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Februar 2015 

Nyhedsbrev fra Vallensbæk Sejlklub 

Følg klubben på de sociale medier 

På klubbens hjemmeside, www.vallensbaek-sejlklub.dk, finder du nyheder og aktivi-

tetskalender, men først og fremmest oplysninger af "blivende værdi" som udvalgs-

oversigter og -sider, referater, kontingentsatser, tilmeldinger og anden nyttig informa-

tion.  

Hjemmesiden suppleres af klubbens tre Facebook-sider, der er mere aktualitets-

orienterede: 

 VSK's hovedside på www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub. Her finder du her-

og-nu opslag, fotos, du kan læse indlæg og selv komme med kommentarer. 

 VSK Ungdom har deres egen side – 

www.facebook.com/VSKungdom – som er målrettet 

deres medlemmer og aktiviteter, fx kan du læse, at 

et par friske drenge var en iskold tur på vandet 

søndag den 1. februar mellem snebygerne  

 VSK Kapsejlads har dedikeret en særlig side til 

klubbens forberedelser og deltagelse i Sejlsportsli-

gaen. Følg med her: 

https://www.facebook.com/VSKligasejlads 

Tag en rundtur på klubbens hjemmeside og Facebook-sider ved lejlighed  

 

Kommende VSK arrangementer 

 Tovværksworkshop II: 12. februar 

HUSK TILMELDING… Læs mere nedenfor 

 VSK Ungdom: Teori for begyndere og let øvede 26. februar, 5. marts & 9. april - 

alle er velkomne … Læs mere nedenfor 

 Klubaften 5. marts: Førstehjælpskursus … Læs mere nedenfor 

 Sejlerskolen: Orienteringsaften 11. marts for alle, der vil lære at sejle  

… Læs mere nedenfor 

 Tursejlerkursus 19. marts, 26. marts, 16. april og 23. april 2015  

 Sejlerskolens tovværkskurser 7. & 15. april – åben for alle medlemmer 

 Standerhejsning lørdag den 25. april 2015 

 Tirsdagskapsejladser: Skippermøde den 28. april kl. 18.30 

 TORM Junior Grand Prix 9.-10. maj 2015 

 

Reminder 

Tovværksworkshop II torsdag den 12. februar 

kl. 19 i Juniorhuset 

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

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

http://www.vallensbaek-sejlklub.dk/
https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub
http://www.facebook.com/VSKungdom
https://www.facebook.com/VSKligasejlads?fref=ts
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– også selv om du ikke deltog i første workshop! Kom bare med dine egne opga-

ver/problemer og få hjælp til at få dem løst.  

Vi afholder sidste workshop den 12. marts i Juniorhuset med start kl. 19 

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

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

eller på tlf. 21 62 86 87. 

 
Førstehjælpskursus den 5. marts.  

OBS! Begrænset antal deltagere 

Sejlerskolens instruktører skal på første-

hjælpskursus hvert år, og i år foregår det i 

klubhuset torsdag den 5. marts k. 19. Udover 

instruktørerne er der er plads til et begrænset 

antal andre deltagere, kun ca. 15. 

Tilmelding kan ske efter først-til-mølle princippet fra mandag den 16. februar via 

nyheden på forsiden af hjemmesiden. 

 

Sejlerskolen:  

Det er nu, begyndere skal melde sig til! 

Pladserne til 2. års undervisningen er for længst besat. Til gengæld er der plads til 

flere 1. års elever, og derfor har vi brug for din hjælp – det kan klares med et enkelt 

klik! På vores Facebook-side har vi lagt en "annonce". Du kan hjælpe os med at få 

den sendt videre ud i den digitale verden ved at gå ind på siden og klikke på "Del" 

under billedet. 

Orienteringsmøde for alle 

interesserede 

Vil kommende elever være sikker 

på at få en plads, skal de melde 

sig til online nu på hjemmesiden. 

Vil de vide mere om forløbet, er 

de velkommen til orienterings-

mødet onsdag den 11. marts i 

klubhuset. Tilmelding her. 

På mødet vil sejlerskoleleder Preben Thorndahl sammen med en af vores erfarne, 

frivillige instruktører og en 2. års elev orientere om sejlerskole-undervisningen, om-

kostninger, sejlertøj, redningsvest osv. En repræsentant for klubbens bådlåneklub vil 

fortælle, hvordan man som medlem ikke behøver at eje en båd selv for at komme på 

vandet.  

 

 

 

Lær 

- Hjerte-lunge-redning (HLR) 

- Brug af hjertestarter 

- Behandling af småskader 

- Behandling af kuldeskader 

 

mailto:lennart-jette@mail.dk
http://vallensbaek-sejlklub.dk/
https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub?fref=ts
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/sejlerskole-2/tilmelding-2/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/sejlerskole-2/kurser/tilmelding-til-orienteringsaften-den-11-marts/
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Går du med en sejlerskole-instruktør i maven? 

Har du lyst på at lære fra dig og videregive din sejlerviden 

til 3-4 nye sejlere et par timer én gang om ugen, så må du 

meget gerne give lyd fra dig.  

I den nye sæson kunne vi godt bruge 3-4 nye instruktører til 1. års 

elever. Krav er solid sejlererfaring, lidt tålmodighed plus mod og 

evne til at overlevere egne erfaringer og færdigheder til elever i 

alle aldersklasser.  

Som ny instruktør har du nogle klare fordele: 

 Du kommer på pædagogisk kursus i Dansk Sejlunion 

 Du bliver gratis medlem af Bådlåneklubben 
 Du er garanteret vind i håret et par timer hver uge og muligheden for at dele 

dine sejlererfaringer med dine ”egne” 2-3 elever 
 Fleksibel sejltid: Vi sejler 1. års hold mandag, onsdag og torsdag, så det er 

muligt at passe undervisningen ind i dit ugeskema 
 Du bliver medlem af det hold frivillige instruktører, der har gjort VSK’s Sejler-

skole til en af de bedste og mest velanskrevne i landet 

 Du kan lægge billet ind på at undervise i en decideret turbåd (Albin Ballad) el-

ler en af de mere livlige 806’ere 

Ring til Preben Thorndahl på 20 93 06 84, hvis du vil være med til at starte nye sejle-

re på den gode, sikre måde.

 

TORM JPG 2015 

Detaljerne omkring TORM Junior Grand Prix 2015 

9.-10. maj er ved at falde på plads – vi får brug for 

mange frivillige. Er du en af dem? 

Som tidligere nævnt afvikler VSK TORM Junior Grand Prix i 

weekenden 9.-10. maj.  

Vi er ved at have det vigtigste på plads omkring klasser, baner osv. – herunder også 

et overblik over behovet for hjælpere til vands og lands. Det står allerede nu klart, at 

vi skal bruge masser af frivillige for at afvikle stævnet …  

DERFOR: Har lyst til og mulighed for at gi' en hånd – også bare en af dagene – må du 

meget gerne allerede nu sende en mail til Søren Bo Christiansen på sbc@vallensbaek-

sejlklub.dk og oplyse om, hvornår du kan hjælpe, og om du foretrækker, at det fore-

går til vands eller lands. 

Dommerbåde efterlyses 

Vil du se det hele fra 1. parket, så er du meget velkommen til at byde ind med din 
båd som dommerbåd. Eneste krav er, at den kan rumme 5-7 personer, kan ligge for 
anker, og at du selv sørger for, at båden kommer ud til banen og retur.  

 

mailto:sbc@vallensbaek-sejlklub.dk
mailto:sbc@vallensbaek-sejlklub.dk


 

4 

Sejladsteori 

Ungdom afholder teoriundervisning for begyndere og let øvede 
torsdag den 26. februar, torsdag den 5. april og torsdag den 9. 
marts.  

Det foregår kl. 18-20 i Juniorhuset – alle er velkomne. 

 

To velbesøgte klubaftener 

Medlemmerne af VSK er ikke kun medlemmer af en aktiv klub, 

de er også selv aktive. Og heldigvis er de parat til at stille op 

og dele deres oplevelser og erfaringer med os andre. Det er 

der kommet to spændende og velbesøgte klubaftener ud af i 

denne vintersæson. 

 

På Europas floder og kanaler 

Lennart og Jette Larsen lagde ud den 8. januar med at berette om deres fem måne-

der lange tur gennem Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig i 2013 på Europas ka-

nalnet - fra D-broen i Vallensbæk Havn, til de vendte stævnen på Heureka rundt ved 

Paray le Monial på Canal du Centre, 100 km vest for Lyon i Frankrig, og begyndte den 

1.200 km lange hjemrejse. Både turen sydpå og turen nordpå bød på mange oplevel-

ser og skønne naturindtryk, men ikke mindst skulle Heureka gennem et hav af sluser 

– over 600, mener Lennart, der indrømmer, at de til sidst opgav at tælle dem!  

Med de mange billeder og videoklip kunne de to "flodskippere" nok få en og anden til 

at overveje sådan en tur. 

 

14 måneders "maritim camping" på en 12 meter Møn 

Det er ikke den vilde søgang, der er den største udfordring på Europas floder og ka-

naler, men søgang fik til gengæld Tina og Ken Meinertsen, også VSK medlemmer, 

rigelig af på deres fantastiske 14 måneders tur, som Ken spøgefuldt kaldte "maritim 

camping" på klubaftenen den 5. februar. 

I maj 2013 startede de fra in-

derhavnen i Vallensbæk, gik 

gennem Limfjorden, over Nord-

søen, gennem Den Kaledoniske 

Kanal, ned gennem Det Irske 

Hav, krydsede over til La Coru-

na i det nordvestligste Spanien, 

fulgte den portugisiske kyst og 

derfra videre sydpå til De Kana-

riske Øer. Her overvintrede de 

ved at hoppe fra ø til ø for siden at sætte kurs mod Azorerne via Madeira. Efter 12 

døgns sejlads – det var her atlanterhavsbølgerne viste tænder – kom de sikkert i havn 

i Irland. Resten af turen gik syd om England, gennem først Den Engelske Kanal med 

et kort stop i Holland og siden gennem Kielerkanalen og hjem til familie og venners 

varme velkomst på R-broen sidst i juli 2014.  

http://www.sejlsport.dk/sw30704.asp
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Turen blev sejlet i en 12 meter Møn 391 fra '85 med en 

6 mands besætning bestående af mor Tina, far Ken og 

Agnes på 4, Inge på 6, Aksel på 8 og Erik på 11 år! At 

sejle så langt med så lidt plads til en ung søskendeflok 

på fire var til tider en udfordring, men gav også oplevel-

ser og et familiesammenhold ud over det sædvanlige – 

alle, der overvejer at tage på langtur med deres børn, vil 

kunne lære meget af familien Meinertsens erfaringer.  

Ken opsummerede turen ved at sige, at han tænkte på 

det som en gradbøjning af "at leve" – nemlig at leve, 

opleve og overleve! 

 

Tursejlerudvalget takker foredragsholderne for at tage os med på deres rejser og 

opfordrer andre medlemmer, der måske har andre gode rejseoplevelser, til at kontak-

te Tursejlerne, hvis de vil dele deres beretning med os. Send en mail til Christina 

Rasmussen. 

 

Ny havne-ø ved Ishøj Havn 

Inderhavnen ændrer sig markant i de kommende måneder 

Ishøj Kommune er gået i gang med at realisere lokalplanerne for udgravningen af en 

lagune omkring kunstmuseet Arken (link til lokalplanen med illustrationer).  

Den opgravede jord bruges til at skabe en ny havne-ø i Ishøj Havn øst for landtangen 

Vandhunden i den lavvandede bugt lige overfor udsejlingen fra Vallensbæk Havn. Det 

ser ud, som om Ishøj Kommune fylder op næsten helt ud til kommunegrænsen midt i 

Inderhavnen, og det kan ikke undgå at komme til at påvirke udfoldelsesmulighederne 

for jollesejlere, kajakroere og surfbrætsejlere. 

 

Hvis 2. etape af byggeriet gennemføres, vil Ishøj Havn få 85 nye bådpladser. 

Tina med børnene og en af de 
mange nye venner, som familien 
fik på turen. 

mailto:chr@vallensbaek-sejlklub.dk
mailto:chr@vallensbaek-sejlklub.dk
http://www.ishoj.dk/sites/default/files/files/Endeligt%20vedtaget%20lokalplan%201%2067.pdf
http://www.ishoj.dk/sites/default/files/files/Endeligt%20vedtaget%20lokalplan%201%2067.pdf
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Følg VSK på Facebook & YouTube 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sejlerhilsener 

Kenneth Bøggild  

Formand  

Vallensbæk Sejlklub 

https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub
https://www.youtube.com/user/VallensbaekSejlklub

