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Nyhedsbrev oktober 2018

I sidste weekend var klubben vært for Europajolle DM. Tre dage, hver dag
med sit vindsystem, men alle med sol fra en skyfri himmel og fantastiske 18-
20 graders varme. 36 joller stillede til start, og som altid sikrede VSK-
frivillige og venner af klubben en herlig stemning på land og gode, fair
sejladser på Køge Bugt. 11 sejladser blev der afviklet, og klassens
verdensmester Anna Livbjerg vandt DIF-DM guld for tredje gang. På A-broen,
hvor skolebådene normalt holder til, var der tæt besat med official- og
trænerbåde. (Foto: Peter Ambs)

Velkommen til efterårets første klubaften
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Torsdag den 8. november kl. 19 inviterer bestyrelsen til vinterens første
klubaften i klubhuset.  
  

Vi har været så heldige at få Frits
og Kirsten Pedersen til at komme
og fortælle om deres tur langs
den norske kyst fra Lindenes i syd,
rundt om Nordkap til Kirkenes i
øst med Hannah, en Westerly
Conway 36 fra 1978. 
 
Fem måneder i 2017 sejlede
Hannah langs Norges kyst, og det
fortæller de om i ord og billeder
på klubaftenen. 
  
Uddrag fra logbogen tyder på, at
det var en tur med både store

naturoplevelser og sejler-udfordringer: 
 
- Præcis kl. 22 kunne Frits rette sig ud efter et længere ophold i
motorrummet og sige: "Mission completed! Vi er ikke længer motorhavarister. 
- Ankeret går på 8 m i et rigtigt hurricanehole, hvor den sene aftensol lægger
et fortryllende skær om os, selvfølgelig skal der fiskes. 
- Turen ind til Svartisen er flot. Selve klipperne har utrolige former og farver. 
- Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem FURET, VEJRBIDT over
vandet. Nordkap er imponerende med sit lodrette fald 307 m direkte i havet.
Turisterne, der står og fotograferer fra plateauet kl. 11.45, får en sidegevinst,
da Hannah glider forbi mindre end 50 m fra klippevæggen" 
  
Kom og se de flotte billeder og få hele sejladshistorien! 
På gensyn

Standerskifte 27/10 kl. 14

Lørdag den 27. oktober udskifter vi
sommerstanderen med klubbens
vinterstander og sætter punktum for
klubbens 60. sommersæson. 
Programmet starter ved standermasten
kl. 14, hvor sejlklubbens formand gør
status. Bagefter går vi over til
Juniorhuset, hvor den nyindkøbte
følgebåd – en Poca 600 mk2 med en 100
HK motor – døbes. Vi slutter af med, at
klubben byder på grillpølser og øl/vand. 

Kommende VSK arrangementer

- Navigationsundervisning fra 22. oktober 
- Standerskifte 27. oktober 
- Strikkecafé 13. november 
- Flæske Cup 24. november 
  
  
  
 
 
 
 

http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/klubaftener/


På gensyn!

MobilePay ude af drift

Klubbens MobilePay-nummer 51 95 65 86
kan midlertidigt ikke benyttes.
Sekretariatet er ved at finde en løsning,
men advarer om, at der godt kan gå
nogen tid, inden vi er oppe at køre igen –
og sandsynligvis så med et nyt nummer. 
  
Indtil videre kan man betale ved direkte
overførsel til klubbens bankkonto på
5471-1121032. 
 
 
 
 
 

Strikkecafé 13. november

Strikkecafeen åbner igen tirsdag den 13.
november i Juniorhuset kl. 19. 
  
Invitér hellere end gerne din veninde,
søster eller mor/datter med – og glem nu
endelig ikke dit strikketøj fra båden!

Se oversigten på hjemmesiden

Ny FB-gruppe: Medlemsforum

I tilknytning til klubbens Facebook-side
har vi på Aktivitetsudvalgets initiativ
oprettet gruppen Vallensbæk Sejlklub
Medlemsforum. 
Formålet er at styrke sammenholdet i
klubben ved at give medlemmerne et
sted, hvor man kan udveksle erfaringer,
foretage køb/salg af alt maritimt, skabe
forbindelse mellem gaster, der søger
skippere, og skippere der søger gaster.
Planlægger du en weekend- eller ferietur,
kan du her høre, om andre fra klubben er
interesseret i at deltage. 
  
Besøg Medlemsforum her…

Alle bestod

Lørdag den 29. september gik otte af
Sejlerskolens afgangselever op til
duelighedsprøven. Yderligere to elever
havde allerede bestået prøven den 10.,
fordi de var forhindret om lørdagen. 
Efter grundig eksaminering
bekendtgjorde censor Bjarne P. Nielsen,
at alle elever var bestået og havde gjort
sig fortjent til et duelighedsbevis. Stort
tillykke til alle 10: Aftab Ahmed, Annette
F. Andersen, Stine Timmermann Ottesen,
Nihat Topal, Per Jacobsen, Kim Stenbo
Nielsen, Bjarke Dige, Niels Aasberg
Husted Madsen, Maki Portilla Kawamura
og Jan Haerter.
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