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Nyhedsbrev september 2017

Forrige weekend deltog tre Optimistjoller og en 29'er fra klubben i Junior DM
i Skovshoved Sejlklub. Endnu er herlig oplevelse for de unge, som fulgte op
ved at sejle kredsmesterskab i denne weekend. Næste weekend deltager
omkring 25 af vores ungdomssejlere så i Harboe Cup i Skælskør - der er fart
over feltet!

Festlig afslutning på sommersæsonen

Tirsdag den 19. sejles der aftenmatch for sidste gang i år. Den 30. september
afslutter Sejlerskolens 2. års-elever deres uddannelse ved at gå op til
duelighedsprøven. Lørdag den 28. oktober er der standernedhaling kl. 14, og
kl. 18 inviterer Festudvalget til 
 

GOURMET AFTEN 
LØRDAG DEN 28. OKTOBER

  
med 5 til 7 retters menu kreeret af superkokken Jörk, der er en virtuos i
gastronomiens afkroge – som der står i INVITATIONEN - det bliver ikke blot
velsmagende, det bliver episk! Senere spiller Smoothies Party Band med Susan
Lützner i front op til dans. 
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Tilmelding 
Med mad, vin, drinks og det hele koster det kun 275 kr. pr. person. Tilmeld jer
inden den 14. oktober. 
  
Se invitationen her …

Genopslag: Instruktører søges

Tak til dem, der har vist interesse for at
være instruktør – vi vil stadig meget
gerne høre fra flere! For med over to
tredjedele af det max. antal mulige
elevpladser besat allerede nu har vi brug
for mange hænder og søger derfor stadig.
Kontakt Preben Thorndahl på 20 93 06 84
eller på mail til pth@vallensbaek-
sejlklub.dk.  
 
Læs mere …

Duelighedsprøve 30. september

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.

Kommende VSK arrangementer

- Duelighedsprøve 30. september 
- Ungdom: Søndagstræning fra 1. oktober 
- Ungdom: Forældremøde 1. oktober 
- Navigationsundervisning fra 2. oktober 
- Gråsæler mødes onsdage fra 4. oktober 
- Strikkecafeen genåbner 10. oktober 
- Standernedhaling 28. oktober 
- Gourmet Aften med dans 28. oktober 
 
  
Se hele oversigten på hjemmesiden

Haster: Tilmelding til navigation

Sidste udkald for tilmelding til
Sejlerskolens navigationsundervisning.
Lennart Larsen og Jacob Thordal
underviser på hhv. mandage og tirsdage i
12 uger fra den 2./3. oktober. Eksamen
den 20. januar. Se hjemmesiden.
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Kredsmesterskab 2017

Den 17. september havde Sejlklubben
Køge Bugt inviteret ungdomssejlerne til
kredsmesterskab. Fra VSK deltog seks
sejlere i Optimist og Feva. Heldigvis slap
de for uvejret, men desværre også for
vind. 
  
Læs mere og se resultaterne her …

Aftenmatch finale

Tirsdag den 19. sejles sæsonens syttende
og sidste aftenmatch. Efterfølgende er
der præmieoverrækkelse i VSK's
klublokale … plus øl & pizza til
deltagerne. 
  
Se resultater og billeder på VSK's
Facebookside …

Bugten Rundt 24. september

Køge Sejlklub arrangerer den hyggelige
30 sømils sejlads "Bugten Rundt" fra Køge
via Bøgeskoven til Hvidovre og tilbage til
Køge. Tilmelding og betaling på Køge
Sejlklubs hjemmeside. OBS! Du ligger
gratis i Køge Marina fra fredag den 22. –
søndag den 24. september. 
 

Strikkecafeen genåbner 10/10

Sidste efterår startede en gruppe VSK'ere
med lige endetal i cpr.-nummeret
strikkecafeen, der mødes den 2. tirsdag i
hver måned og får en snak over en kop
kaffe og strikketøjet fra båden.
Invitationen er åben for alle, og VBK
medlemmer er hjertelig velkomne.
Cafeen genåbner tirsdag den 10. oktober
i Juniorhuset kl. 19 og fortsætter til og
med marts.
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