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Juni 2015 

Nyhedsbrev fra Vallensbæk Sejlklub 

 

Invitation til Sankt Hans fest 

2015 

Tirsdag den 23. juni inviteres medlemmer, 

venner og gæstesejlere til Sankt Hans fest i 

VSK. 

Grillen står klar ved standermasten fra kl. 18, 

og der er pyntet op på klubhusets terrasse. 

Der er ingen tilmelding eller bordreservering, 

og I medbringer selv mad, service og drikke-

varer. 

 

Pris 20 kr. pr. deltager for grill (hatten går rundt i løbet af aftenen). 

 

 Læs hele programmet her. 

 

 

 

 

 

DM i Finnjolle & 806 den 6.-8. august i Vallensbæk 

Vallensbæk Sejlklub er vært for Danmarks Idrætsforbunds danmarksmesterskab 2015 

for Finnjoller og klassemesterskabet for 806'er – to mesterskaber, som klubben er 

utrolig glade for at være vært for. De to mesterskaber bliver på ingen måde, som vi 

plejer at gøre: De kommer til at revolutionere sejlsporten!  

Stævnet vil være pakket med nytænkning, spænding, fairplay, intensitet, fede tiltag, 

og fest på land og vand. Stævnet vil være det, alle snakker om; det vil være stævnet, 

hvor aldrig tidligere prøvede formater testes af – det bliver tre dage i august, hvor 

stævnet vil rydde alle overskrifter, og al fokus fra sejlsportsmedierne vil være på Val-

lensbæk Sejlklub.  

For at sikre afviklingen har vi brug for DIN hjælp! 

Mesterskaberne afvikles den 6.- 8. august 2015, og der er nedsat en stævnegruppe 

bestående af Claus V. Andersen, Jakob Nybroe, Michael Bernfeld og Kenneth Bøggild.  

Vi har brug for din hjælp på land og vand, så har du tid og lyst til at deltage i kort 

eller lang tid, så skriv til Michael på michael.bernfeld@gmail.com eller til Jakob Nybroe 

på jakobnybroe@hotmail.com. Skriv, hvornår du kan deltage, hvad du godt kunne 

tænke dig at hjælpe med samt om du kommer til den store gallafest, som afslutter 

stævnet. Du vil blive grundig instrueret i alle forhold, så har du ikke den store stævne-

erfaring, kommer du sammen med nogle af klubbens erfarne folk.  

VIGTIG information til fritidssejlere 

Ny sejlrute i Øresund ud for Københavns 

Havn 

Læs om den nye rute, der gør, at fritids-

sejlere bedst og sikrest kan passere den 

tunge erhvervstrafik til/fra Københavns 

Havn. 

Klik her! 

 

Ændret afmærkning i Bøge- & Stor-

strømmen 

Klik her! 

 

http://vallensbaek-sejlklub.dk/invitation-til-sankt-hans-fest-2015/
michael.bernfeld@gmail.com
mailto:jakobnybroe@hotmail.com
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/tursejlads-2/obs-ny-rute-for-fritidssejlere-ud-for-koebenhavn-havn-2015/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/tursejlads-2/soekortsrettelser-2015-boegestroem-storstroem/
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Vær med til at skrive national sejlerhistorie i Vallensbæk Sejlklub, få tre hårde, men 

sjove dage og oplev en side af din klub, som du måske ikke kender så meget til! 

 

Efterlysning: Sejlerfamilie til tv-serie 

Nordisk Film TV søger danske familier, der er taget på eventyr til søs, eller som lige nu 

er i gang med at planlægge at gøre det indenfor meget nær fremtid. 

 

Overvejer du, eller kender du nogen, der planlægger at tage springet fra Danmarks 

trygge rammer til det store udland – eller har I allerede gjort det? Så vil Nordisk Film 

TV meget gerne tale med jer. 

 

 Læs mere her. 

 

Kommende VSK arrangementer 

 Sankt Hans fest den 23. juni 

 DM i Finnjolle den 6.-8. august 

 

Tirsdagssejlads-resultater på Facebook 

Sæsonens første tirsdagssejladser/aftenmatcher er afviklet – en af dem under ret 

udfordrende vindforhold.  

 Se resultaterne her. 

 

Følg VSK i Sejlsportsligaen 
 

Vores team var igen i ilden den 12.-14. juni i Horsens og ligger nu på en 12. plads. 

Følg med på  sejlsportsligaen.dk (live transmission!) og på vores  Sejlsports-

liga-side på Facebook.  

 

Ungdom samarbejder med kommunen om sommersejlads for 

børn i 2.-7. klasse 

http://vallensbaek-sejlklub.dk/efterlyses-sejlerfamilier-paa-langfart/
https://www.facebook.com/kapsejl.dk?fref=nf
http://sejlsportsligaen.dk/
https://www.facebook.com/VSKligasejlads?fref=ts
https://www.facebook.com/VSKligasejlads?fref=ts
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I år er der sommersejlads fra mandag den 6. til fredag den 10. juli for alle Vallensbæk 

Kommunes børn. Alle sejlere i VSK ungdom er også velkommen. Det er Christopher og 

Mathias, som underviser hele ugen fra kl. 10 til 15. De to trænere skal holde styr på 

forventeligt 25-30 unger. Det er en god kilde til nye medlemmer! Sidste år fik vi mere 

end fem nye ungdomsmedlemmer på den konto. 

 Se mere på kommunens hjemmeside valung.dk 

 
Talstærk VSK deltagelse på  

årets Stege-lejr 

Også i år arrangerer Køge Bugt Kredsen under Dansk 

Sejlunion den populære sejlercamp Stege-lejren fra den 

2. til den 8. august. Unge over 10 og under 18 fra 

kredsens sejlklubber kan deltage på campen, hvor de 

får lige så mange sejltimer på én uge, som de ellers får 

på en hel sæson. Igen i år stiller VSK med flest deltage-

re: 14 børn og 4 voksne. VSK's Søren Badstue er lejrchef. Stege-lejren er en fast tra-

dition gennem mere end 20 år og har hvert år været en stor succes blandt både børn 

og voksne.

 

VSK begynder C-optimist blev nr. 1 ved TORM JGP på Furesøen 

Yachtklubben Furesøen var vært for 

årets sidste TORM Junior Grandprix 

den 6.-7. juni. VSK Ungdom var re-

præsenteret med tre A-optimister og 

tre begynder C-optimister - optimist-

sejlere, der sejler deres første stævne. 

 

 Mads Bjerre Andreasen sikrede VSK 

en førsteplads i begynder C-optimist, 

mens Martin Jakobsen og Thor-Bjørn 

Andersen sejlede sig til hhv. en femte og 14. plads. Til lykke med de gode resultater. 

 

Udtaget til de nordiske mesterskaber 

Bedste placering blandt A-optimisterne fik Benjamin Peter Maagaard Rohde, som 

sammen Mikkel Petersen blev udtaget til at være blandt de 20 piger og 20 drenge, der 

skal repræsentere Danmark ved de Nordiske Junior Mesterskaber (JNOM) den 20.-26. 

juli i Kirkkonummi, Finland. Benjamin Degel blev også tilbudt en plads, men er ude at 

rejse på det tidspunkt.  

 

Udtagelsen sker på baggrund af ungdomssejlernes placering på OCD's rangliste – 

Optimisternes danske klasseorganisation. VSK Ungdom har det sidste par år fokuseret 

på at få de gode sejlere til at melde sig ind i OCD og deltage i stævner og træningslej-

re med klubtræner og følgebåd samt købe egne joller af meget høj standard. Det har 

været en succes, og VSK's sejlere har gjort det rigtig godt på vandet, ligesom vi som 

klub har fået megen ros for at arrangere ranglistestævner i år og sidste år. Lige nu er 

de ældste A-sejlere i gang med deres sidste sæson, og med den nye generation af C-

sejlere på vej lover det godt for fremtiden.

 

Thomas Degel og Søren Badstue 

på en tidligere lejr. 

Foto: Mogens Hansen, BSS 

http://www.valung.dk/sommerferieaktiviteter_2015/sommersejlads/
http://stegelejr.dk/2015/
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Pinsetur til Køge i år 

Tursejlerne havde indbudt til 

fælles pinsetur den 23.-24. 

maj til Køge Marina, og efter 

en udtur i rigtig god vind, 

samledes man kl. 18 ved grill-

stedet på havnen og fik en 

hyggelig aften - de voksne 

om bordet og de yngste på den store hoppepude ude bag halvtaget. Foruden delta-

gerne i tursejlernes tur havde andre Vallensbæk-sejlere, traditionen tro, fundet vej til 

Køge, så alt i alt var vi omkring 30 fra havnen.

 

Tursejlerkurset afsluttet med praktik 

Vintersæsonens teoriaftener i tursejlads blev afrundet 

søndag den 31. maj med at afprøve nogle af de lærte 

tenikker i praksis. Ligesom Lennart Larsen var instruktør 

på teorien, var det ham, som havde kommandoen under 

de praktiske øvelser. Der blev blandt andet øvet i at 

lægge til med og uden brug af anker og med anker for 

og bag; forskellige måder at fortøje på og bjærgning af 

mand over bord med dukken Mob, som bliver 

livagtigt tung og umedgørlig, når han har 

fået en dukkert!  

Efter frokost fortsatte øvelserne, og kategori-

en "bugsering af båd" blev pludselig til alvor, 

da en af deltagernes både havde et gear, 

som satte sig fast, og et anker der ikke gjor-

de det. Det lykkedes at forebygge havari, så 

dagen kunne afsluttes i god ro og orden med 

en debriefing i Juniohuset ved 15-tiden.  

 

Den natsejlads, som er en del af tursejlerkur-

set, afvikles til efteråret sammen med Sejlerskolen. 

I denne sæson havde tursejlerkurset, der er gratis for klubbens medlemmer, 23 del-

tagere. Det er samme niveau som tidligere år og viser, at der er en interesse for en 

"efteruddannelse" for sejlere med duelighedsbevis.

 

Åben havn på grundlovsdag, den 5. juni 

Solen skinnede, vinden blæste og Københavns Politiorkester spil-

lede populære melodier, da VSK deltog i Åben havn-dagen. Sej-

lerskolen fik omkring 20 gæster ud at prøvesejle, og Ungdom 

havde også en snes "nye" børn ude at sejle, enten med vores 

ungdomssejlere eller alene, fortæller Bo Fredskov, som havde en travl dag ved slæbe-

stedet.  

 Se billedkavalkaden fra dagen her i fotogalleriet nederst på siden. 

Fra venstre mod højre: Figuranten Mob, Len-

nart og skibshunden Tøsen. 

http://vallensbaek-sejlklub.dk/galleri/2005-2/2015-album/
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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

