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Standeren blev halet ned, men aktiviteterne
fortsætter

– På trods af megen vind, regn, lave varmegrader har det igen været en
mageløs sæson i VSK – en sæson, hvor vi i fællesskab igen skabte aktiviteter,
glæde og sammenhold. Sådan indledte formanden, Kenneth Bøggild, sin
status over sæsonen, da vi lørdag den 31. oktober strøg klubstanderen og
satte vinterstanderen for at vise, at selv om sejlsæsonen er slut, er der stadig
gang i masser af aktiviteter med klubaftener, navigationsundervisning osv. -
og ikke mindst i Ungdom, der træner to gange om ugen i Idrætscentret. 

Forud for standernedhaling afholdt vi klubmesterskab i matchrace, og
vinderne fik overrakt deres præmie ved en lille ceremoni i klubhuset efter
talen.  

Læs mere …
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Klubaften 3. december kl. 19: 
Danske Tursejlere & glögg

VSK er nu som klub medlem af Danske
Tursejlere. Kom og hør, hvad DT kan
tilbyde dig. Få inspiration til sejlturen,
gode tilbud, fin medlemsservice, et
spændende medlemsblad og hør ikke
mindst om de fordelagtige
forsikrings-ordninger. I pausen byder
klubben på gløgg og æbleskiver. 
  
Se invitationen her …

Julesejlads 2015 
 
Søndag den 6. december kl. 10 holder
Ungdom juleafslutning med sejlads
omkring juletræet. Der er præmier til
de flottest julepyntede joller. Bagefter
er der julefrokost for sejlere og
pårørende. Der afsluttes med
æbleskiver og gløgg/saftevand. 
 

Optakt til F18 VM 2017 i

 
Kommende VSK arrangementer

Klubaften den 3. december 
Oversigt over klubaftener
2015/16
Juleafslutning i Ungdom den 6.
december

 
Se aktivitetskalenderen på
hjemmesiden … 
 

FUT-træning i Idrætscentret

Tirsdag og torsdag træner Ungdom i
Idrætscentret fra 17 til 19. For de
yngste, der ikke må styrketræne med
vægte og på maskinerne, er der FUT-
træning (Fysisk Uddannelse og
Træning). 
 
 

Årets VSK-skitur: 
Tilmeld dig nu! 

https://drive.google.com/file/d/0B1Tj60LXqLknajJoWXY0Zno0d3M/view?usp=sharing
http://www.dansketursejlere.dk/
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https://drive.google.com/file/d/0B1Tj60LXqLknQUpUZTdYUWN2cWs/view?usp=sharing


Vallensbæk

I august fik Vallensbæk Sejlklub
tildelt værtskabet for
verdensmesterskabet for F18 i 2017.
Som optakt lanceres den officielle
VM Facebook-side den 18. november
- 600 dage, før mesterskabet
begynder. Det bliver den største
sports-event i klubbens historie: Vi
kan forvente op mod 200
katamaraner og 400-500 sejlere.
Følg med på Facebook. Du finder
adressen på vores hjemmeside og
Facebook-side fra den 18/11.

Din adfærd på havet?

Deltag i Søsportens Sikkerhedsråds
undersøgelse om adfærd på havet.
Der bliver trukket lod om tre iPads
blandt besvarelserne.
Undersøgelsen er et vigtig led i at
forbedre sikkerheden til søs for alle
havets brugere, skriver Dansk
Sejlunion, der opfordrer til, at man
deltager. Har du 7 minutter til at
bidrage? Så deltag i undersøgelsen.

Start undersøgelsen … 
 
 

Der blev festet på italiensk! 

 
Vi gentager successen fra de
foregående fire år og indbyder til
fælles skitur til Zell am See i Østrig
den 20.-27. februar (uge 8). Turen
er åben for alle medlemmer og
venner af huset.  Zell am See-
skiområdet rummer det meste og er
velegnet for skiløbere på alle
niveauer. Turen er en kør-selv-tur
med halvpension og godt humør! 
 
Læs mere … 
 

 
 

Sejlerskolen er gået på land
for i år 
 
Alle skolebåde er på land. En af
806'erne kom til skade under
kapsejlads og har været en tur på
værft i Ishøj. Vores turbåd Balladen
skal have udskiftet el-systemet i løbet
af vinteren. Og en god nyhed: Der er
allerede over 10 tilmeldte til 1. års
sejlads næste år! 
 
Som altid hører Preben Thorndahl
meget gerne fra alle, der kunne
tænke sig at være instruktør. 
Ring 20 93 06 84.
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https://drive.google.com/file/d/0B1Tj60LXqLknQUpUZTdYUWN2cWs/view?usp=sharing


 
Årets klubfest den 7. november stod i
de italienske røde, hvide og blå farver.
Klublokalet var omdannet til en
ristorante, og menu og vin kom
naturligvis fra bella Italia. Der var lagt
op til en vellykket fest – og festet blev
der, lige til de tidlige morgentimer. 
Tog du billeder ved festen, så del dem
med os andre. Send dem hertil. 
 
Læs mere …
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