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Nyhedsbrev juni 2016

God – og sikker – sejlersommer

Ferietiden står for døren, også i klubben: I Sejlerskolen ligger undervisningen
stille i juli, og Ungdom holder pause i træningen fra 4. juli til 8. august. Til
gengæld kommer vi tilbage til et fuldt besat program i august og september,
blandt andet er VSK også i år vært for TORMs medarbejdere og deres familier.
Det foregår lørdag den 3. september, og Annbeth Sørensen kunne godt bruge
et par ekstra hænder på land og vand. Send hende en mail, hvis du kan give et
nap. Det samme gælder for kredsmesterskaberne den 10.-11. september. 
  
Sejl sikkert på ferien 
Erfarne sejlere har ikke brug for redningsvest. Alvorlige uheld til søs sker ikke i
stille vejr. Jo flere år man har sejlet, jo mindre har man brug for vest. Det er et
par af de sejlivede myter, der lever i bedste velgående, viser to nye
undersøgelser gennemført af Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden - og
hvert omkommer der mennesker på havet og i havnene. Derfor – tænk
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sikkerheden ind i din ferieplanlægning. Du finder fornuftige råd på
respektforvand.dk og på app'en: SejlSikkert. Den kan hentes gratis i iTunes og
Google Play. 
  
SejlSikkert-kampagnen har netop udsendt en pressemeddelelse, hvor vores
SejlSikkert-ambassadør, Christina Høgsbjerg Rasmussen, bl.a. fortæller om
klubbens tursejlerkursus. 
  
BOB – Nyt signalflag for både med Børn Om Bord 
Ikke som en advarsel, men som en invitation! Dansk Sejlunion
har lanceret et signalflag, der skal lette børnefamiliers
muligheder for at komme i kontakt med hinanden i havn ved at
signalere til andre, at ”vi har potentielle legekammerater om
bord”. Flaget kan bestilles i Sejlershoppen. 
  
Stege Lejren er et fast sommerhit 
Den 31. juli-6. august arrangerer sejlklubberne i Køge Bugt undomslejr i Stege
med jolle-sejlads og alle mulige andre vandaktiviteter for de 10-18 årige. Med
14 ud af 40 deltagere er VSK Ungdom også stærkt repræsenteret i år. Lejrleder
er Søren Badstue fra VSK, der er garant for, at de unge får det super hyggeligt
og lærer en masse, både socialt og sejlmæssigt.

Invitation til Skt. Hans fest

VSK inviterer medlemmer, venner og
gæste-sejlere til Skt. Hans fest torsdag
den 23. juni. Fra kl. 18 er der grill ved
standermasten. Man medbringer selv
mad, service og drikkevarer. Ingen
tilmelding – og det er gratis! 
  
Se programmet her … 
 

Tirsdagssejlads til halv pris!

Kommende VSK arrangementer

- Skt. Hans fest 23. juni 
- Sejlerskolen starter igen 1. august 
- Ungdom træner igen fra 8. august 
- TORM Dag 3. september 
- Kredsmesterskaber 10.-11. september 
 
 
Se aktivitetsoversigten på hjemmesiden  
 

Familiekapsejlads

http://www.respektforvand.dk/SejlSikkert
https://drive.google.com/file/d/0B1Tj60LXqLknRTE5QnN2b29FWlk/view?usp=sharing
http://www.sejlershoppen.dk/pi/Flag_til_familier_med_b%C3%B8rn_ombord_1907_.aspx
http://stegelejr.dk/2016/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/sankt-hans-2016/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/klubaftener/


Sidste tirsdagssejlads i foråret er den 28.
juni. Vi starter igen tirsdag den 2. august
kl. 18.30, og du kan deltage i
efterårssæsonens syv sejladser for halv
pris. 
 
Kontakt info@kapsejl.dk 
 
Følg resultaterne her … 
 

Kom og sejl-dag

Ungdom holdt åbent hus – Kom og sejl-
dag – 5. juni og havde inviteret med flyers
på skolen og via skoleintra. Med et
fremmøde på mindst 15 ”nye” ansigter var
det en succes. Så lige nu har vi over 20
nye sejlere – det er næsten en fordobling
af ungdomsafdelingen! 
- For at håndtere tilgangen af nye sejlere,
skal der være både udstyr, følgebåde og
trænerkapacitet for at give dem en god
oplevelse. Men det er jo et dejligt
luksusproblem, siger Annbeth Sørensen. 
 
Læs mere her ...

Der har tidligere med succes været
arrangeret familiekapsejlads i klubben.
Det har vi prøvet at tage op igen med fire
sejladser på onsdage her i juni. Bagefter
mødes vi i klubhuset og drøfter sejladsen,
spiser vores medbragte madpakke og
deler præmier ud. Pt. har vi 19 tilmeldte
både, men der er også plads til dig! 
  
Læs mere her …

Sommersejlads for 2.-7. kl.

En af kommunens ungdomsskoles
ferieaktiviteter er igen i år sommersejlads
27. juni-1. juli i VSK. En snes unge fra fra
2.-7. klasse får chancen for at prøve
kræfter med vand og vind under kyndig
vejledning af vores ungdomstrænere Freja
Hansen og Søren Rasmussen. Erfaringen
fra tidligere år viser, at når de unge først
har prøvet at sejle og oplevet fællesskabet
i klubben, bliver mange af dem ved efter
ferien. 
 
 
Læs mere her …

Copyright © 2016 Vallensbæk Sejlklub 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Email Address>> 

mailto:info@kapsejl.dk
https://www.facebook.com/kapsejl.dk?fref=ts
mailto:
http://vallensbaek-sejlklub.dk/de-kom-og-sejlede-med-vsk-ungdom/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/kapsejlads-2/familiekapsejlads/
http://www.valung.dk/sommerferieaktiviteter_2016/sommersejlads/
https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub?ref=aymt_homepage_panel
http://vallensbaek-sejlklub.dk/
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E


why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
Vallensbæk Sejlklub · Bøgstedvej 4 · Vallensbæk Strand 2665 · Denmark 

 

https://vallensbaek-sejlklub.us11.list-manage.com/about?u=c3b8b93a77861c3e9b5efa652&id=7c4e0c80a5&e=[UNIQID]&c=5ebf7e9008
https://vallensbaek-sejlklub.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=c3b8b93a77861c3e9b5efa652&id=7c4e0c80a5&e=[UNIQID]&c=5ebf7e9008
https://vallensbaek-sejlklub.us11.list-manage.com/profile?u=c3b8b93a77861c3e9b5efa652&id=7c4e0c80a5&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=c3b8b93a77861c3e9b5efa652&afl=1

