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Nyhedsbrev oktober 2015

Kom til standernedhaling og Danmarks hyggeligste
klubmesterskab i matchrace 31. oktober
Traditionen tro afvikler vi Danmarks hyggeligste og mindst højtidelige klubmesterskab i
matchrace i forbindelse med nedhalingen af sommerstanderen og sætningen af
vinterstanderen lørdag den 31. oktober. Tilmelding til matchrace senest 27. oktober til
kb@skiforbund.dk 

Læs mere …

Ny ungdomsleder

Efter små fem år som ungdomsleder i VSK
har Søren Bo Christiansen (t.v.) pr. 1.
oktober overdraget ansvaret til Annbeth

Kommende arrangementer

Standernedhaling & matchrace den
31. oktober
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Bæch Sørensen (t.h.), der har siddet i
ungdomsudvalget de seneste fire år.

Læs mere …

Sidste chance for tilmelding
til yachtskipper 3 
 
Også i år tilbyder vi undervisning i
klubben, hvis der er mindst syv tilmeldte.
Kurset starter onsdag den 28. oktober.
Sidste frist for tilmelding er den 21.
oktober.

Læs mere …

Fotokonkurrence: Dit
bedste sejler-sommerminde 
 
Send os dit bedste sejlersommerfoto med
et par ord om, hvordan din sæson er
gået. Det foto, der scorer flest likes på
vores Facebook-side, præmieres ved
standernedhalingen med en flaske Linie
Aquavit.

Send dit foto til os …

Klubaften den 12. november
Italiensk fest den 7. november

Aktivitetskalenderen på hjemmesiden …

Italiensk fest lørdag den 7.
november – bienvenuto!

Vi inviterer til et brag af en fest med
italiensk mad og vin, kaffe, kage og
drinks.

Prisen er kun 198 kr. pr. person, alt inkl.

Se hele programmet & tilmeld jer her …

Vinterens klubaftener
starter torsdag den 12.
november 
 
Fra december til april er der klubaften
den første torsdag i måneden. I
november er det dog torsdag den 12.,
hvor Sten Emborg fra Søsportens
Sikkerhedsråd tager emnet søsikkerhed
og apps op kl. 19 i Klubhuset.

Klubaftener 2015/16 … 
 

http://vallensbaek-sejlklub.dk/ny-ungdomsleder-i-vsk/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/tilmelding-til-yachtskipper-af-3-grad/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/tilmelding-til-yachtskipper-af-3-grad/
mailto:djwl1950@gmail.com
http://vallensbaek-sejlklub.dk/tre-kredsmesterskaber-til-unge-vsk-sejlere/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/
https://drive.google.com/file/d/0B1Tj60LXqLknei1iSmZ4N3dZWWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1Tj60LXqLknei1iSmZ4N3dZWWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1Tj60LXqLknMUNkLTF0ZzlRaHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1Tj60LXqLknMUNkLTF0ZzlRaHM/view?usp=sharing


Kredsmesterskaber til VSK 
 
Klubbens ungdomssejlere tog tre
vinderplaceringer ved Køge Bugt Kredsens
junior- og ungdomsmesterskab i Hundige
sidst i september i Optimist, Feva XL og
Tera Sport.

Læs mere …

Klubmesterskab &
vintertræning for ungdom 
 
Ungdomsafdelingen afholder
klubmesterskab søndag den 26. oktober
og indleder vinterens træningssejladser
om søndagen og træning i Idrætscentret
tirsdag og torsdag.

Følg VSK Ungdom på Facebook …

Masten af eller på? Gode
råd fra DS 
 
Havnens standardstativer giver mulighed
for at komme på land med mast på. Flere
og flere vælger det. Der er plusser &
minusser ved at gøre det, men uanset
hvad, skal riggen tjekkes grundigt inden
den nye sæson.

Læs mere …

Harboe Cup-vinder 
 
Igen vinder en VSK-sejler Tera-klassen til
Harboe Cup. Stort tillykke til Jacob Bille
Kristiansen, der vinder stort med lutter
førstepladser og en enkelt 3. plads. 
 

Læs mere …

Flæske Cup &
vintertræning for
storjollerne 
 
Den traditionsrige Flæske Cup for
storjoller afholdes weekenden 14.-15.
november. Den er samtidig startskuddet
til storjollernes vintertræning. 
 

Læs mere …

Flot 2015 finale for
Sejlerskolen 
 
Lørdag den 26. september afholdt
Sejlerskolen prøve til duelighedsbeviset. I
højt solskin og vind på 4-6 m/s fra NV
kunne vi ikke forlange bedre af
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To VSK-medlemmer i
Silverrudder 
 
I det rekordstore felt på 230 startende
både i årets Silverrudder, verdens største
singlehand-sejlads, var to deltagere fra
VSK: Jacob Thordal i Bellis, en Sagitta
35, og Morten Vinther i X-99’eren
Maxine. 
 
Læs mere …

Nye gråsæler velkomne! 
 
Gråsælerne har lige taget hul på
sæsonen, hvor vi løser diverse opgaver
for klub og havn. Vi mødes hver onsdag
kl. 8.30 i klubhuset og aftaler dagens
opgaver over en kop kaffe. Vi slutter med
at spise frokost kl. 12. Der er FRI og
GRATIS adgang. Bare mød op - du kender
med garanti mindst en af os. Vi gør en
forskel og hævder vores ret til at lægge
vægt på det sociale og ikke mindst på en
åben meningsudvikling om, hvordan
opgaverne skal løses! Ses vi? 
 
Læs mere …

vejrguderne. 15 sejlerelever skulle til
eksamen.

Læs mere …

Årets skitur til Zell am See i
uge 8 
 
VSK's kør-selv-skitur den 20.-27. februar
2016 (uge 8) går igen i år til Zell am See i
Østrig. Turen er åben for alle medlemmer
og venner af huset. Brochuren er på vej –
tjek på hjemmesiden. 

Læs mere …

Masten på rette hylde … tak! 
 
Bådejere, der har købt plads i et af
masteskurene, opfordres til at lægge
deres master på den hylde, de har fået
tildelt, samt sikre, at masten er påsat
læseligt hyldemærke ved den ende, der
vender mod havnebassinet. Kontoret
printer gerne nye mærker ud! 

Se havnens masteregelment her …
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