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Januar 2015 

Nyhedsbrev fra Vallensbæk Sejlklub 

Ny hjemmeside på nettet den 17. januar 

Klubbens nye hjemmeside går på nettet 

middag lørdag 17. januar. Adressen er den 

samme som i dag: www.vallensbaek-

sejlklub.dk. 

Det er målet, at den nye side skal spille 

aktiv rolle blandt klubbens andre 

kommunikationskanaler: det mailede 

nyhedsbrev og de tre Facebook-sider. Som 

bruger vil man forhåbentlig opleve, at det er 

let at finde rundt på hjemmesiden, Et klik på 

sektionerne i den øverste, vandrette menu-

barre åbner alle undersektioner. Indholdet fra den gamle hjemmeside er overført og 

opdatereret, nyheder dog kun fra januar 2014 og frem. Siden giver bedre interaktion 

med sociale medier som Facebook, og det er det blevet nemt at lægge nyheder på og 

opdatere information. For at sikre at siden altid er ajour, har alle 

bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og sekretariatet fremover adgang til at 

opdatere den med nyheder og informationer.  

 

VSK-sejler til tops i VM for OK-joller 

Til lykke til VSK’s Christian Olesen i DEN 1340 med 

den flotte placering ved VM for OK-joller i 

Melbourne. 

Ved verdensmesterskabet i OK-jolle omkring nytår i 

Melbourne, Australien, sejlede to danskere sig til en 

placering blandt de bedste. Selv om tre tekniske 

protester fra danskerne blev afvist, endte den regerende europamester Jørgen 

Svendsen fra Hellerup Sejlklub på en 8. plads og formand for OK jolle-klubben, 

Christian Olesen fra VSK, på en 12. plads. I alt deltog fem danskere. Som formand for 

OK-jolle klubben var Christian involveret i en sej omgang protestbøvl. Læs om det på 

minbaad.dk.

 

Kommende VSK arrangementer 

 Tovværksworkshop 2 & 3: 12. februar og 12. marts 2015  
HUSK AT TILMELDE DIG … Læs mere nedenfor 

 Klubaften 5. februar: De Kanariske Øer tur/retur via Skotland og Azorerne  
… Læs mere nedenfor  

 Skrivebordsnavigation 7. februar 2015 … Læs mere nedenfor 
 Tursejlerkursus 19. marts, 26. marts, 16. april og 23. april 2015  

 Standerhejsning lørdag den 25. april 2015 
 Tirsdagskapsejladser: Skippermøde den 28. april kl. 18.30 

 TORM Junior Grand Prix 9.-10. maj 2015 

http://www.vallensbaek-sejlklub.dk/
http://www.vallensbaek-sejlklub.dk/
http://minbaad.dk/nyhed/archive/2015/04/january/article/tre-danske-protester-afvist-ved-ok-vm-svendsen-slutter-8/
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Torsdag den 12. februar kl. 19 i Juniorhuset: 

Tovværksworkshop nr. 2 

Vi holdt første tovværksshop den 15. januar. Næste gang er 

torsdag den 12. februar kl. 19 i Juniorhuset. Du er velkommen 

– også hvis du ikke deltog i første workshop! 

Her kan du komme med dine egne opgaver/problemer og få hjælp til at få dem løst: 

 Hvordan laver man en abenæve? 

 Hvordan splejser man mellem kæde og tovværk? 
 Ende-splejsninger, øjesplejsninger, tacklinger ... 

 Andet, som du har nørklet med og gerne vil have hjælp til at gøre færdigt – 
eneste undtagelse er sammensplejsning af tov og wire! 

 Du er også velkommen til bare at få genopfrisket de gængse knob. Uanset hvad, 
er det vigtigt, at du selv medbringer materialer. 

Vi afholder i alt tre workshops: 15. januar, 12. februar og 12. marts i Juniorhuset med 

start kl. 19. Det er gratis at deltage. 

  Ved tilmelding bedes du oplyse, hvad du kommer for at få hjælp til, så vores 

instruktører lige har en chance for at forberede sig. Tilmelding til Lennart Larsen på 

mail eller på tlf. 21 62 86 87. 

 

Klubaften torsdag den 5. februar kl. 19 i 

klubhuset:  

De Kanariske Øer tur/retur via Skotland 

og Azorerne med 4 unger i en Møn 391 

/Tina & Ken Meinertsen, VSK 

Med billeder og gode historier fortæller Tina & Ken 

Meinertsen om livet ombord i en 12 m sejlbåd for en 

børnefamilie i 14 måneder under forskellige forhold - og kommer også ind på, hvilke 

udfordringer det gav! På gensyn!

 

Lørdag den 7. februar kl. 9 i Juniorhuset: 

Skrivebordsnavigation for motor/sejlbåde 

Alle bådtyper – motor- og sejldrevne – kan være med 

denne dag, som begynder med skippermøde i Juniorhuset 

kl. 9. Efter morgenkaffen med lidt til maven kaster vi 

fortøjningerne for at sejle ud på de store have (indendørs). 

Vi skal se på, hvorledes man kan planlægge længere 

sejladser og foretage andre forberedelser til en vellykket sejltur. 

 

  Hver besætning bedes medbringe deres egne navigationshjælpemidler: Kikkert, 

søkort på papir eller elektronisk, kurslineal, passer og blyanter samt aktuel vejrudsigt 

for de danske farvande (som app eller udskrevet fra DMI’s hjemmeside). 

 

mailto:lennart-jette@mail.dk
https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub/photos/a.560797700665661.1073741828.556335271111904/788914437853985/?type=1
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I øvelsen kommer vi ud for, at GPS’en pludselig går ned! Vi kommer til at sejle i tåge 

og i mørke, og vi skal finde svar på vigtige spørgsmål som:  

 Hvor er vi? 

 Hvornår er vi fremme? 
 Hvem skal vige? 

 Og hvilken vej skal vi sejle? 

Ved 12-tiden lægger vi sejladsen til side og nyder en god frokost, hvorefter vi sejler 

videre til ved 16-17 tiden. Spørgsmål vedrørende denne dag rettes til Lennart Larsen 

på mail eller på tlf. 21 62 86 87. 

 

Ungdomsafdelingen 

Forberedelserne til TORM Junior Grand Prix 2015 i gang 

- vil du gi’ en hånd? 

VSK afvikler TORM Junior Grand Prix i weekenden 9.-10. maj 2015, 

og vi er i fuld gang med forberedelserne. 

 

Det betyder at Vi skal bruge masser af frivillige, som har lyst til at hjælpe med 

afviklingen af stævnet – både på vandet og på land. Reservér dagene i din kalender 

allerede nu. Vi vender tilbage med mere information senere. 

 

 

 

Følg VSK på Facebook & YouTube 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sejlerhilsener 

Kenneth Bøggild  

Formand  

Vallensbæk Sejlklub 

 

 

mailto:lennart-jette@mail.dk
https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub
https://www.youtube.com/user/VallensbaekSejlklub

