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Det er ikke mange dage siden, at isen lå centimetertyk i inderhavnen… Men 
nu er vi på sommertid, og de første både søsættes om en uges tid. Der er 
forår forude! Foto: Steen Roar Hillebrecht.

En ny, aktiv sæson står for døren

Det er knap til at tænke sig med 15 cm is i havnen for bare få dage siden, 
men den nye sæson banker på — og 2018 bliver igen en aktiv sæson for 
Vallensbæk Sejlklub.

På ungdom- og kapsejladssiden er VSK allerede i april vært for Optimist Class 
Denmarks landslejr, som afvikles den 21. & 22. april. Den 10. maj er vi 
værter for det traditionsrige VSK Grand Prix, hvor joller fra nær og fjern 
deltager i et åbent stævne, og et af årets kapsejladsmæssige højdepunkter 
bliver det store kølbådsstævne i weekenden 9. & 10. juni. Her vil klubben få 
besøg af nogle af landets mest aktive kølbådsklasser: H-både, 806'er, L23, 
99'er og Melges 24. Der forventes op mod 70 deltagende besætninger til 
jubilæumsstævnet.
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Fra maj til slutningen af september – kun afbrudt af sommerferie i juli – 
inviterer vi klubbens og naboklubbernes medlemmer til at prøve kræfter i 
årets aftenmatcher hver tirsdag. Tre af Sejlerskolens 806'er kommer til at 
deltage med kapsejlads-elever. Snart vil der blive åbnet for tilmelding, og 
datoer, NOR osv. vil være at finde på klubbens hjemmeside. Følg med der og 
på Facebook.

Vi slutter kapsejlads-året af med at være værter for Europa-jolle DM i 
oktober. Planlægningen af de mange arrangementer er i fuld gang, og 
klubbens medlemmer vil snart blive inviteret til at være med til disse store 
events.

VSK team deltager til VM i sejlsport Aarhus
Sidst i sommerferien er VSK sammen med Hellerup Sejlklub ansvarlig for en 
bane ved verdens største stævne for de olympiske bådklasser: VM i sejlsport 
Aarhus 2018 den 30. juli - 12. august, hvor mere end 1.100 besætninger 
deltager. Her stiller Vallensbæk Sejlklub med et stærkt team på 20 hjælpere.

60 års jubilæumsfest den 16. juni
16. juni bliver dagen, hvor vi skal fejre klubbens 60 års jubilæum. 
Festudvalget har igen lagt sig i selen for at skabe en super fest, og med 60 års 
jubilæum som tema, kan vi love, at det bliver endnu en fantastisk oplevelse. 
Alle er inviteret, så find kalenderen frem og sæt et stort fedt kryds ved den 
16. juni.

En formand takker af
Klubbens nuværende formand Kenneth Bøggild genopstiller ikke på den 
kommende generalforsamling, depechen gives nu videre til en ny formand. 
Sammen med bestyrelsen og sekretariatet har Kenneth haft fokus på at sikre 
den forretningsmæssige del af vores klub, og det er en klub med styr på 
finanserne, som nu gives videre til hans efterfølger.

Mød op på klubbens generalforsamling torsdag den 22. marts og vær med 
til at vælge ny formand. Det er kl. 19 i klubhuset.

Årets generalforsamling 

Klubben afholder ordinær 
generalforsamling i Vallensbæk Sejlklub 

Kommende VSK arrangementer 

- Videregående Sejler Kursus 20. & 27. 
marts



torsdag den 22. marts 2018 kl. 19 i 
klubhuset.

Der skal vælges ny formand og mindst tre 
bestyrelsesmedlemmer. Mød op, stem og 
deltag i debatten om klubbens grundlag 
og udvikling.

Du skulle have modtaget dagsorden, 
årsberetning og regnskab i din mailboks. 
Hvis ikke, så kontakt sekretariatet. 

Fuldt besat på sejlerskolen 

Tirsdag den 6. marts var der 
introduktionsaften for årets elever. Jacob 
Thordal bød velkommen til de 
rekordmange tilmeldte til kurserne for 1. 
& 2. år, Cruising & Rutine og kapsejlads - 
alt 49 elever. Efter præsentation af VSK 
Sejlerskole mødtes eleverne med deres 
kommende instruktører.

NB: Vi kan rigtig godt bruge et par 
instruktører mere. Mail Jacob og hør 
mere, hvis du har lyst til at videregive 
din sejlerviden. 

Forårets søsætningstider 

Årets søsætning begynder den 27. marts 
med periode A. Tiderne i periode A, B og 
C, dvs. til 8. maj, ligger på havnens 
hjemmeside.

- Tovværkskursus 3. & 18. april
- Klargøring af skolebåde 7. & 8. april
- Sejlteori for 1. års elever 11. april
- Klargøring af skolebåde 14. & 15. april
- Klargøring af skolebåde 21. & 22. april
- Optimist Class Denmarks landslejr 
21.-22. april
- Søsætning af skolebåde 23. april
- Standerhejsning 28. april

Se oversigten på hjemmesiden

Tovværkskurser i april 

Vi afholder tovværkskursus den 3. og den 
18. april. Kurset er obligatorisk for 
Sejlerskolens elever, men alle 
medlemmer er velkommen disse to 
aftener, hvis der er behov for lidt 
genopfriskning af færdighederne, eller 
hvis du har et problem, som du vil have 
hjælp til at få løst. Det foregår i 
Juniorhuset kl. 19 begge datoer.

Sejlteori-kursus 11. april 

Kursus i sejlteori for 1. års elever & 
andre interesserede afholdes onsdag den 
11. april kl. 19-22 i Juniorhuset. Du lærer 
bl.a. om de grundlæggende principper 
for sejlads, om vindens virkning på 
bådene, om fagudtryk og om vigtigheden 



af korrekt påklædning.
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