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Nyhedsbrev februar 2016

Stor søgning til Sejlerskolen

Om det hænger sammen med opsvinget i økonomien, eller at flere og flere
danskere i dag søger fritidsaktiviteter i naturen, eller om det bare er blevet
trendy at sejle igen, ved vores sejlerskolechef Preben Thorndahl ikke, han kan
bare konstatere, at Sejlerskolen efter en stille periode nu på tredje år oplever, at
eleverne strømmer til forud for sæsonstarten i maj - og at de nye elever er
yngre end tidligere. Status lige nu er, at Sejlerskolen har 40 tilmeldte elever; det
er to mere end sidste år på samme tid. 
  
Har du mod på at blive instruktør? 
Sejlerskolen mangler instruktører til kommende sæson. Har du et par ledige
timer én gang om ugen i maj-juni og august-september fra ca. kl. 17, og kunne
du tænke dig at bidrage til, at flere lærer at sejle, så vi alle kan færdes trygt og
sikkert på havet, hører Sejlerskolen meget gerne fra dig. Er du hurtig, kan du
nå at komme med på instruktørkurset i Dalum den 9. april; det er dog ingen
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betingelse. Kontakt Preben Thorndahl på tlf. 20 93 06 84, hvis du er
interesseret eller har spørgsmål. 
  
Travlt forår – som altid! 
Sejlerskolen har en tætpakket aktivitetskalender frem mod 2. maj, hvor
skolesejladserne begynder. 
  
Læs mere …

Kontingentbetaling og 
adresseændring

Sekretariatet har udsendt opkrævninger
for kontingentet for 2016 pr. brevpost eller
via Nets. Husk at betalingsfristen er
senest den 26. februar 2016. 
Nogle breve med opkrævningen er
desværre kommet retur på grund af fejl i
adressen. 
Derfor beder sekretariatet om, at man
husker at melde adresseændring ved at
sende en mail til sekretariat@vallensbaek-
sejlklub.dk 
 

Klubaften 3. marts kl. 19:
Førstehjælp

Få genopfrisket og suppleret din viden om
førstehjælp på årets kursus torsdag den 3.
marts. 
Kurset afholdes i klublokalet, og vi starter
kl. 19. Tilmelding senest 18. februar.
Dansk Førstehjælpsråd stiller op med to
mand med instruktør Bo Østergaard som

Kommende VSK arrangementer 
 

Klubaften: Førstehjælpskursus 3.
marts
Sejlerskolen: Fællesmøde 10.
marts
Skrivebordsnavigation 12. marts
Sejlerskolekurset Sejlklar 17. marts
Generalforsamling 31. marts
Tovværkskursus 19. & 28. april

Se aktivitetskalenderen 
på hjemmesiden … 
 

Skrivebordsnavigation 12. marts 
 

Tursejlerne indbyder til
skrivebordsnavigation lørdag den 12.
marts kl. 9 i Juniorhuset. Alle bådejere –
motor- som sejldrevne – kan være med
denne dag; der kræves ingen forudsæt-
ninger. Vi opfordrer til, at hele
besætningen deltager – ikke kun
kaptajnen! Husk tilmelding senest 12.
marts.
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kursusleder. 
 
Læs mere ... 
 

VBK inviterer til øl-smagning

 
 
VBK indbyder VSK-medlemmer til at
deltage i deres næste klubarrangement:
Øl-smagning torsdag den 10. marts kl.
18.30 hos Bryggeriet Skands i Brøndby. 
 
Tilmelding inden 25. februar.
 
Læs mere …

VSK generalforsamling 31.
marts

Klubbens generalforsamling afholdes
torsdag den 31. marts kl. 19 i klubhuset. 
Indkaldelse udsendes tre uger og
dagsorden 8 dage før. Sæt X i kalenderen
allerede nu!

VSK Grand Prix på 
Kr. Himmelfarts Dag

 
Læs mere …

Nyt tursejlerkursus: 
Rutine & cruising

Kurset består af en kombination af teori og
praktisk sejlads. Det er en oplagt
overgang for dig, der har taget
duelighedsbevis og som overvejer på et
tidspunkt at købe turbåd, men først ønsker
at få lidt mere rutine.
 
Læs mere ...

Nye koder til havnens bygninger

Havnen har ændret koden til toiletter, om-
klædnings- og baderum m.v. Den nye
kode er 9635. Koden til klubbens
lokaliteter er uændret: 9317
 
Læs mere …
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Efter to år med TORM-arrangementer
afholder Ungdom den 5. maj et "rent" VSK
Grand Prix-stævne med fokus på sjov
sejlads i trygge og hyggelige rammer. 
Stævnet er åbent for ungdomsklasserne
Optimist B + C, Tera Sport, Feva XL,
Laser Radial og Europa samt
voksenklasserne Finn- og OK-joller. 
OBS! Alle, som har lyst til at hjælpe på
land eller vand, må meget gerne skrive til
soeren@fam-chr.dk allerede nu.
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