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Nyhedsbrev maj 2017

Efter en våd, vindig og kølig start på sæsonen kom det gode vejr endelig i denne uge til
glæde for bl.a. 1. års eleverne i sejlerskolen, som her gør sig klar til mandagens
lektion.

Invitation: 
Kom til informationsmøde den 8. juni om VKKC's DM
i Marathon og VSK's F18 VM

To af havnens klubber er vært for hvert deres store arrangement i den
allernærmeste fremtid: Vallensbæk Kano & Kajak Club afholder DM i
Marathon i weekenden den 17.-18. juni, og VSK er vært for F18 VM den 8.-15.
juli. 
  
Stævnerne vil ikke kunne undgå at påvirke alle havnens og strandens brugere
i et eller andet omfang, og det vil vi gerne fortælle mere om. Samtidig er
stævnerne en enestående mulighed for os til at invitere kommunens borgere
til at besøge havnen og skabe interesse for vandsporten, som vil resultere i
nye medlemmer af vores klubber. 
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Derfor har VKKC og VSK aftalt at holde et fælles, offentligt informationsmøde 
 

Torsdag den 8. juni kl. 20 i VSK's klublokale
  
og invitere klubbernes egne medlemmer, havnens andre indskydere og
brugere samt interesserede borgere til at høre om stævnerne, og hvad de
kommer til at betyde for færdsel, parkering og sejlads under afviklingen.

Både søges til F18 publikumsprogrammet            

Som led i at åbne havn og klubber mod vores omgivelser har vi planlagt en
række aktiviteter for publikum under VM-stævnet i samarbejde med bl.a.
VKKC og Sejlerskolen. 
 
Til to af aktiviteterne har vi brug for medlemmernes hjælp:
  
1. Vi hører gerne fra bådejere, der vil sejle publikummer ud til
kapsejladsbanen formiddag og/eller eftermiddag i en eller flere af dagene
mellem 11. og15. juli. 
 
Se mere her … (Skriv koden: F18publikum og tryk på "Indtast") 
  
2. Vi vil meget gerne i kontakt med bådejere, der er parat til at åbne deres
båd for gæster og tage en snak med dem om sejlerlivet, og hvordan det er at
have båd i Vallensbæk. Også her hører vi meget gerne fra jer, uanset om I vil
være med en eller flere af dagene mellem 11. og 15. juli formiddag og/eller
eftermiddag. 
 
Se mere her … (Skriv koden: F18publikum og tryk på "Indtast")

Pinsetur med gratis bøf!

Tursejlerudvalget inviterer til pinsetur
lørdag den 3. juni til Køge Marina og
byder på en oksebøf til alle, der
tilmelder sig senest 1. juni. Har du mod
på lidt mere udfordring end at sejle til
Køge i lige linje, kan du deltage i vores
uformelle distancesejlads på 25 sømil. 
  
Tilmelding 

Kommende VSK arrangementer

- Familiekapsejlads 24/5, 7., 14. & 22/6 
- VSK Grand Prix 2017 25. maj 
- Pinsetur til Køge 3.-4. juni 
- F18 informationsmøde 8. juni 
- Kom og sejl-dag 10. juni 
- Kick-off møde for F18 frivillige 21. juni 
- Skt. Hans fest 23. juni  
 
Se hele oversigten på hjemmesiden
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VSK Grand Prix 
Kr. Himmelfartsdag

Der er lagt op til en hyggelig og sjov
kapsejlads for både skrappe og nye
kapsejlere blandt de unge, når Ungdom
på Kristi Himmelfartsdag, 25. maj,
afholder VSK Grand Prix for Optimist B og
C og jolletyperne Feva XL, Tera Sport,
Zoom 8 og Laser. Der vil også være
enkelkapsejlads for de helt nye sejlere. 
  
Tilmelding ...

Familiekapsejlads: Kom med!

I onsdags kom familiekapsejladserne i
gang – hurtigste båd var bare 55 minutter
om at komme fra start til slut. Deltagelse
kan varmt anbefales, og I kan stadig
tilmelde jer til sejladserne den 24. maj,
7., 14. & 22. juni! 
 
  
  
  
Tilmelding …

Kom og sejl-dag 
 

Lørdag den 10. juni inviterer Ungdom alle
7-17 årige til at snuse til sejlsporten
sammen med vores erfarne
ungdomssejlere og fx få en prøvesejltur i
klubbens ungdomsjoller og kajakker. Det
foregår ved slæbestedet kl. 11-16.
Kender du børn og unge, der kunne være
interesserede, så spred gerne
invitationen blandt familie og venner! 
 

Standerhejsning og båddåb

Regnen stoppede lidt over middag lørdag
den 29. april, så klubbens formand
Kenneth Bøggild kunne holde den
traditionelle tale i tørvejr for de mange
fremmødte medlemmer. Efter
standerhejsningen blev der holdt båddåb
foran Juniorhuset: Tempo Bådudstyr og
Palby Marine har sponseret en Optimist-
jolle til Ungdom. 
  
Læs mere her og se fotos ...
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