelse,
heraf seks danske hold. 
  
Følg med her ... 
  
F18 Worlds har også fået forhåndsomtale
i Sydkysten og sn.dk (Vestegnen).

i Sjælland Rundt, 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, der lægger op til gode
navigationsfærdigheder, hyggeligt
samvær, natsejlads og en masse
spændende oplevelser. 
  
Læs mere & se invitationen ...

Ændring af havnevedtægterne

Kommunen har ønsket at overtage driften
af området ved Søstrene P og opføre
ekstra toiletter og en legeplads. På en
ekstraordinær generalforsamling 4.
januar blev ændringen af havnens
vedtægter vedtaget, og det skal
stadfæstes på en ny ekstraordinær
generalforsamling 1. februar. 
  
Se havneområdet, der overtages af
kommunen ...

Årets skitur: Sidste chance!

Skal I med på klubbens skiferie til Zell am
See i Østrig 18.-25. februar 2017, er det
absolut sidste chance for at tilmelde sig. 
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 …
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