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Nyhedsbrev september 2016

Kredsmesterskabet i weekenden 10.-11. september demonstrerede – igen – det gode samarbejde på
tværs af bugtens klubber, ikke mindst mellem ungdomsafdelingerne. (Foto: Mogens Hansen)

Unikt samarbejde mellem klubberne i Køge Bugt

I weekenden 10. & 11. september var Vallensbæk Sejlklub vært for årets
ungdomskredsmesterskab. Det foregik i tæt samarbejde med Ishøj Sejlklub,
Brøndby Sejlklub og Sejlklubben Køge Bugt og viste, hvordan sejlsport,
venskaber og samarbejde kan gå op i en højere enhed. 
  
10 sejladser blev gennemført for de fire tilmeldte klasser; Optimist, Zoom8,
Tera og Laser Radial. I noget nær perfekte vind- og vejrforhold blev
sejladserne afviklet lige uden for Vallensbæk Sejlklub. Sejlsporten kunne ikke
være blevet præsenteret bedre for den kommende sejlergeneration. 
  
I en artikel på det elektroniske sejlermedie minbaad.dk skriver VSK formand
Kenneth Bøggild: "Køge Bugt er, ud over et fantastisk sejlfarvand, begunstiget
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af et stort antal meget aktive sejlklubber - sejlklubber, som med forskellig
indgangsvinkel alle har et højt aktivitetsniveau og tilbud om sejlads til alle
aldersgrupper og ambitionsniveauer. Klubberne ligger med få sømils afstand,
og derfor der også er grundlag for et unikt samarbejde mellem klubberne." 
  
Læs resten af artiklen på minbaad.dk … 
Se fotos på Facebook fra dag 1… 
Se fotos på Facebook fra dag 2 … 
Se fotogalleri på hjemmesiden (nederst) … 
  
Ungdomsudvalget: Ny opgavefordeling 
Sæsonen er på ingen måde slut i ungdomsafdelingen. Selv efter en hektisk
periode med rigtig mange nye sejlere i jollerne, ombord på trænerbådene og
nye forældre på slæbestedet har ungdomsudvalget haft overskud til at se på
udvalget på en helt ny måde. 
  
Annbeth Sørensen, som blev udvalgsformand efter Søren Christiansen, valgte
før sommerferien at træde et skridt tilbage, således at hun fortsat er omkring
ungdomsafdelingen, men ikke i udvalget. Det betød, at udvalget besluttede
at se på en helt ny fordeling af opgaverne, hvor udvalget i fællesskab sikrer
ledelsen af ungdomsafdelingen, og at de mangeartede opgaver blev fordelt på
udvalgets medlemmer. For at sætte fart i ændringerne og invitere endnu
flere ungdomsforældre ind i fællesskabet besluttede udvalget også at ændre
navn, således at ungdomsafdelingen nu ledes af et forældreråd. 
  
Forældrerådet er kommet rigtigt fint fra start og har siden sommerferien
afviklet Køge Bugt Kredsmesterskaberne i samarbejde med naboklubberne og
Dansk Sejlunions TORM Dag. Alle forældre er inviteret til at hjælpe med.
Kontakt til forældrerådet går via rådets sekretær/koordinator: Jens Jacobsen
på mail: lerke.jakobsen@mail.dk

Standernedhaling 29.oktober

Alle medlemmer er inviteret lørdag den
29. oktober, hvor vi har stander-
nedhaling m.m. - program følger på
hjemmesiden. Som altid bliver det en
hyggelig dag med gode chancer for at
udveksle sommerens sejleroplevelser
over en øl eller vand i klubhuset. 
 
 
 

Kommende VSK arrangementer

- Duelighedsprøve 1. oktober 
- Ungdoms søndagstræning fra 2. oktober 
- Navigation starter 3./4. oktober 
- Strikkecafé 11. oktober 
- Standernedhaling 29. oktober 
- Storjoller vintertræning fra 29. oktober 
- Klubaften 3. november 
- Flæske Cup 12. november 
- VSK fest 19. november 
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VSK Fest 2016: Sæt X nu!

Festudvalget har fundet datoen for årets
store VSK Fest: lørdag den 19. november. 
  
Alle opfordres til at sætte et KÆMPE X i
kalenderen allerede nu! 
  
Tema og detaljer følger med invitationen
i næste nyhedsbrev, på hjemmesiden og
Facebook-siden - men vi kan løfte sløret
lidt og love, at det bliver "kodyl, bred
ymer og høj musik". På gensyn! 
 
 
 

EFTERLYSES: Instruktører

Det strømmer til Sejlerskolen med nye 1.
års elever til 2017-sæsonen allerede nu,
og holdene med 2. års elever er også
godt fyldt op. Al denne succes betyder, at
vi mangler 5-8 instruktører. Er du en af
vores nye folk? Tag en snak med
sejlerskolechef Preben Thorndahl på 20
93 06 84. OBS! Du bliver godt klædt på: I
vintersæsonen afholder vi et nyt
instruktørkursus, der omfatter både
teoretisk og praktisk uddannelse.

 
Se aktivitetsoversigten på hjemmesiden

Nyhed: Strikkecafé fra 11. okt.

Vi er nogle VSK'ere med lige endetal i cpr.
nummeret, der synes, at det kunne være
hyggeligt at mødes et par gange i løbet af
vintersæsonen og få en snak over en kop
kaffe. 
Invitationen er åben for alle, og VBK
medlemmer er hjertelig velkomne. Tag
hellere end gerne din veninde, søster
eller mor/datter med. Du medbringer dit
strikketøj fra båden, og Christina fra
Tursejlerudvalget sørger for kaffe og lidt
til den. Vi mødes tirsdag 11. oktober,
tirsdag 8. november og tirsdag 12.
december i Juniorhuset kl. 19-21.30.

Haster: Tilmelding til navigation

Sidste udkald for tilmelding til
Sejlerskolens navigationsundervisning.
Der undervises på mandage og tirsdage i
følgende uger i 2016: 40, 41, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49 og uge 50 plus i 2017 i uge
2 med eksamen lørdag den 14. januar. 
Første undervisningsdage er altså
mandag den 3. oktober/tirsdag den 4.
oktober. Tilmelding på hjemmesiden. 
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F18 WM i Vallensbæk

Rammerne for næste sommers F18
verdensmesterskab er ved at være på
plads, bl.a. aftaler med Vallensbæk
Kommune og med Strandparken om brug
af strandarealet tættest ved havnen til
placering af de op mod 200 deltagende
både. Penny og Jan benytter flittigt alle
stævner, de deltager i, til at lave PR for
eventen i juli 2017. 
  
Følg med på stævnets hjemmeside her 
Og på stævnets Facebook-side her

Invitation til Flæske Cup 2016

Sæsonfinalen for storjoller - Flæske Cup,
sæsonens mest fedtede cup - afvikles
lørdag den 12. november. 
Det er et uhøjtideligt endags-stævne med
fokus på mange korte sejladser og et
solidt socialt arrangement efter
sejladserne. 
Der sejles, indtil flæskestegen har en
kernetemperatur på 63 grader, hvorefter
man haster i land til 30 min. i saunaen
før middagen. 
  
Se invitation m.m. her ...

Duelighedsprøve lørdag 1. okt.

Sejlerskolen afholder praktisk prøve til
duelighedsbeviset og afslutningsaktivitet
i klubhuset. 
Alle elever, familie og venner,
instruktører samt øvrige med
tilknytning til Sejlerskolen er velkomne
hele dagen, også til at spise med. 
Tilmelding er nødvendig via mail eller
SMS senest den 23. september til  20 93
06 84. 
  
Se invitation og dagens program her ...

Stille natsejlads til Sverige

Fem både med fuld besætning -
Balladen, en 806'er og tre privatbåde -
stævnede ud på natsejlads forrige
fredag. Desværre måtte 806'eren og en af
privatbådene udgå allerede efter en time
på grund af motorproblemer. Øvrige tre
både gennemførte sejladsen til Lagunen
Hamn ved Malmø. Det var super vejr,
men desværre var der ingen vind. Ellers
var det en rigtig fin tur, og
sejlerskoleeleverne fik en god oplevelse -
og lærte en masse om sejlads i mørke.
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