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Nyhedsbrev juni 2017

Skt. Hans fest: Fredag den 23. juni kl. 18 inviterer VSK medlemmer, venner
og gæstesejlere til Skt. Hans fest. Se programmet her. Der er ingen
tilmelding eller bordreservering – til gengæld er det gratis at deltage!

Nedtællingen til F18 VM er startet for alvor

Nu er der kun 3 uger til, at verdensmesterskabet for F18 begynder. Det bliver
en sportsbegivenhed, der ikke blot vil præge vores klub og havn, men også
Strandparken og kommunen i det hele taget. Sjældent har man med større
ret kunne sige, at alle sejl er sat til! 
  
Hvis du ikke nåede at komme til vores borgermøde den 8. juni, finder du
meget af informationen her. 
  
I næste uge lancerer vi en F18-sektion på vores hjemmeside
www.vallensbaek-sejlklub.dk, der specielt henvender sig til klubbens
medlemmer, havnens andre brugere og ikke mindst de mange gæster, som vi
forventer kigger forbi under stævnet.

http://mailchi.mp/d853b6dee345/nyhedsbrev-juni-2017?e=[UNIQID]
http://vallensbaek-sejlklub.dk/invitation-til-sankt-hans-2017/
https://drive.google.com/file/d/0B1Tj60LXqLknbXJkZXlob3lEWHM/view?usp=sharing
http://www.vallensbaek-sejlklub.dk/
javascript:;


EFTERLYSNING:  
Vil du sejle tilskuere ud til F18-banen?

Vi vil benytte F18 VM til at skabe opmærksomhed og interesse for sejlsporten.
Derfor vil vi sejle tilskuere ud til banen, så de kan følge sejladserne på nært
hold og opleve stemningen og spændingen. 
  
Til det har vi brug for hjælp og vil meget gerne i kontakt med ejere af motor-
og sejlbåde, der vil sejle publikummer ud til kapsejladsbanen en eller flere af
dagene mellem 11. og 15. juli. 
  
Du kan tilmelde dig herunder eller kontakte Jesper Langer på kick-off mødet
for frivillige den 21. juni. 
  
Mere information & tilmelding … (Skriv koden: F18publikum og tryk på
"Indtast")

Åben båd: Kunne du tænke dig at byde besøgende
velkommen på din båd under VM?

For at fremme interessen for at sejle og for vores havn inviterer vi
havnens gæster under VM'et til Åben båd. Vil du være med? 
  
Vi vil meget gerne i kontakt med flere bådejere, der er parat til at åbne
deres båd for gæster og tage en snak med dem om sejlerlivet, og hvordan det
er at have båd i Vallensbæk. Vi hører gerne fra jer, uanset om I kan være med
en formiddag eller flere af dagene mellem 11. og 15. juli. 
  
Du kan tilmelde dig herunder eller kontakte Jesper Langer på kick-off mødet
for frivillige den 21. juni. 
  
 Mere information & tilmelding … (Skriv koden: F18publikum og tryk på
"Indtast")

http://vallensbaek-sejlklub.dk/f18-worlds-2017/for-f18-frivillige/tilmelding-af-tilskuerbaad/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/f18-worlds-2017/for-f18-frivillige/tilmelding-til-aaben-baad/


Kick-off møde for alle F18-frivillige den 21. juni

Der afholdes kick-off møde for alle frivillige under F18 VM onsdag den 21.
juni. Det foregår i klublokalet og starter kl. 19. På mødet får du en masse
praktisk information, de forskellige opgaver bliver fordelt, og du kan få svar
på dine spørgsmål. 
  
Er du ikke blandt de 63, der allerede har tilmeldt sig, kan du nå at gøre det
her – eller du kan møde op på mødet – så ordner vi det på stedet.

VKKC vært for DM i weekenden

Vallensbæk Kano & Kajak Club er vært
for DM 2017 i Kano og Kajak Maraton i
weekenden 17.-18. juni. Banen går dels
gennem indsøerne og dels gennem
havnen – fra Vallensbæk Havn til Ishøj
Havn og retur. Sejlere bedes vise roerne
hensyn. 
 
Læs her og se kort over banen ...

F18 i Vallensbæk NU

Nyhedsmagasinet Vallensbæk NU, der
omdeles til alle husstande i kommunen i
næste uge, har stor omtale af F18
verdensmesterskabet - bl.a. af de
aktiviteter, som vi arrangerer for
tilskuere og andre gæster på havnen
under stævnet. 
Følg med på hjemmesiden (efter
weekenden).

Kommende VSK arrangementer

- Familiekapsejlads 24. maj, 7., 14. & 22.
juni 
- Kick-off møde for F18 frivillige 21. juni 
- Skt. Hans fest 23. juni 
- F18 Worlds 8.-15. juli 
 
  
Se hele oversigten på hjemmesiden

Kom og sejl-dag gav nye sejlere

Vejret var med Ungdom, let til jævn vind
og solskin, på kom og sejl-dagen 10. juni.
10-20 gæster kiggede forbi, og en del
kom med ud at sejle. Ellers hyggede
voksne og unge sig med at prøve at sejle i
andre jolletyper og med andre makkere,
end de plejede. Til træningen i mandags
kom der et par børn ekstra pga.
arrangementet lørdag.

http://vallensbaek-sejlklub.dk/f18-worlds-2017/f18-vi-soeger-allerede-nu-frivillige-som-vil-hjaelpe-til-at-goere-verdensmesterskabet-til-en-succes-for-klubben-og-en-sejlerfest-for-alle/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/250-kanoer-og-kajakker-kaemper-om-dm-i-centerhavnen-weekenden-17-18-juni/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/klubaftener/


2. halvleg af årets aftenmatcher

Forårssæsonens sejladser slutter den 27.
juni, men det er ikke for tidligt at
overveje, om I skal deltage efter
sommerferien. Vi starter igen tirsdag den
1. august kl. 18.30, og du kan deltage i
efterårssæsonens syv sejladser for halv
pris. 
  
Kontakt info@kapsejl.dk
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