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April 2015 

Nyhedsbrev fra Vallensbæk Sejlklub 

 

Standerhejsning lørdag den 25. april kl. 14 

Når klubstanderen har afløst vinterstanderen, og formanden har skudt 2015-sæsonen 

i gang, byder klubben som sædvanlig på en øl eller vand, men i år har vi tændt op 

under grillene og byder også på en grillpølse. Efter standerhejsningen mødes vi derfor 

henne ved Juniorhuset, hvor serveringen af vådt og tørt foregår. På gensyn! 

 Havnerundvisning for nye medlemmer 

Klubben inviterer nye medlemmer på en havnerundvisning, hvor Peter Ambs vil for-

tælle om klubben og om havnens faciliteter, give nyttige tips og råd og svare på 

spørgsmål.  

 

Rundturen starter kl. 13 ved standermasten – altså én time før standerhejsningen. 

Tilmelding ikke nødvendig – bare mød op! 

 

Referat fra generalforsamling og bestyrelsesmødet i marts 

Referat fra den ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts ligger på hjemme-

siden.  

Det samme gælder referatet fra bestyrelsesmødet den 24. marts.

 

 

Kommende VSK arrangementer 

 Sejlerskolens tovværkskursus 15. april – åben for alle medlemmer  

 Standerhejsning lørdag den 25. april … Se ovenfor  

 Tirsdagskapsejladser/Aftenmatch: Skippermøde den 28. april kl. 

18.30 … Læs mere nedenfor 

 TORM Junior Grandprix den 9.-10. maj … Læs mere nedenfor  

 Pinsetur til Køge Marina den 23.-24. maj 

 Åben havn-dag den 5. juni … Læs mere nedenfor 

 DM i Finnjolle den 6.-8. august 

 

Tilmelding til Tirsdagssejladser åben nu 

Skippermøde 28. april i VSK's klublokale kl. 18.30 

VSK har traditionelt en stor aktie i Køge Bugt Kredsens kap-

sejladser om tirsdagen for kølbåde. Tilslutningen har været 

vigende det seneste par år, så i kredsen har vi besluttet at 

gøre en ekstra indsats for at få flere til at slutte op om disse 

kapsejladser. Se VSK's hjemmeside og www.kapsejl.dk. Her 

http://vallensbaek-sejlklub.dk/wp-content/uploads/2014/04/Referat-af-VSKs-generalforsamling-2015.pdf
http://vallensbaek-sejlklub.dk/wp-content/uploads/2014/04/Referat-af-VSKs-generalforsamling-2015.pdf
http://vallensbaek-sejlklub.dk/om-sejlklubben/bestyrelsen-2/bestyrelsesmoeder/2015-2/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aftenmatch-2015-starter-tirsdag-den-5-maj-tilmeld-dig-nu/
http://www.kapsejl.dk/kapsejl/aftensej/aften15/resmenu.htm
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kan du også tilmelde dig … skippermødet den 28. april kl. 18.30 i klublokalet er sidste 

chance for tilmelde sig og betale gebyret! 

 

Sejlerskolen melder 

 

Nitten 1. års- og enogtyve 2. års-elever og ti kapsejlads-elever. Dertil kommer to ele-

ver til motorbåd, tre til speedbåd, så der er succes på alle niveauer. Vi har p.t. én 

enkelt ledig kapsejladsplads.  

Sæsonstart på vandet 

Efter sejlteori og to gange tovværkskursus skal vores nye 1. års-elever nu prøve kræf-

ter med Køge Bugt. Skolesejladserne starter mandag den 4. maj.

 

TORM JGP 2015 

Følg med på stævnesiden 

Invitationerne er sendt, og vi forventer mel-

lem 100 og 150 deltagende både i weekenden 

den 9.-10. maj til 1. afdeling af TORM Junior Grandprix. Læg weekendturen forbi slæ-

bestedet på havnen og oplev stemningen blandt de unge sejlere. 

 

 Link til stævne- og resultatsiden 

 
VSK bakker op om havnens initiativ Åben havn den 5. juni 

Grundlovsdag, den 5. juni, 

afholder Vallensbæk Havn 

”Åben havn”. Se havnens 

nyhedsbrev fra marts. 

 

 

VSK bidrager med at … 

 Klubben byder på fadøl/vand og fortæller, hvorfor man skal vælge VSK blandt 

havnens klubber 

 Sejlerskolen bemander flest mulige 806'er med instruktører og tilbyde ½ times 

prøveture 

 Sejlerskolen laver tovværksworkshop for børn ved Juniorhuset 

 Ungdom sætter alle sejl til og sætter joller osv. i vandet 

 Storjolle-afdelingen byder ind med introduktion til storjollesejlads via klubbens 

to nye Laserjoller 

http://vallensbaek-sejlklub.dk/torm-jpg-2015/
http://www.vhkb.dk/klubkontor/nyhedsbreve/Nyhedsbrev_marts%202015_2.pdf
http://www.vhkb.dk/klubkontor/nyhedsbreve/Nyhedsbrev_marts%202015_2.pdf
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 Tursejlerne opfordrer alle ejere af sejl- & motorbåde til at melde sig på havne-

kontoret til at sejle tur med gæster – tilmeld dig, når du alligevel er inde for at 

bestille tid til søsætning! 

 

Husk, at hvis du har en båd til salg, så vil havnen forsøge at lave en salgsbro på da-

gen. Aftal deltagelse med havnekontoret. 

Dagens helt store oplevelse bliver helt sikkert at se vores havnefoged Jesper Lund i 

uniform! Gå ikke glip af denne enestående chance, læg turen forbi din havn 

grundlovsdag.

 

VSK klar til Sejlsportsligaens første stævne 

Sejlsportsligaen er i fuld gang, og de første stævner i foråret afvikles den 8.-10. maj i 

Skive efterfulgt af stævnet i Horsens den 12.-14. juni.  

Fra VSK er holdet udtaget og består af Per Braad, 

Michael Bernfeld, Lars Egedal og Buller. Tidligere har 

tre mandskaber duelleret om pladserne, men på 

grund af den tidlige start på Ligaen i år har det ikke 

været muligt at finde en dato, hvor alle tre mandska-

ber kunne, og ingen af de to andre mandskaber kun-

ne deltage på datoerne for de kommende Ligastæv-

ner.  

Det er planen at afholde udtagelsesstævne i efterårs-

sæsonen samtidig med DM for Finnjoller lørdag den 8. August.  

Følg VSK's mandskab på www.sejlsportsligaen.dk, hvor der er live-streaming med 

speaker og resultatopdateringer løbende under stævnerne. Og glem ikke at tilmelde 

dig vores Facebook-gruppe, hvor holdet opdaterer om deres færden.

 

Skipperkursus på Mallorca 26/9 – 3/10 

I samarbejde med Køben-

havns Sejlerskole tilbyder 

Tursejlerne et kursus for 

dig, der tænker på – eller 

drømmer om – at leje båd i 

Middelhavsområdet. Her får 

du muligheden for at er-

hverve dig erfaring, inden 

du stævner ud som skipper 

på en 40 fods sejlbåd i fremmed farvand med ansvar for din familie eller andre.  

Københavns Sejlerskoles kursus er på en uge og giver dig praktisk erfaring med at 

sejle som skipper. Du lærer om hele forløbet omkring bådleje i udlandet, bl.a. an-

komstprocedurer, bådgennemgang og får naturligvis også sejlet en masse.  

Læs mere om kurset og priser her. Bemærk, at prisen er excl. fly og forplejning.  

http://www.sejlsportsligaen.dk/
https://www.facebook.com/VSKligasejlads?fref=ts
http://www.sejlerskole.dk/show-courses.php?categoryID=5
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Hvis du er interesseret, så mail Christina Rasmussen. Vi har fået lovning på et VSK-

hold, hvis vi stiller med min. 5 og max. 6 deltagere. 

 

VSK vært for DM 2015 i Finnjolle og 806 

VSK bliver vært for danmarksmesterskabet i Finnjolle, der 

afholdes den 6. - 8. august sammen med DM for 806 - stor 

fest lørdag aften! Mere info senere. 

 

Følg VSK på Facebook & YouTube 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sejlerhilsener 

Kenneth Bøggild  

Formand  

Vallensbæk Sejlklub 

mailto:flaneur49@gmail.com
https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub
https://www.youtube.com/user/VallensbaekSejlklub

