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   Pinsetur 2014 

Tursejlerudvalget indbyder til Pinsetur lørdag den 7. juni. 

Turen går til Køge Marina. 

Vi mødes i Junior huset kl. 09.00 til skippermøde.  
Pia Achton tager morgenbrød, kaffe og en lille en til halsen med.  

Planen er, at vi alle sejler til Køge Marina og indlogerer os i løbet af dagen.  

Vi mødes under halvtaget og griller vores medbragte bøffer/fisk/pølser, eller hvad man 

nu vil spise. Tursejlerudvalget leverer de varme grillkul.  

Du skal selv sørge for: 

● Mad til dig og din familie  

● Drikkevarer til dig og din familie  
● Måske bage en kage?  

● Medbringe godt humør  

Tursejlerudvalget håber på, at rigtig mange vil deltage på årets første hyggesejltur i godt 

selskab med andre sejlere.  

Tilmeldning til Christina Rasmussen chr@vallensbaek-sejlklub.dk  senest den 5. juni af 
hensyn til planlægning og indkøb. 

Vi ses forhåbentligt. 

Hilsen  

Tursejlerudvalget  
 

______________________________________________________________________       

   24-timers sejlads 2014 

VSK's sejlere inviteres hermed til årets to 24-timers sejladser hhv. 31. maj og 30. august. 

Se vedlagte invitation i nyhedsmailen eller se den på VSK’s hjemmeside. 

Den første sejlads finder sted i weekenden den 31 maj – 1 juni 2014, den anden sejlads 

er fra den 30-31 august. 

  

 

 

mailto:chr@vallensbaek-sejlklub.dk
http://www.vallensbaek-sejlklub.dk/Nyheder/Nyheder/~/media/48DC5C89D5004711865AD9A3172C986D.ashx


24-timers sejladsens hjemmeside er opdateret og tilmelding kan foretages direkte herfra 

med betaling via netbank.  

Vejledning og betaling på hjemmesiden samt på vedlagte invitation. 

Tilmelding og betaling kan også ske ved fremmøde i Sejlklubben Sundet mandag den 26. 

maj mellem kl. 19:00 og kl. 20:00, hvor udvalget vil være til stede.  

Venligst videresend invitationen til jeres sejlerbekendte for at øge kendskabet til 24-

timers sejlads.  

Vi har ikke været så mange deltagere de seneste år, og vi skulle jo nødigt opgive på 
grund af manglende deltagelse.  

Med venlig hilsen  
24-Timers udvalget 
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                          VSK Grand Prix  

Som tidligere annonceret, er VSK vært for det kommende TORM Ungdoms Grand Prix og 
VSK Grand Prix, som afholdes i dagene fredag 30. maj til søndag 1. juni. 

Stævnet afvikles som en del af Dansk Sejlunions Grand Prix serie. Samtidig hermed 
afvikler vi vores traditionsrige VSK Grand Prix i dagene 31. maj til 1. juni. 

Det bliver et stort stævne med forventeligt 100 joller i et mix af klasserne: Europa, Laser 

radial og standard, Hobie Spi, 29'er, 49'er, FX, OK, Finn og Feva. Der sejles på tre baner, 

så det kræver en del medhjælpere. 

Vi mangler endnu nogle medhjælpere og håber du har lyst til at være med??? 

Hvis ja, så send en mail til Søren på mail: soeren@fam-chr.dk  

Vi skal bruge hjælpere til både dommerbåde, måltagningsbåd, mærkebåde, forplejning, 

land m.v.  

Du kan vælge at tilmelde dig en, to eller alle tre dage, alle hjælpere er meget velkomne.  

Det kræver ikke nødvendige forkundskaber at være med, så tøv ikke med at tilmelde dig, 
hvis du kunne tænke dig nogle sjov dage i godt samvær med en masse sejlere og 

klubkammerater. 
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