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Velkommen! 
Rigtig hjertelig velkommen til Vallensbæk Havn, hvor Vallensbæk Sejlklub har tilrettelagt to dage 

med TORM Junior Grand Prix. 

Vi ønsker dig held og lykke med sejladserne på Køge Bugt, der for første gang lægger farvand til 

et TORM Junior Grand Prix. 

Vi vil med dette korte brev, fremhæve nogle få praktiske oplysninger, som vil lette sejladser og 

håndteringen af joller m.m. på land: 

● Ved ankomsten er det vigtigt at alle joller aflæses på P-arealet uden for Vallensbæk havn, 
og jollerne derefter trækkes ind på jollepladsen - ca. 100 m. 

● Det er vigtigt, at alle biler og trailere efter aflæsning, parkeres på det store grus areal 

umiddelbart uden for havnen (se kort på næste side).  

● Alle joller skal placeres på jollepladsen og tilstødende arealer som anvises af 

plads-personale. Alle jollevogne skal tydeligt mærkes med sejlnummer (mærkat udleveres 

ved registrering), og placeres som beskrevet i det efterfølgende. 

● Der er gratis bad for sejlere i Juniorhuset under hele stævnet. Dørene i Juniorhuset er 

låst, og adgang kan opnås ved at taste koden 8217. 

● Bureauet findes på 1. sal i klubhuset, umiddelbart over Restaurant Krabben - se skiltning. 

● Søsætning af følgebåde kan foregå med kran i Vallensbæk Havn eller fra slæbestedet (kun 

fredag eller lørdag efter 10) ved jollepladsen i Vallensbæk Havn. 

● Følgebåde kan fortøjes på ledige havnepladser i inderhavnen. Der må ikke fortøjes på 

jollebro samt havnens servicebro. 

● Camping for telte og vogne findes på henholdsvis græsareal og p-areal umiddelbart uden 

for havnens areal (se kort på næste side). På arealet findes adgang til strøm, vand og 

toilet. 

Placering af de relevante faciliteter på havnen kan du se på kortet på næste side. 

Hvis du har brug for bureauet og er ikke der nogen til stede, kan du ringe til os på 99 55 23 46. 

Bureauet er selvfølgelig konstant bemandet i registrerings- og protesttiden. 

 

God vind og fair sejlads 

Med venlig hilsen 

Søren Bo Christiansen, Stævneleder 
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Praktisk information om søsætning, parkering, 

følgebåde m.m.  

Adgang til havnen 
Det er ikke muligt at køre ind på havnearealet for aflæsning. Af og pålæsning af jolle samt 

parkering skal foregå uden for havnearealet på anviste parkeringsplads. Havnens to havne øer er 

afspærret med automatisk pullert system. Hele havnen vil være afspærret for kørsel i 

tidsrummet 22:30 – 07:00. 

Joller og vogne 
Alle jolle skal placeres på jollepladsen og tilstødende arealer som anvises af pladspersonale. 

Alle jollevogne skal tydeligt mærkes med sejlnummer, soom udleveres i forbindelse med 

registrering. 

Vigtig Optimist vogne placeres på jollerampens sydlige side/til højre i søsætningsretningen, men 

Zoom8 vogne placeres modsat i nordlige siden/ til venstre i søsætningsretningen - se skitse på 

næste side. 

Vogne stables i bunker efter det sidste tal i sejlnummeret - se skitse på næste side.  

Følgebåde 
Søsætning af følgebåde kan foregå med kran i Vallensbæk Havn eller fra slæbestedet ved 

jollepladsen i Vallensbæk Havn. 

Søsætning med kran kan foregå under hele stævnet, men søsætning fra slæbested kan foregå 

fredag eller lørdag efter kl. 10. 

Følgebåde kan fortøjres på ledige havnepladser i inderhavnen. Der må ikke fortøjres på jollebro 

samt havnens servicebro. 

Der er mulighed for tankning af benzin og diesel fra havnens tankanlæg. 
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Parkering 
Al parkering skal foregå på parkeringsareal uden for havnearealet. Her skal biler, trailers, 

campingvogne, autocampers m.m. 

Parkeringsanvisninger fra landpersonale skal følges. 

 

 

Placering af joller vogne 
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