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 Forestående VSK arrangementer 

 VSK Kursus – El installationer ombord: 16. marts 2014. 

 Standerhejsning: 26. april 2014. 

 VSK Grand Prix – et Torm Ungdoms Grand Prix: 30. maj til 1. juni. 

Årets første jollestævne. Vil du være med ? 

______________________________________________________________________ 
 

 Nyt Tursejlerudvalg i VSK 

Et nyt udvalg har set dagens lys. 

Vi er stolte over at kunne præsentere et tursejlerudvalg i vsk 

Der arbejdes på en informations platform på VSK-hjemmesiden og et aktivitetspogram 

for sæson 2014. Vi kan dog allerede nu tilbyde undervisning i tursejlads som 
præsenteres nedenfor. 

 
GRATIS UNDERVISNING I TURSEJLADS 

Tursejlerudvalget gennemfører et gratis teorikursus over fire aftner. 
25. marts, 8., 15., og 22. april. Alle dage undervisning fra kl. 1900 i juniorhuset. 

Tursejleruddanelsen er for alle typer af både. 

Indholdet i kursus er bl.a. 

Personlig sikkerhed. Personligt udstyr. Bådens udstyr. Ansvar,  

- Hvordan du får en overbordfalden person ombord igen.  

- Turplanlægning. Føring af logbog og søkort. Hvad står der i havnelodsen. 
- Udrustning af en båd til tursejlads. Bådhåndtering. Godt sømandskab.  

- Ankomst til fremmede havne med andre fortøjningmuligheder  
- Brug af dit anker i forbindelse med havnemanøvrer og grundstødning. 

I maj og juni måned praktisk undervisning med følgende emner: 
- Gennemgang af bådens sikkerhedsudstyr. Mand om bord øvelser. 

- Havnemanøvre, med eget anker og fortøjning af agterenden til bøje. 
- Havnemanøvre, fortøjning uden på andre både. 

- Havnemanøvre, fortøjning ved Y-bomme.  

- Sejlads med reduceret fremdrift.  
- Bugsering af anden båd.  

- Sejlads i mørke. 

  

 

 



Du deltager med din egen båd og den besætning som du normalt har med ude at sejle.  

Såfremt der er stemning for det kan der sejles en weekend-tur hvor der afprøves 

færdigheder i sejlads over længere tidsrum og distancer.  
Kun for sejlbåde. Deltagelse i 24 timers sejlads den 31. maj og 1. juni. Pris 100 kr. pr. 

båd.  

Undervisningstider i praktik aftales af de tilmeldte. 

Tilmelding til teoriundervisningen og, eller praktikundervisningen sendes til 
tursejlerudvalget på mail chr@vallensbaek-sejlklub.dk  

De Bedste sejlerhilsner 

Tursejlerudvalget 

Christina H. Rasmussen. 

______________________________________________________________________ 

  VSK Kursus: El ombord 

Vi har fået et kursus i stand med Jens Koch, som er el-ingeniør med svagstrøm som 

speciale. Jens har gennem flere år fungeret som teknisk rådgiver i Dansk Sejlunion og 
har udgivet bogen ”el-installationer i fritidsbåde”  

Kurset er ikke et "Power Point" show, men anskueliggjort med fysiske eksperimenter på 
stedet.  

Vi mødes i Juniorhuset søndag den 16. marts kl. 13.00 hvor kaffe/the er klar. 
Kurset er på ca. 3 timer med en indlagt pause.  

Kursets indhold:  

1. Gennemgang af Ohm´s lov på en forståelig måde: Vist med eksempler med en 
akkumulator og diverse komponenter, således at man bagefter har en forståelse af 

principperne.  

2. Akkumulatorens virkemåde, herunder hvad man skal tage sig i agt for. 

  
3. Farerne ved akkumulatoren: Syrefare, brandfare, personskader.  

 
4. Ledningssystem, hovedafbryder, herunder ledningstværsnit, effekt / spændings tab. 

Samling af ledninger/stik. Brand i ledninger. Vist med eksempel på stedet.  

 
5. Installation af instrumenter: Sikrings beskyttelse, nominelle spændinger til disse.  

 
6. Installation af bov propel og el ankerspil, brandfare, personskader. Eksempler på det 

første vises.  

 
7. Besparelse af strømmen ved bl.a. anvendelse af diodebelysning.  

 
8. 230 volts forsyning, med udgangspunkt i DS ISO 13297 "Fritidsbåde - Elektriske 

systemer - Vekselstrømsinstallationer".  
 

9. Galvanisk tæring og hvad man kan gøre for at forhindre det.  

mailto:chr@vallensbaek-sejlklub.dk


Plus hvad der måtte komme op af emner. Under hele forløbet vil der være mulighed for 
at stille spørgsmål.  

Kurset er gratis. Tilmelding til sekretariat@vallensbaek-sejlklub.dk    
Ingen tilmeldingsfrist.  

Vel Mødt  

VSK's bestyrelse  

 

______________________________________________________________________ 
 

 

 Sejlerskolen 2014  
- det er nu du skal melde dig til ! 

Sejlerskolen byder velkommen til en ny sejlersæson 2014 ! 

Der er stadig ledige pladser på sejlerskolen, interesserede kan tilmelde sig på 

www.vallensbaek-sejlklub.dk under Sejlerskolen. 

For nye elever vil der være undervisning i sejlteori torsdag den 10. april kl. 19.00  

Derudover afholdes der tovværkskursus torsdag den 24. april og onsdag den 30. april 
begge gange kl. 19.00.  

Alle er velkomne disse aftener, hvis der er behov for lidt genopfriskning af 

færdighederne.  

Se mere på vores hjemmeside under sejlerskolen. 

På gensyn til en god sejlsæson 2014  

VSK Sejlerskoleudvalget  
Preben Thorndahl  

______________________________________________________________________ 

 

  Husk Standerhejsning 

Lørdag den 26. april 2014 byder vi en ny sæson velkommen på årets 

standerhejsningsdag. Sæt kryds i kalenderen. Program følger på hjemmesiden. 

_________________________________________________________________________ 
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                          VSK Grand Prix  

 

VSK har af Dansk Sejlunion fået tilbudt, at få et TORM Ungdoms Grand Prix til 
Vallensbæk, og det har vi takket ja til. Det betyder, at vi i dagene fredag den 30. maj  

til søndag den 1. juni 2014 afholder VSK Grand Prix. 

Tidligere har vi afholdt VSK Grand Prix som et mindre 1-dags stævne på Kr. Himmelfarts 

dag, men i år bliver der ikke sejlet Kr. Himmelfarts dag, men derimod i weekenden. 

Vi glæder os til at kunne byde velkommen til en lang række jolleklasser: Finn, OK, Laser 
Radial, Laser Std, Laser 4.7, Hobie spinnaker, 29’er, 49’er, 49’er FX, Europe og 

Contender. 

Der skal afvikles kapsejlads samtidigt på 3 baner, så der bliver masser af aktivitet på 

vandet. Men også på land vil havnen komme til at syde af aktivitet og glade sejlere. 

Vi har et løst overslag på ca. 110-120 joller som betyder i omegnen af 150 sejlere. 

Det bliver derfor et stort stævne – større end det seneste Optimist stævne vi afholdt,  

og størrelsesmæssigt næsten på højde med Finn Gold Cup og OK Worlds.  

Det betyder at vi skal bruge masser af frivillige, som har lyst til at hjælpe med afvikling-

en af stævnet – både på vandet og på land. 

Derfor: Har du tid, lyst og lejlighed til at give en hånd med ?  Vi er glad for enhver  

hjælp - hvad enten det kun er én dag eller hele weekenden. Kom frit frem og vær med. 

Kontakt stævneleder Søren Bo Christiansen på sbc@vallensbaek-sejlklub.dk og skriv et 
par ord hvis du har lyst til at være med. Er der noget bestemt du gerne vil lave, så skriv 

det. Så forsøger vi at passe ønskerne ind i planen. 

_________________________________________________________________________ 
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