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Nyhedsbrev august 2017

Efter måneders forberedelse og en uges travl aktivitet på havnen og bugten
blev der sat punktum for F18 Worlds 2017 med en ceremoni den 15. juli, hvor
borgmester Henrik Rasmussen overrakte præmierne til vinderne og til
gengæld modtog deltagerlandenes nationalflag i pant til næste gang.

F18 finale 15. juli: Festlig afslutning på hektisk uge

Den 15. juli var det officielt slut: Vinderne i F18 verdensmesterskabet modtog
deres præmier og hyldest, og som klub kunne vi se tilbage på et perfekt
forløb, som også deltagerne kvitterede for: Undervejs havde sejlerne
bemærket den særlige ånd, som var over dette stævne, de havde følt sig
velkomne, imødekommet og oplevet glæde og begejstring hos alle, som var
involveret i stævnet - det gjaldt ikke kun de frivillige, men også havnens
andre brugere og personale: En stor tak til jer alle, ikke mindst tak for jeres
tålmodighed under stævnet - vi ved, at vi "fyldte meget" på havnen i
stævneugen, og at det ikke har kunnet undgå at påvirke andre brugere og
gæster. 
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Efter stævnet skrev Kenneth Bøggild til de frivillige hjælpere: 
- Det stævne, som vi sammen har afviklet, skaber ikke blot sammenhold i
Vallensbæk Sejlklub, men sammenhold på tværs af klubber og blandt alle
involverede i Vallensbæk. I planlægningen og afviklingen har jeg oplevet 100
% imødekommenhed og engagement, samt glæde ved at mere end 80 frivillige
fra klubberne på havnen …havde valgt at bruge en ferieuge på afviklingen af
stævnet. Tak til alle, som gjorde dette muligt ... 
 
Den tak gælder i lige så høj grad alle på Vallensbæk Havn, der ikke var
direkte involveret i stævnet. 
  
Se fotos fra stævnet på Facebook 
 
Se videoer her: Race Day 1 | Race Day 2 | Race Day 3 | Race Day 4 | Race
Day 5

TORM Medarbejderdag 3. sept.

Søndag den 3. september afholder vi
medarbejderdag for TORM fra kl. 10-16.
Det er Ungdom, som arrangerer, og de
kunne godt bruge nogle hjælpere og især
skippere til klubbens kølbåde, så TORM
medarbejderne kan få lov at komme med
ud at sejle i kølbåd. Send mail til Jens
Jakobsen.

To nye Optimist-joller

Det er masser af aktivitet i
Ungdomsafdelingen - og der bliver slidt
på materiellet. Derfor er både børn og
forældreråd glade for netop at have fået
to nye Optimist-joller, som klubbens
Sejlerfond har finansieret. 
 

Kommende VSK arrangementer

- TORM Medarbejderdag 3. september 
- Natsejlads 8.-9. september 
- Duelighedsprøve 30. september 
 
 
 
  
Se hele oversigten på hjemmesiden

Duelighedsprøve & navigation

I år afholdes duelighedsprøven lørdag den
30. september. Førsteårs-elever
opfordres til at tilmelde sig vinterens
undervisning og prøve i navigation og 2.
års undervisning i sejlads. 
NB: Det sker ikke automatisk – man skal
selv huske at tilmelde sig! Tilmelding til

Subscribe Past Issues

https://www.facebook.com/F18worlds2017/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=7LkVI9VVfjQ
https://www.youtube.com/watch?v=HVpNVQFxWzQ
https://www.youtube.com/watch?v=0ecHpeoLa2w
https://www.youtube.com/watch?v=pZjm87_XqxM
https://www.youtube.com/watch?v=Xm_mYy1Nnuc
mailto:lerke.jakobsen@mail.dk
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/klubaftener/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/tilmelding-til-navigation-2/
http://eepurl.com/c0hSJr
http://us11.campaign-archive.com/home/?u=c3b8b93a77861c3e9b5efa652&id=3999cfa577


 
 

Ungdomsstævner

Der venter ungdomssejlerne nogle travle
weekender i de kommende uger: 
27. august: Træningsstævne i Vallensbæk
med deltagelse af de andre klubber i
Køge Bugt Kredsen. 
9.-10. september: Kredsmesterskabet for
juniorer hos SKB i Hundige. 
23.-24. september: Harboe Cup i
Skælskør. 
 
 

Ny RIB kommer i næste uge

Som et resultat af det nye samarbejde
mellem os og gummibådsproducenten
Pro-Safe lånte vi en BRIG Navigator 520
under F18-stævnet og til OL-testen i
Århus senere på sommeren. Denne RIB
skal nu retur, men til gengæld er vi
udvalgt til at være prøvested for en ny
RIB, som Pro-Safe er ved at udvikle
specielt som trænerbåd til sejlklubber.
Den nye RIB kommer i næste uge.

VM-test for OL-klasserne

navigation og 2. års undervisning sker på
hjemmesiden.

Natsejlads 8. september

Sejlerskolen afholder natsejlads fredag
den 8. september. Der er skippermøde kl.
18.30 i Juniorhuset. Vi sejler til Lagunen i
Malmø, hvis vejret tillader det, og
forventer at være hjemme igen lørdag
ca. 14. afhængig af vejret. Sejlerskolen
stiller både til rådighed for eleverne,
men turen er åben for alle medlemmer.
Hvis du har plads til overs på din båd, må
du meget gerne byde ind med de ledige
pladser til Preben Thorndahl.

Øresund 1-2-3 STARS 26. august

Den 26.-27. august sejles ”Øresund 1-2-3
STARS”, både racing og cruising. Med
start i Rungsted sejles på en spændende
bane rundt i Øresund, pitstop, fest og
overnatning på Flakfortet og retur
søndag. 
 
 
 
Læs mere ...

24-timers sejlads 2.-3. sept.
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Sammen med Hellerup Sejlklub skal VSK
dække en af de 8-9 baner under ISAF VM
for de olympiske klasser næste år i
august/september i Århus. Der forventes
1500 sejlere på 1200 både til stævnet og
400 frivillige til afviklingen. Ved
generalprøven i år deltog et team fra VSK
på 470-jollernes bane: Kenneth Bøggild,
Elna Amb, Benjamin Rhode, Patrick
Larsen, Søren Badstue, Mogens Hansen
(BSS) og Axel Bøggild (SKB).

Bugten Rundt 24. september

Køge Sejlklub arrangerer den hyggelige
30 sømils sejlads "Bugten Rundt" fra Køge
via Bøgeskoven til Hvidovre og tilbage til
Køge. Tilmelding og betaling på Køge
Sejlklubs hjemmeside. OBS! Du ligger
gratis i Køge Marina fra fredag den 22. –
søndag den 24. september.

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/.
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