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Kære medlemmer, kære sejlere
Så er det blevet tid til, at vi står her igen, denne gang for at udskifte
standeren, der symboliserer sommersæsonen, med vores mindre og
omvendtfarvede vinterstander.
Det er kun to uger siden, det sidste store sommerarrangement løb af stablen,
da vi afholdt DM for europajoller. Endnu en gang viste VSK sit værd, og med
fælles hjælp fik vi afholdt et stævne til stor tilfredshed for deltagerne - og mon
ikke de frivillige også nød det?
Desværre kunne jeg ikke selv deltage, da jeg var taget på ferie sydpå for at
nyde lidt mere varme inden vinteren, noget jeg vel egentlig ikke havde
behøvet med det fremragende vejr, vi havde i efterårsferien.
Det med vejret har som altid været et gennemgående tema i sommer, denne
gang for det gode. Da vi stod her sidst, citerede jeg Mads Christensen, der
under en af sidste vinters klubaftener lovede, at sommervejret skulle blive
rigtig godt, man må sige, at han fik ret. Jeg tror ikke, der er nogen der kan
huske så god en maj, juni og juli, som vi fik i år.
August og september blev lidt mere blandede og formentlig mere normale,
men alt i alt må vi sige, at vi har været begavet med en fantastisk sommer.
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I starten af juni afholdte vi kølbådsstævne med 29 deltagere både fordelt på
klasserne H-båd og 806, endnu et super stævne med god stemning på havnen.
Ugen efter holdt vi en brag af en jubilæumsfest, hvor festudvalget som
sædvanligt havde sørget for, at alt fra mad og drikke til underholdningen var i
top.
I starten af september havde festudvalget igen været på spil og genoplivet den
gamle tradition “masten af tur” - denne gang i ny form med titlen
”havnerundfart” med inddragelse af klubbens følgebåde.
Rundfarten blev afholdt i samarbejde med VBK, der havde sørget for opstilling
af telt og noget god mad, da de gæve søfolk vendte tilbage til Vallensbæk.
Turen var trods det friske vejr en stor succes, og udvalget har planlagt en
gentagelse til næste år.
I forårssæsonen viste vores trofaste Tender desværre alderstegn, det værkede
i motoren og endnu værre - den havde ikke svært ved at holde på vandet,
men svært ved at holde det ude.
Gråsælerne tog aktion og forsøgte ad flere omgange at udbedre fejlene. Vi
måtte desværre konstatere, at det under omstændighederne ikke lod sig gøre.
Tender spiller en vigtig rolle i vores flåde, og bestyrelsen besluttede derfor at
indkøbe en ny og forbedret version af samme type båd. Båden håber jeg I vil
være med til at døbe efter, vi slutter seancen her.
Gråsælerne får også et travlt vinterprogram. Som I kan se står jeg her
indhyllet i minestrimmel. Det ser jo meget festligt ud, men dog i længden lidt
trættende. Gråsælerne har lovet at gøre noget ved det, således at vi næste
gang kan mødes ved et nyrenoveret dæk. Inden vi når så langt, at vi igen skal
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udskifte standeren, ved jeg, at de har løst mange andre store som små
opgaver for vores fællesskab. Noget jeg sætter stor pris på, og jeg er sikker
på, at alle andre arbejdsramte medlemmer ligeledes værdsætter dette.
Vores ungdomsafdeling og sejlerskole har haft en forrygende sæson. I
slutningen af september afholdt sejlerskolen prøve til duelighedsbeviset for 10
2. års-elever. Alle bestod – et stort tillykke med det. Hvad mon der så skal ske
med det nyerhvervede duelighedsbevis? Nogle skal måske ud at købe en båd
selv eller sammen med andre. Nogle vælger måske at fortsætte som
tredjeårselever for at få noget mere erfaring. Som et fællesskab kan vi altid
blive bedre til at inkludere de nye. Hvorfor ikke invitere nogle af dem med ud
at sejle? Man kan jo starte med en enkelt gang eller to. Det kan jo være, at
kemien passer, og man kan få en fast sejlaftale ud af det.
I ungdomsafdelingen har det også været en travl sæson, bl.a. kan nævnes
afholdelsen af én træningslejr, to stævner samt TORM medarbejderdag. Alt
sammen aktiviteter, der kun kan lade sig gøre med den gode opbakning fra
forældrene.
I år har vi haft flere ungdomssejlere der har deltaget regelmæssigt i stævner
udenfor klubben. Resultatmæssigt har specielt Maria Bøggild gjort sig
bemærket med deltagelse i nordisk mesterskab og senest en guldmedalje ved
hold-DM for optimister – et stort tillykke med det.
Udover det har ungdomsafdelingen haft et rigtig godt optag af nye
medlemmer, i alt næsten 30 nye ungdomssejlere, dejligt at se de små
håbefulde unger gøre deres første erfaringer i ”egen” båd.
For begge aktiviteter gælder det, at de er store kilder til nye medlemmer, det
kræver en indsats at inkludere og fastholde disse nye medlemmer, det er jeg
overbevist om, at alle gerne vil bidrage til. Derfor vil jeg gerne på vores alles
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vegne sige et stort velkommen til alle nye medlemmer. Håber I får mange
gode år i klubben og på vandet.
For storjollerne er der også masser af aktivitet - den del af jollepladsen, som vi
administrerer, er næsten udsolgt. Om en uge afholdes det uformelle stævne
Flæske Cup, der markerer starten på vintertræningen. Udover nogle
forhåbentlig gode sejladser skal der indtages omkring 12 kg flæskesteg af ca.
25 deltagende jollebesætninger og hjælpere. Hvis ikke trætheden melder sig
efter sejladserne er jeg sikker på at flæskestegen giver det sidste skub.
Også hos storjollerne har VSK gjort sig bemærket på kapsejladspodierne, hvor
Jan Hedmann og Penny Wyon i deres Formula 18 katamaran fik en andenplads
ved Mövenstein Regatta og flere placeringer lige udenfor podiet i løbet af
sæsonen. Herudover sikrede finnjollesejler Jens-Kristian Andersen sig en
bronzemedalje ved årets DM. Et stort tillykke til jer alle med de flotte
præstationer.
Som nævnt sidste gang vi stod her, var det gamle tursejlerudvalg kørt træt,
men heldigvis kunne der med tilskud af nye kræfter nedsættes et nyt udvalg.
En af udvalgets tiltag er en facebookgruppe, hvor tanken er at arrangere
uformelle ture. Jeg kan kun opfordre jer alle til at melde jer ind i gruppen.
Et andet nyt tiltag var sommerkonkurrencen, hvor det gjaldt om at spotte flest
klubkammerater i havnene under sommerens ture. Desværre var der ikke så
mange, som deltog i konkurrencen, der blev annonceret på hjemmesiden og
via nyhedsbrevet. Faktisk var der kun tre deltagere, alle fra udvalget. Nu er
det jo lidt utraditionelt at uddele præmier til sig selv, så derfor har jeg påtaget
mig opgaven.
Jeg vil derfor gerne uddele præmien til vinderen af konkurrencen, som blev
båden Moana med tre spottede klubkammerater. Jeg håber, at der til næste år
er endnu flere, der vil deltage i denne spændende konkurrence.
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Vintersæson står foran os, og første arrangement er klubaftenen den 8.
november, hvor Frits og Kirsten Pedersen vil berette om deres tur langs den
norske kyst. Herudover kommer der yderligere to foredrag i løbet af vinteren,
ligesom der f.eks. arrangeres skrivebordsnavigation. Hold jer opdateret om
vinterens program via hjemmesiden og nyhedsbrevene.
Det var en længere opremsning af alle de dejlige ting, der er sket i vores klub i
løbet af sommersæsonen. Jeg har garanteret glemt noget, men sådan vil det
nok altid være, når man ser tilbage. Jeg er i hvert fald stolt over at være
formand for en klub, der nu er 60 år gammel, men som på ingen måde viser
alderstegn, en klub der er fuld af vigør takket være dens medlemmer. Tak til
alle medlemmer alle jer, der gør vores klub til en dejligt fælleskab.
Efter vinterstanderen om et øjeblik er gået til tops, vil jeg bede jer alle om at
hylde vores klub ved at udråbe et tre-foldigt hurra efterfulgt af V S K. Herefter
håber jeg, at I vil være med til båddåb foran Juniorhuset, hvor der også vil
være en grillpølse og en øl eller vand at styrke sig på.
Christian S. Mørch
Formand, VSK
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