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Vallensbæk Sejlklub 
 

Nyhedsbrev   

Nyhedsbrev fra Vallensbæk Sejlklub – Oktober 2014 
______________________________________________________________________ 

  Nyt fra Sejlerskolen 

Alle bestod! 
Lørdag den 27. september afholdt Sejlerskolen duelighedsprøve i praktisk sejlads for 

sejlbåd og motorbåd. Syv elever aflagde prøve i sejlbåd og en elev i motorbåd. Prøverne 
blev aflagt efter et solidt morgenmåltid, og alle elever bestod. Tillykke til jer! 

 
Det var en smuk dag med høj sol og 8 m/s vind fra vest. Efter prøveaflæggelsen fik de 

nyuddannede sejlere overrakt et diplom. Herefter samledes alle til en dejlig frokost i 

klubhuset. Det var smilets dag på Sejlerskolen! 
 

 
 
 
 
 
 
Sejlerskolechef Preben 
Thorndahl (t.v.) med de 
fleste af årets nye 
indehavere af 
Søfartsstyrelsens 
duelighedsbevis. 
 

 
Skolebådene skal rigges af og tages op 

Alle sejlerskole-elever opfordres til at runde sæsonen af ved at komme og give en hånd 
med afrigningen af skolebådene i weekenderne den 11.-12. og den 18.-19. oktober. 

Mødested alle dage: Juniorhuset kl. 9. 

Vi kan også godt bruge et par hænder, når bådene skal på land. Det foregår onsdag den 
22. oktober fra kl. 8.30. Vi mødes ved bådene på B-broen.  

 
VIGTIGT! 1. års elever skal huske at tilmelde sig undervisningen i navigation & 

til 2. års undervisningen i sejlads 

Husk, at du selv skal tilmelde dig – det sker IKKE automatisk! Tilmelding sker på 
klubbens hjemmeside og bør foretages med det samme. Preben Thuesen står for 

undervisningen i navigation med sejlerskole-instruktør Christina Asbjørn Jørgensen på 
sidelinjen. Undervisningen starter 6. oktober. 

 

Har du mod på at prøve kræfter som instruktør i Sejlerskolen? 
Ring til mig på 20 93 06 84 og hør, hvad det indebærer. 

 
Krabben er maskinskadet 

På natsejladsen den 12.-13. september (se Facebook) havarerede motoren på vores 
turbåd Krabben desværre – og tilsyneladende uopretteligt! Vi er ved at undersøge, hvad 

vi nu gør og vender tilbage, når der er nyt. 

 
Preben Thorndahl 
Sejlerskolen 
 

 

  

 

 

http://www.vallensbaek-sejlklub.dk/Sejlerskole/Tilmelding_sejlerskole.aspx
https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub/posts/722468281165268
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   Nyt fra Tursejlerne 

 
Tursejlernes aftentur den 10. oktober 

Gennemføres, hvis vejret tillader det. Aftenturen er et supplement til Sejlerskolens 

natsejlads i september. Send din mail-adresse/dit mobilnummer til Lennart Larsen.  
Så får du besked om ruten, mødetid og -sted osv. Skriv mail til eller SMS til 21 62 86 87. 

  
Udflugt til M/S Museet for Søfart i Helsingør med omvisning 

Søndag den 16. november er der udflugt til M/S Museet for Søfart i Helsingør. Vi mødes 

ved indgangen 12.45. Du sørger selv for transport, og der er egenbetaling ved 
indgangen. Voksne: 110 kr. Voksne over 65 år: 90 kr. Børn under 18 år: Gratis.  

Vi har arrangeret og betaler for rundvisning med en kulturhistorisk gennemgang, der 
både kommer ind på sejlskibe og navigation. Du kan finde flere oplysninger på museets 

hjemmeside. 
 

Der er et begrænset antal pladser (35) på rundvisningen. Pladserne udbydes efter først 

til mølle princippet.  
 Tilmelding til Christina Rasmussen på mail senest 1. november. 

 

Er der interesse for at uddanne sig til yachtskipper af 3. grad blandt VSKs 
medlemmer? 

Vi har indhentet pris på at holde kurset til yachtskipper af 3. grad i klubben og har brug 

for at lodde interessen blandt klubbens medlemmer, inden vi går videre. Derfor: 
 
 Kunne du tænke dig at tage Y3 uddannelsen til vinter, så kontakt venligst Christina 

Rasmussen snarest belejligt. Send mail eller SMS til 22 48 26 58. 
NB: Vi vil bare have en forhåndstilkendegivelse her og nu – egentlig tilmelding følger 

senere! 
 

Yachtskipper af 3. grad er den første af to eksaminer, som udgør en teoretisk 

overbygning på duelighedsbeviset. Bestået eksamen sammen med en syns- og 
høreprøve giver sønæringsbevis og adgang til at føre lystfartøjer mellem 15 - 24 meter. 

Kurset består af 12 aftener à 3 timers undervisning (sandsynligvis på onsdage) med start 
i januar.  

Medlemmer af VSK skal betale 2.000 kr. i kursusafgift, og dertil kommer ca. 1.200 kr. til 

materialer, et prøvegebyr på 350 kr. og et søsikkerhedskursus til 150 kr. 
 

Tips, hvis båden står på land med masten på 
Med standardstativerne er det muligt at lade masten blive stående, og det ser ud til, at 

flere og flere benytter sig af muligheden. 

 Et godt råd er, at man slækker den stående rig en smule, fx løsner vantskruerne 

et par omgange, for at undgå overspænding i vanter og stag, når kulden for 

alvor sætter ind og får wiren til at trække sig sammen. 

 Det er også en god idé at binde fald m.v. ud til vanterne for at undgå, at den 

løbende rig står og smælder mod masten hele vinteren. Klubstander og andre 

vimpler bør tages ned. 

 

Tips, hvis båden bliver liggende i vandet 

 Hvis du ladet båden overvintre i vandet, skal du huske at sige det på 

havnekontoret inden 1. november. 

 Husk at lægge dobbelte fortøjninger. 

 Aftal med havnen, at du rykker ind i inderhavnen, når bådoptagningen er slut. 

 Og det allervigtigste: Tjek båden regelmæssigt gennem vintermånederne – og 

især under/efter stormvejr. 

 

Christina Rasmussen 
Tursejlerudvalget 

mailto:lennart-jette@mail.dk
http://www.mfs.dk/
http://www.mfs.dk/
mailto:chr@vallensbaek-sejlklub.dk
mailto:chr@vallensbaek-sejlklub.dk
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   Nyt fra Ungdomsafdelingen 

 
To kredsmestre 

Ved Køge Bugt Kredsmesterskabet den 20.-21. september fik VSK Ungdom 2 

kredsmestre. I Laser blev Asmus Hildebrecht Kromann kredsmester, og i Optimist 
blev Mikkel Petersen kredsmester. I Optimist tog vi i øvrigt alle skamlepladserne! 

 
Weekend-arrangement 1.-2. november 

I VSK Ungdom arrangeres der weekend-aktiviteter den 1.-2. november med overnatning 

i Juniorhuset. Der vil være sejleraktiviteter både på vandet, og for dem, der ikke har 
tørdragt eller synes, at det er for koldt, er der aktiviteter på land. Er der forældre, som vil 

give en hånd, hører vi gerne fra jer. Ring eller mail Søren på 21 62 08 75 eller 
sbc@vallensbaek-sejlklub.dk 

 
Vi får måske Junior Grand Prix 2015 

I 2014 stod VSK for en af afdelingerne i TORM Ungdoms Grand Prix. Nu har vi lagt billet 

ind på en afdeling i TORM Junior Grand Prix i foråret 2015. Det bliver sandsynligvis den 
8.-10. maj.  Frivillige må gerne allerede nu reservere denne weekend til at hjælpe. 

 

 
 

Mange nye medlemmer! 
VSK Ungdom har fået stor tilgang af nye medlemmer - primært piger (nybegyndere i 
Optimist). Dejligt  Megen snak til fællesspisningen om torsdagen!  

 
Vintertræningen begynder nu 

Søndag den 5. oktober starter vintertræningen op, dvs. at vi sejler søndage kl. 10-13, og 
derefter indtages medbragt frokost. Hvis der er stemning for det, tager dem, der har 

lyst, på vandet igen. 

 
Storjolle vintertræning starter lørdag den 11. oktober og den traditionsrige Flæske Cup  

afholdes lørdag den 7. november. 
 

Fra den 20. oktober starter vi med træning i Idrætscentret, mandage 18.30-21.00 og 
onsdage 19.00-21.00. Kom nu ungdom, vær sammen med dine kammerater til 

hyggelig træning. Forældrene er også velkomne. 

 

 Følg VSK Ungdom på Facebook – KLIK HER! 

 
 
Søren Christiansen 
Ungdomsafdelingen 

file:///C:/Users/langer/Documents/Jesper/sbc@vallensbaek-sejlklub.dk
https://www.facebook.com/VSKungdom?fref=ts
https://www.facebook.com/VSKungdom?fref=ts
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   NYHED: Jollelåneklub 

 
Ny Laserjolle 
I forbindelse med at Ungdomsafdelingen har frasolgt sine 29'er joller, er der skabt rum 

til en længe ventet anskaffelse af Laserjoller til klubben. Der er p.t. indkøbt en enkelt 

Laserjolle og vi håber, at vi til næste sæson kan supplere med yderligere to joller.  
 

Laserjollen har den meget store fordel, at den både kan sejles af juniorer og voksne 
med henholdsvis en radial rig eller standard rig. 

 

Mandage og torsdage vil Laserjollerne indgå i ungdomsarbejdet, men alle øvrige dage  
vil de kunne lånes af klubbens øvrige medlemmer mod betaling af jolleleje. Lejen kan 

enten betales pr. tur (150 kr.) eller for en hel sæson (2.000 kr.). 
 

Interesserede kan kontakte Søren Christiansen på 21 62 08 75 eller på mail: 
sbc@vallensbaek-sejlklub.dk. 

________________________________________________________________________ 

 

  VSK’s skitur til Zell am See  
 
VSK Skitur 14.-21. februar 2015 (uge 8) 

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. 

________________________________________________________________________ 
 

   Standernedhaling 
 
Husk at der er standernedhaling lørdag den 25. oktober 2014. 

I år bliver der kapsejlads for klubbens medlemmer i vores Match 28-både. 

 
Til standernedhalingen vil der blive introduceret en ny stander, som kommer til at hedde 

VSK Vinter stander. Den er lidt mindre, og i modsatte farver. Grunden er, at der jo er 
aktiviteter hele året rundt i VSK, derfor er det lidt underligt at vi flager ud, som i 

sømandsmæssigforstand betyder ”At man trækker sig”, ”stopper med sine aktiviteter”, 
”lægger på land”. 

 

Program for Standernedhalingsdagen lørdag den 25. oktober 2014: 
Kl 8.00 Morgenmad for alle der skal ud og sejle kapsejlads.  

kl. 10.00 Kapsejlads - Match28. 
kl. 14.00 Standernedhaling ved vores standermast.  

kl. 14.15 Øl og vand i klubben, hvor der også vil være præmieoverrækkelse til dagens 

sejlads. Der kræves ikke tilmelding til selve standernedhalingen, men tilmelding til 
kapsejladsen er nødvendig. Tilmelding til: hb@vallensbaek-sejlklub.dk  

 

file:///C:/Users/langer/Documents/Jesper/sbc@vallensbaek-sejlklub.dk
mailto:hb@vallensbaek-sejlklub.dk
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   Vikinge fest i VSK 

 

Lørdag d. 22. november 2014.  

Reserver allerede nu dagen, til årets fest i din sejlklub. 

 Vi skal spise masser af Vikingemad, æde og drikke som i Vikingetiden. 

 Vi skal drikke os berusede i mjød og øl. 

 Vi skal plyndre og slås – lave slagsmål og konkurrencer. 

Og vi skal danse hele natten. 

Altså igen en fed fest i VSK. Program udsendes senere.  

 

På vegne af Vikinge-fest-holdet 
Per ”Amok” 

______________________________________________________________________ 

Husk at VSK er på Facebook. 
 

 

 

_________________________________________________________________________ 
 

Sejlerhilsner 

Kenneth Bøggild 
Formand 

Vallensbæk Sejlklub 

  

 

https://www.facebook.com/#!/Vallensbaeksejlklub?ref_type=bookmark

