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Nyt fra klubben 

 

Flæskecup 

I weekenden 8.-9. november afviklede vi den snart traditionsrige Flæske 

Cup for storjoller. Et toptunet team af frivillige fra klubben sikrede et 

perfekt afviklet stævne, hvor hele seks sejladser blev afviklet på tre timer! 

 

Flæske Cup er også startskuddet til storjollernes vintertræning: 

 

Storjolletræning og tilbud til alle med en stor eller lille jollesejler 

i maven 

Startskuddet til vintertræningen for storjollerne i sæsonen 2014/15 er gået. Der trænes hver lørdag, hvor 

alle mødes kl. 9 i Juniorhuset. Vi starter med en kort briefing over en kop kaffe, hvorefter træningen på 

vandet starter kl. 10 Der trænes intensivt indtil kl. 12, hvor vi søger mod havn til en kort de-briefing.  

Træningen er et tilbud til alle klubbens medlemmer og også til jollesejlere uden for klubben. Medlemmer af 

VSK træner gratis, mens øvrige deltagere betaler 50 kr. pr. gang.  

For interesserede storjollesejlere, som endnu ikke har investeret i en jolle, har klubben købt en nyere 

Laserjolle, der nu indgår i Bådlåneklubben under de vilkår, der gælder for den. 

Så kom glad på havnen hele vinteren, få et par timers høj intensiv træning på vandet, mød nye klubvenner 

og stift måske bekendtskab med en ny side af sejlsporten. 

Vinter-arrangementer 

Den mørke tid nærmer sig, og de fleste både er kommet på land. Det betyder dog ikke, at Vallensbæk 

Sejlklub er gået i vinterhi. 

Igen er vintersæsonen spækket med sejlrelevante tilbud uafhængig af, om du er kapsejler, tursejler, sejler 

med sejl eller motor. Årets vinterprogram vil have fokus på de store oplevelser samt det tekniske ombord på 

vores både.  

Der vil være aftener med langturssejlads på de store have og via kanaler ned igennem Europa; der vil være 

tekniske aftener, hvor færdighederne med tovværk bliver udvidet; der vil være tekniske aftener, hvor vi har 

fokus på den nye elektronik ombord. Alt i alt bliver det i alle sammenhæng en aktiv, lærerig og spændende 

vinter, som står foran os. 

Detaljeret program med datoer, tid og indhold følger senere på måneden. 

 



Husk tilmelding til VSKs skitur til Zell am See 14.-21. februar  

VSK gentager successen fra de foregående tre år og indbyder til fælles skitur til 

Zell am See i Østrig. Turen er åben for alle medlemmer og venner af huset.  

Zell am See skiområdet rummer det meste og er velegnet for skiløber på alle 

niveauer. Vi bor på vores "eget" hotel, som ligger ca. 10 minutter med bil eller 

skibus fra skiområdet. Turen er en kør-selv-tur, med halvpension og godt humør.  

 Læs meget mere om turen i vedhæftede folder. For oplysninger og spørgsmål kan Kenneth Bøggild 

kontaktes på 2534 4050. 

OBS! Absolut sidste frist for tilmelding og betaling er fredag den 19. december 

Medlem af Vallensbæk Sejlklub 

I perioder bliver jeg spurgt af sejlervenner, hvad det vil sige at være medlem af Vallensbæk Sejlklub, og 

hvorfor man skal vælge os og vores fællesskab. 

Mit ærlige svar er, at vores klub i mange sammenhæng vel på overfalden tilbyder det samme, som en 

hvilken som helst anden klub gør. Men hvis man kratter lidt i overfladen, så kommer der en stribe andre 

forhold til syne, som siger noget om, hvorfor man skal vælge at være medlem af Vallensbæk Sejlklub. 

Sejlerskolen: VSK uddanner årligt en stribe nye sejlere. Det gøres i en af Danmarks største og mest aktive 

sejlerskoler. I Sejlerskolen tilpasses uddannelsestilbuddene løbende efter de ønsker, som der er i 

sejlerskolemarkedet. Fem velfungerende både, suppleret af tre Match 28’er, sikrer det perfekte grundlag for 

uddannelse af nye sejlere, med fokus på godt sømandskab, sikkerhed ombord og det at blive den ”hele 

sejler”. 

Ungdomsafdelingen: Her gennemføres unik træning, som via et alderstilpasset træningskoncept sikrer 

den perfekte introduktion til sejlsporten. Via en kæmpe indsats fra ungdomsudvalget er det lykkedes at sikre 

sejlsport til de unge to faste hverdage om ugen, helt uafhængig af vejret. Det betyder, at de nye, unge 

sejlere kommer til træning, klubbens ungdomsjoller udnyttes, og der er flere og flere, som køber egne joller. 

I Vallensbæk Sejlklub siger de unge: ”Vi går til sejlsport”. 

Turudvalget: Når man har gennemført sin sejleruddannelse, har anskaffet sig den første båd eller søger et 

interessefællesskab, så er de sædvanlige varer på hylderne i andre sejlklubber begrænset. Men ikke i 

Vallensbæk Sejlklub: Her har Tursejlerudvalget på én enkelt sæson skabt en succes med tilbud om et 

tværgående fællesskab med fokus på det gode sømandskab, de gode fællesture og glæden ved tursejlads, 

uafhængig af om det er for sejl eller motor. 

Kapsejladser: VSK er berømt nationalt og internationalt for de kapsejladser, som afvikles i klubben. En 100 

% professionel indstilling, en enestående dedikation og nu efterhånden stor opsamlet viden om afvikling af 

kapsejladser har betydet, at Vallensbæk Sejlklub har opbygget et internationalt ry som arrangør. Glæden 

ved at afvikle de store stævner styrker fællesskabet, men betyder også at sejlklubben får tilført økonomiske 

midler til de tværgående aktiviteter. 

Medlem af Dansk Sejlunion: Vallensbæk Sejlklub er naturligvis medlem af Dansk Sejlunion. Det giver en 

række fordele for medlemmerne, herunder specielt følgende: 

 En meget omfattende forsikringspakke, som inkluderer rejseforsikring, retshjælp, ansvarsforsikringer 

(når man arbejder som frivillig). En uhyre komplet forsikringspakke, som via medlemskabet af VSK 

og derved Dansk Sejlunion er indeholdt i kontingentet. 



 Muligheden for at bruge Dansk Sejlunions tursejlerbøjer, som er udlagt rundt omkring i de danske 

farvande. Kun sejlere, som er medlem af en klub under Dansk Sejlunion, må benytte disse bøjer. 

 Deltagelse i kapsejladser lokalt, nationalt og internationalt. 

 Kontante rabatter på udvalgte sejlrelaterede produkter (se mere på sejlsport.dk). 

 Deltagelse i Sejlsportsligaen. 

 Støtte til både bredde- og elitearbejdet i dansk sejlsport: Når vi hvert fjerde år er til OL, ved VSKs 

medlemmer, at de via medlemskabet har været med til at sikre de internationale resultater, som 

vores bedste sejlatleter hjemfører. 

Det sociale: Det sammenhold og den sociale energi, som kendetegner Vallensbæk Sejlklub, er unik. Der er 

en ånd i klubben om, at vi hjælper hinanden, møder hinanden med respekt og giver hinanden plads til at 

forfølge nye ideer og gennemføre projekter. I Vallensbæk Sejlklub kan alt lade sig gøre. 

Jeg er sikker på at ovenstående blot er et udpluk af de argumenter, som hvert medlem har for at være medlem 

af VSK, men jeg er også helt sikker på, at på trods af forskelligheden, så er vi samlet under et fælles motto: 

VSK – Den aktive klub 

 

Kenneth Bøggild 

Formand for VSK 

 

 

 Nyt fra Sejlerskolen 

Ny turbåd indkøbt 

Som bekendt havde Sejlerskolens hidtidige turbåd, Scambi 30’eren Krabben, fået maskinskade, og derfor 

besluttede bestyrelsen at give grønt lys for at sætte den til salg og finde en afløser. 

 

Det lykkedes os at sælge Krabben på bare en enkelt uge (!) og tilmed til en god pris, omstændighederne 

taget i betragtning. Samme dag faldt handlen med vores nye båd på plads.  

 

Bådudvalget har været vidt omkring for at se på egnede bådtyper: Vi har været i Silkeborg, Vejle, 

Svendborg, Thurø, Nyborg, Køge, Roskilde, Ishøj, Svanemøllen, Lynetten og selvfølgelig i Vallensbæk.  

 

Flere typer har været under overvejelse, men vi faldt for Albin Ballad, som opfylder skolens krav til både 

undervisning og turbåd. Jagten gik derfor ind for at finde et pragteksemplar til rette pris. Det lykkedes i 

onsdags i sidste uge. En 30 fods Albin Ballad fra 1976, som vi fik forhandlet ned til en særdeles favorabel 

pris. Båden byder på alt i elektronik, nyt cockpittelt, nye Andersen selvskødende spil, nyere velholdt motor, 

nyere storsejl og rulleforsejl.  

 

Den nye både forventes hentet hjem fra Svendborg i uge 47. 

 



 
 

Julefrokost for instruktørerne 

Traditionen tro afholder Sejlerskolen julefrokost for instruktørerne; det sker fredag den 16. januar. 

Instruktørerne bedes reservere datoen; så følger der snarest nærmere info. 

 

Preben Thorndahl 

Sejlerskolen 

 

 

 Nyt fra Ungdomsafdelingen 

 

 

VSK bliver vært for TORM Junior Grand Prix 2015 

Det er nu officielt, at vi skal afvikle TORM Junior Grand Prix i weekenden 9.-10. maj 2015, og her skal alle 

gode kræfter bruges! 

 

Frivillige må gerne allerede nu reservere denne weekend til at hjælpe. 

 

Juleafslutning den 7. december 

Søndag den 7. december sejler vi som sædvanlig fra kl. 10 til ca. 12.30. Der sejles naturligvis om juletræet, 

og der vil være præmie til den flottest pyntede jolle på vandet. 

 

Bagefter er der julehygge for alle med æbleskiver og godter i Juniorhuset mellem kl. 13 og 15.  

 

ALLE ER VELKOMEN, uanset du sejler eller ikke. Det gælder også forældre, søskende, bedsteforældre og 

øvrige venner af ungdomsafdelingen og VSK. 

 

Super weekend den 1.-2. november 

VSK Ungdom arrangerede weekend-aktiviteter den 1.-2. november med 

overnatning i Juniorhuset. Det blev en super weekend med fokus på teknik 

og leg på vandet. 

 

Se billeder og videoer på www.facebook.com/VSKungdom.  

 

VSK Ungdom siger tak for en hård, men herlig weekend. Dejligt med den 

store opbakning fra sejlere, frivillige og forældre! 

http://www.facebook.com/VSKungdom


Ungdomsafdelingen 

 

 Følg VSK Ungdom på Facebook – KLIK HER! 

 

 

 

 

 

 Nyt fra Tursejlerne 

Udsolgt til kurset til yachtskipper af 3. grad (Y3) 

Interessen for at udbygge duelighedsbeviset har vist sig at være stor, og alle pladser på kurset er besat. 

Kurset løber over 12 aftener og starter den 7. januar. 

 

Forhåndstilmelding til evt. Y3 kursus næste vinter (sæson 2015/16) modtages allerede nu. Så nåede du ikke 

at melde dig til i år, er du velkommen til at sende mig en mail allerede nu. 

 

Christina Rasmussen 

Tursejlerudvalget 

 

 

Husk at VSK er på Facebook 

 

 

 

 

 

 
 

Sejlerhilsener  

Kenneth Bøggild  

Formand  

Vallensbæk Sejlklub 

 

https://www.facebook.com/VSKungdom?fref=ts
mailto:chr@vallensbaek-sejlklub.dk
https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub

