Maj 2015

Nyhedsbrev fra Vallensbæk Sejlklub
TORM Junior Grandprix 2015
TORM JGP i weekenden 9.-10. maj gik over al forventning
– trods udfordrende vejr for de 131 tilmeldte joller og unge
sejlere. I havnen kunne gæstende børn prøve kræfter med
forskellige vand-aktiviteter under betryggende overvågning af Dansk Sejlunions "legeminister" Lea Galsgaard, og OCD, Optimisternes klasseorganisation, havde stillet
deres nye Opti-simulator op, så nysgerrige unge kunne snuse til, hvad det vil sige at
sejle.
Tak til alle sejlere, hjælpere og forældre, som
har været med til at gøre TORM Junior Grandprix til et super stævne. Dejligt, at regn, hård
vind og store bølger ikke kan afskrække vores
seje ungdomssejlere!






Læs om stævnet på hjemmesiden
Se de fantastiske fotos
Link til stævne- og resultatsiden
Link til Facebook Ungdom
Link til Facebook VSK

Havne-indsejlingen
Forlydender om, at indsejlingen er
tilsandet, så den kun kan besejles af
både, der stikker under 1,80 m, holder
heldigvis ikke stik. Havnen målte dybderne i indsejlingen den 5. maj:
Hvis man holder mod Ishøj-siden (S), er
der mellem 2,80 og 3 m vand – så
skulle der ikke være nogen problemer.
Tjek løbende havnens hjemmeside for
evt. ændringer.

Kommende VSK arrangementer





Pinsetur til Køge Marina den 23.-24. maj … Læs mere nedenfor
24-timers sejlads 30.-31. maj … Læs mere nedenfor
Åben havn-dag den 5. juni … Læs mere nedenfor
DM i Finnjolle den 6.-8. august

Pinsetur til Køge Marina den 23.-24. maj
Tursejlerudvalget indbyder til pinsetur lørdag den 23. maj til
Køge Marina.
Vi mødes i Juniorhuset kl. 9 til skippermøde, hvor der bydes på
morgenbrød, kaffe og en lille en til halsen. Derefter sejler vi til
Køge Marina og indlogerer os i løbet af dagen.
Vi mødes om aftenen under halvtaget og griller vores medbragte bøffer/fisk/pølser,
eller hvad man nu vil spise. Tursejlerudvalget sørger for varme grillkul.
Vi håber på, at rigtig mange af jer vil deltage på årets første hyggesejltur (børnevenlig!) i godt selskab med andre sejlere.
 Tilmelding
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Tilmelding til forårets 24-timers sejlads
VSK’s sejlere inviteres til forårets 24-timers sejlads den 30.-31.
maj. Vallensbæk Havn er den ene af de tre starthavne; de to andre er Svanemøllen og Rungsted.
 Tilmelding
24-timers sejlads er en tidsbegrænset distancesejlads, som går ud på at sejle så langt
som muligt og samtidig være tilbage til startpunktet indenfor 24 timer (minimum 18
timer). Du får du trænet praktisk navigation, vejrbedømmelse og natsejlads!

Tirsdagssejladserne er startet – kom og prøv!
Køge Bugt Kredsen er arrangør, og årets
første sejlads blev afviklet tirsdag den 5.
maj.
I år er omkring 40 både/besætninger tilmeldt. Det er fint, men vi tror, at flere af jer
ville få en fantastisk oplevelse ud af at deltage.
Selv om den officielle frist er overskredet, er det fortsat muligt at tilmelde sig. Derfor
opfordrer vi kølbåds-ejere i VSK til at kontakte info@kapsejl.dk eller gå ind på
www.kapsejl.dk og melde sig til. Uden at røbe for meget, kan vi afsløre, at det går
livligt for sig ude på bugten hver tirsdag!

Storjolletræningen er åben for alle storjolle-typer
Takket være et generøst sponsorat er det blevet muligt at tilbyde organiseret træning
for alle storjoller hver onsdag. Ny træner i VSK's trænerteam er Mathias. Træningen
foregår hver onsdag, hvor der er en kort briefing kl. 16.45 fulgt af ca. to timers sejlads.
Klubben indkøbte sidste efter år to Laserjoller, som indgår i Bådlåneklubben. Er du
medlem af den, kan du derfor komme på vandet og deltage i træningen.
Træningen er åben for alle storjolle-typer. Mød op og få mere ud af dit medlemskab
af Vallensbæk Sejlklub.

Fuld (sø)gang i Sejlerskolen
Den nye tursejlerbåd omdøbt
Efter en velbesøgt standerhejsning den 25. april bød klubben
på ristede pølser og vand/øl, inden det blev tid til at døbe
Sejlerskolens nye turskolebåd, en Albin Ballad 30 - eller rettere: Af- og omdøbe båden. Det foregik efter alle kunstens regler under højtidelig iagttagelse af de strikse forskrifter knæsat
i Vigors Interkatagoriske Omdøbningsceremoni. Anne Marie
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Samsø fra Bådlåneklubben var gudmor og navngav båden Balladen - et navn, der dels
reflekterer navnet på bådtypen og dels debatten i klubben forud for købet.
 Se billederne fra standerhejsning og båddåb
Bådeklubben – det ideelle alternativ til egen båd
Som medlem af Bådlåneklubben kan du låne klubbens 806’ere eller klubbens turbåd til
aften-, weekend- og eller ferieture - et oplagt alternativ for dig, der ikke har købt båd
endnu eller måske solgt din båd, men stadigvæk gerne vil ud og sejle; her kan Bådlåneklubben være en god og økonomisk rimelig løsning. Udover klubbens kølbåde indgår der også to Laserjoller i Bådlåneklubben.
For øjeblikket har vi fem aktive medlemmer, så der er også plads til dig og plads i
bookingkalenderen. Kontakt Preben Thorndahl på 20 93 06 84 eller pth@vallensbaeksejlklub.dk.
Status er, at Balladen er lejet ud næsten hele juli; der er 1 ledig uge tilbage (uge 28),
som kan forlænges med start torsdag den 2. juli i uge 27 til og med fredag den 10.
juli midnat. Når det gælder 806'erne, er der ledige bådlånetider i hele juli og weekenderne før og efter.
 Læs om Bådlåneklubben og priser
Alle bestod prøven i navigation
Mandag den 27. april afsluttede 16 sejlerskole-elever vinterens undervisning i navigation med en skriftlig og mundtlig prøve. Alle bestod – stort tillykke. Nu er I klar til den
praktiske 2. års-undervisning, den sidste etape mod duelighedsprøven til efteråret.
Sejlerskolens superhold
Sejlerskoleleder Preben Thorndahl er godt tilfreds, for med 21 første-års elever vil der
forhåbentlig også være 21 andet-års elever næste år – ligesom der er i år. Faktisk står
vi kun med 1 ledig kapsejladsplads lige nu.
23 medlemmer deltager i kurset for tursejlere, der nu efter fire teori-aftener afsluttes med pinsetur til Køge og praktiske øvelser lørdag den 30. maj.

Åben Havn på grundlovsdag, den 5. juni
Der er ved at blive lagt sidste hånd på programmet, som starter
ved 10-11 tiden. Vi opfordrer alle til at lægge familieturen forbi
vores havn grundlovsdag!
Havnen orienterer indskyderne direkte om program m.v. i næste nyhedsbrev.
Åben Havn er et friskt initiativ fra de lokale havne og giver os – og havnens andre
klubber – mulighed for at præsentere vores mange fritidstilbud overfor potentielle nye
medlemmer. Så invitér dine venner og bekendte med på en havnetur den 5. juni.
Tursejlerne opfordrer alle ejere af sejl- & motorbåde til at melde sig på havnekontoret til at sejle tur med gæster.
Har du en båd til salg, så tal med havnekontoret om at få plads på salgsbroen.
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Som nævnt i forrige nyhedsbrev bidrager VSK med forskellige aktiviteter:






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

VSK nr. 12 i Sejlsportsligaen
efter første stævne
Sejlsportsligaen er i fuld gang, og det første
stævne blev afviklet den 8.-10. maj i Skive.
Næste stævne er i Horsens den 12.-14. juni.
VSK er med i 1. division og stiller med teamet Christina Astrup Jørgensen, Lars Egedal, Michael Bernfeld og Per Braad.
 Læs Per Braads beretning sidst i nyhedsbrevet

Sponsor søges til Sejlsportsliga-teamet
Er der nogen, som via deres arbejdsplads eller personlige fonde
kunne tænke sig at sponsere/støtte vores team med et større
eller mindre bidrag, vil vi meget gerne høre fra dem. Kontakt
formanden på 25 34 40 50.
 Læs mere til sidst i nyhedsbrevet

Skipperkursus på Mallorca 26/9 – 3/10
Tilmelding senest 5. juni
I samarbejde med Københavns Sejlerskole
tilbyder Tursejlerne et kursus om at leje båd i
Middelhavsområdet. Her får du muligheden
for at erhverve dig erfaring, inden du stævner ud som skipper på en stor sejlbåd i
fremmed farvand.
Læs mere om kurset og priser her. Bemærk, at prisen er excl. fly og forplejning.
Hvis du er interesseret, så mail Christina Rasmussen. Vi har fået lovning på et VSKhold, hvis vi stiller med min. 5 og max. 6 deltagere.
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Første Sejlsportsliga-stævne 2015:
En blandet fornøjelse både resultat- & vejrmæssigt

Af Per Braad

Sejlsportsligaen udgøres af 18 klubber, som dyster mod hinanden. Der sejles i seks
både, hvor et "flight" består af tre sejladser. I Skive blev der sidste weekend, 8.-10.
maj, sejlet 14 flights, dvs. 42 sejladser i alt.
 Sejlsportsligaen.dk
 VSK Facebook Sejlsportsligaen
For VSK-teamet var det lidt af en blandet fornøjelse, både resultat- og vejrmæssigt.
Stævnet blev holdt lige uden for Skives nye lystbådehavn. Vores målsætning er at
blive i Ligaen med en placering i den øverste tredjedel, når sæsonen er færdig.
Vores hold til de to første stævner er Christina Astrup
Jørgensen, Lars Egedal, Michael Bernfeld og Per Braad.
Fredag fik vi fire sejladser med sol og svag til let fralandsvind Det gjorde, at forholdene var utroligt svære, hvilket
afspejlede sig i vores resultater, som blev en 2, 4, 6, 3.
Lørdag bød på jævn til frisk vind med regn hele dagen og lave temperaturer, så sidst
på dagen var alle meget kolde og kunne ikke vente med at komme hjem i et varmt
bad og få tørt tøj på. I den friske vind havde vi problemer med at finde det rette trim,
hvilket var en del frustrerende, da vi lavede rigtig gode starter, men ikke kunne holde
kadencen... vores resultater lørdag var 4, 4, 3, 5, 5. Det betød, at vi desværre nu lå i
den nederste tredjedel, så håbet om, at søndagen ville bringe sol og vind, var kærkomment.
Til vores store glæde skinnede solen søndag morgen, og der var en frisk til hård vind i
sigte ...
Med en middelvind på 14-15 s/m og tryk på omkring 18-20 s/m var scenen sat. Med
erfaringerne fra dagen før gik vi ud til første sejlads med stor viljestyrke og rundede
første mærke som anden båd, men blev desværre overhalet på sidste lænser, da der
kom et større tryk på modsat halse.
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Næste sejlads fik vi igen en super start, og med vores super fart og rigtige placering
på banen kunne vi ved topmærket runde som nummer et med rimelig afstand til resten af feltet. Vores føring holdt til lige før mål, hvor vi røg i et mindre vindhul og
desværre måtte se en planende konkurrent flyve forbi, så vi blev nr. 2. I de to sidste
sejladser var vi med fremme, men med øget vindstyrke og et par mindre håndteringsfejl, måtte vi slutte af med en 4. og 5. plads.
Det betyder, at vi slutter stævnet i Skive som nr. 12. Det er ikke i tråd med vores
målsætning, men det gør kun, at vi er sat ekstra op til Horsens i juni.

Sponsor søges til Sejlsportsliga-teamet
Som tidligere nævnt er VSK med i ”Sejlsportsligaen 2015”. Vi er igen i år med i 1.
division og håber, at vores besætning vil klare sig godt.
Vi har erfaret, at de fleste andre deltagende klubber har "opgraderet" deres deltagelse
med hjælp fra sponsorer mht. til beklædning, tilskud til logi og andre udgifter.
At være en del af et hold, hvor ens påklædning styrker selvtilliden og afspejler sammenhold, er ikke ukendt for sportsudøvere.
Vi har desværre ikke budget til at ekvipere vores hold fra klubkassen, og derfor vil vi
forhøre os blandt klubbens medlemmer, om der er nogen som via deres arbejdsplads
eller personlige fonde kunne tænke sig at sponsere/støtte med et større eller mindre
bidrag.
Vores målsætning er som udgangspunkt 10.000–15.000 kr., hvilket ville kunne beklæde vores hold, så det fremstår som en helhed. Beklædning, som indkøbes, tilhører
naturligvis klubben, så vi ved alle fremtidige stævner vil være velklædte og repræsentere VSK på bedst mulig måde.
For mere information om VSK's Sejlsportsliga-udtagelse og -deltagelse kan Claus V.
Andersen kontaktes på tlf.: 31 15 28 40
Kontakt Per Braad for at høre, hvordan det foregår, når VSK's hold er deltager i Sejlsportsligaen, på tlf.: 53 74 04 60

Følg VSK på Facebook & YouTube

Sejlerhilsener

Kenneth Bøggild
Formand
Vallensbæk Sejlklub
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