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Nyhedsbrev august 2016

I starten af sommerferien boltrede elever fra kommunens skoler sig til sommersejlads i havnen.

Skolen er begyndt igen efter ferien, også i VSK

Sejlerskolen  
  
Mandag den 1. august tog Sejlerskolens elever hul på andet semester og for 2.
årseleverne også det sidste, før de skal aflægge duelighedsprøven lørdag den
1. oktober. 
  
Førsteårs-elever opfordres allerede nu til: 
1) at tilmelde sig vinterens undervisning og prøve i navigation 
2) at tilmelde sig 2. års undervisning i sejlads. 
NB: Det sker ikke automatisk – man skal selv huske at tilmelde sig! Tilmelding
til navigation og 2. års undervisning sker på hjemmesiden. 
  
Der er et godt socialt sammenhold i klubbens sejlerskole og for at styrke det
yderligere, har skolen i år nedsat et festudvalg og inviteret elever og
instruktører til en sensommergrillfest den 20. august. 
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VSK afholder eget instruktørkursus til vinter 
Allerede nu har Sejlerskolen fået tilmelding fra otte nye elever til næste
sæson, og vi kan se, at vi kommer til at mangle instruktører i 2017. Derfor har
vi besluttet i vintersæsonen at afholde et nyt instruktørkursus, der omfatter
både teoretisk og praktisk uddannelse. Er du en af dem, der er i tvivl om, at
du kan være instruktør for nye sejlere, så ring nu og tag en snak med
sejlerskolechef Preben Thorndahl på 20 93 06 84. 
  
  
Ungdom  
  
Igen i år var sommersejlads for kommunens skolebørn en succes. 21 børn var
tilmeldt, og fremmødet var stort. Ungdomstræner Freja, som sammen med
Søren Rasmussen stod for ugens mange aktiviteter, vurderer, at vi har fået tre
nye begyndersejlere blandt deltagerne. 
  
Har du speedbådskørekort? 
Vi har i det hele taget haft stor tilgang af nye sejlere i Ungdom i år, og det er
dejligt med succes, men det kræver også flere hænder, så har du
speedbådskørekort, og kunne du tænke dig at bruge en mandag eller torsdag
på at hjælpe Freja, hører Annbeth Sørensen meget gerne fra dig. Det drejer
sig om at hjælpe de nye sejlere, hvis de driver lidt væk, er ved at kæntre,
har fået en bom i hovedet eller lignende. 
  
Kredsmesterskab 10.-11. september 
VSK er vært for Køge Bugt Kredsens junior- og ungdomsmesterskab i år. Der
sejles selvfølgelig Optimist, men også 29'er, Hobie 16, Zoom8, Laser Radial,
Feva, Tera - naturligvis afhængig af tilmeldinger fra klubbernes
ungdomssejlere. Ligesom sidste år kan de nyeste sejlere deltage efter TORM
Enkel Kapsejlads-konceptet, hvor man sejler på en nem bane uden så mange
svære regler. Tilmelding til stævnet her. 
Vi får hjælp fra naboklubberne, men hvis du har overskud, vil vi også gerne
have hjælp fra VSk'ere denne weekend. Skriv til Annbeth Sørensen. 
  
Søren Badstue fejerede 25 års jubilæum på Stegelejren 
Stegelejren i den første uge af august gik også fantastisk godt i år med rigtig
godt sammen-hold og god tone mellem både børn og voksne. Desværre var
det rimelig meget regnvejr og meget blæsende, så onsdag valgte lejrleder
Søren Badstue, at alle trængte til en tur til Møns Klint – det ville nemlig kun
have været en håndfuld af de mest erfarne og hårdføre sejlere, der kunne
have været gået på vandet i den vindstyrke. 
Søren Badstue havde i øvrigt 25 års Stegelejr jubilæum i år, og han blev
naturligvis fejret behørigt.
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TORM Dag 3. september

Lørdag den 3. september kl. 9-16
arrangerer VSK medarbejderdag for
TORMs ansatte i samarbejde med Dansk
Sejlunion. Medarbejderdagen er en del af
det sponsorat, som DS har med TORM
rederiet. Dagen handler om at give alle
en familieoplevelse med hygge, sjov og
en masse sejlads og vandaktivitet. Vi
mangler 2-3 køkkenmedhjælpere og
medlemmer, der vil gå til hånde på land
og til vands og hjælpe til, hvor der er
brug for det. Send en mail til Annbeth. 
 

Sidste ben i Tirsdagssejladserne

Sejladserne er genstartet efter
sommerferien, og der er stadig et par
tirsdage tilbage. Har du lyst til at prøve,
så kontakt info@kapsejl.dk og få et godt
tilbud, inkl. invitation til den festlige
præmieoverrækkelse den 20. september i
VSK's klubhus. I den forbindelse byder vi
ligesom sidste år på pizza og øl. 
 
Følg resultaterne her …

24-timers sejlads 3.-4. sept.

Kommende VSK arrangementer

- TORM Dag 3. september 
- Natsejlads 9. september 
- Kredsmesterskaber for juniorer &
ungdom 10.-11. september 
 
Se aktivitetsoversigten på hjemmesiden  
 
 
 
 
 
 
 

Årets natsejlads 9. september

Årets natsejlads er planlagt til fredag den
9. september. Natsejladsen indgår hvert
år som tilbud til Sejlerskolens elever,
men er åben for klubbens andre
medlemmer, der er velkommen til at
deltage i egen båd. Briefing kl. 18.30 i
Juniorhuset, hvor destinationen aftales –
den afhænger af vinden! PS: Du kan
træne natsejlads på egen hånd – se
vejledningen på hjemmesiden.

Bugten rundt den 25. sept.
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Det er en tidsbegrænset distancesejlads,
der går ud på at sejle så langt som muligt
og samtidig være tilbage til startpunktet
indenfor 24 timer. Du får trænet praktisk
navigation, vejrbedømmelse og
natsejlads. Start fra Vallensbæk.
Tilmelding og mere info på www.24-
timerssejlads.dk. 
 
 

Sjælland (næsten) Rundt

Ombord på Thomas Gundgaard Nansens
Cikija, en Albin Scampi 30, sejlede Peter
og Lena Tobiasen med i årets Sjælland
Rundt. Det er der kommet en lille
beretning ud af – læs den her.

Køge Sejlklub arrangerer den hyggelige
30 sømils sejlads "Bugten rundt" fra Køge
via Bøgeskoven til Hvidovre og tilbage til
Køge. Se invitationen her. Man skal
tilmelde sig og betale på Køge Sejlklubs
hjemmeside. Husk også at maile dine
båddata til henrikholst@privat.tele.dk.
OBS! Du ligger gratis i Køge Marina fra
fredag den 23. – søndag den 25.
september.

VSK i pressen

Finnjolle-sejleren Jørgen Linhartsen har
flere OL-medaljer. Læs mere på side 14 i
Sydkysten Nord, 9. august.
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