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Nyhedsbrev maj 2016

Mads og Mark kæmpede en hel dag mod hinanden i VSK Grand Prix på Kr. Himmelfarts-dag.
Mark var først over linjen i sidste sejlads, men ventede indtil Mads kom over, og så sejlede de
to unge Optimist-sejlere sådan her hele vejen fra baneområdet til slæbestedet, mens de
hyggede sig og snakkede. Essensen af ungdomssejlsport, hvor respekten og interessen for
hinanden er bærende. (Foto: Mogens Hansen)

Standerhejsning og årets første stævne

Lørdag den 30. april gled sommerstanderen til tops. Næstformand Søren Bo
Christiansen holdt den traditionelle tale og indledte: "Sejlklubben har den
sidste måned sydet af udendørs aktiviteter, forberedelse, bådklargøring …" 
Læs mere her og se fotos fra standerhejsningen her ... 
 
Efter talen demonstrerede vores sejlsikkert-ambassadør, Christina Rasmussen,
hvordan man selv tester redningsvesten. Der blev fundet flere veste, hvor
kalk/salt-tabletten havde overskredet sin holdbarhed og skulle udskiftes. En
enkelt vest var decideret defekt. Nåede man ikke at få testet vesten i år,
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kommer der en ny chance senere. 
 
Nye vedtægter godkendt 
Kl. 16 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling i Juniorhuset, hvor
eneste punkt på dagsordenen var endelig vedtagelse af
vedtægtsændringerne. De blev vedtaget og er nu trådt i kraft. 
 
Læs vedtægterne på hjemmesiden … 
  
VSK Grand Prix 2016 
På Kristi Himmelfartsdag, den 5. maj, var VSK vært ved årets første stævne
for ungdomssejlerne og Finn-jollerne. Vi kunne godt have ønsket os flere
deltagere, men det kolde vejr i april har nok virket afskrækkende. En skam,
for på dagen kom foråret med optimale forhold med skyfri himmel og en vind
mellem 3 og 5 m/s. 
  
Se resultater, fotos m.v. fra VSK Grand Prix 2016 her ... 
Læs meget mere om stævnet på minbaad.dk ...

Match 28'erne solgt

Bestyrelsen har afsluttet salget af de tre
Match 28'er, som klubben overtog i
forbindelse med afviklingen af
Vallensbæk Sejlklubs Sejladscenter.
Salget gav et overskud i forhold til
restafskrivningen på 56.000 kr. 
  
Læs mere her ... 
 

Tirsdagssejlads - ikke for sent at
komme med!

Årets første sejlads blev afviklet tirsdag
den 3. maj. Selv om den officielle

Kommende VSK arrangementer

- 24-timers sejlads 4.-5. juni 
- Kom-og-sejl dag for nye sejlere 5. juni 
- Skt. Hans fest 23. juni 
 
 
 
 
Se aktivitetsoversigten på hjemmesiden  
 

Ungdom indbyder til 
Kom og sejl-dag 5. juni

Ungdomsafdelingen inviterer børn fra 7-8
år med deres forældre eller
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tilmeldingsfrist er overskredet, er det
fortsat muligt at tilmelde sig. Derfor
opfordrer vi kølbåds-ejere i VSK til at
kontakte info@kapsejl.dk eller gå ind på
www.kapsejl.dk og melde sig til. 
 
 

OBS! Nye svenske pengesedler

Svenskerne udskifter deres pengesedler. I
første omgang drejer det sig om 20-, 50-,
200- og 1.000-kronesedler. Hvis du har
gamle sedler liggende, skal du bruge eller
ombytte sedlerne inden 30. juni 2016.
Næste fase er 1. oktober, hvor de
nuværende 100- og 500-kronesedler
udskiftes. 
 
Læs mere på Sveriges Riksbanks
hjemmeside og på dr.dk

270 DT- og DS-turbøjer udlagt

Danske Tursejlere og Dansk Sejlunion er
gået sammen om at tilbyde turbøjer til
de danske fritidssejlere. I alt stiller de to
organisationer omkring 270 turbøjer til
rådighed for de to organisationers
medlemmer. VSK er medlem af begge. Se
alle turbøjernes placeringer på Dansk
Sejlunions Tursejler app eller download
en oversigt over de udlagte turbøjer
nedenfor. 
 
 
Se turbøje-oversigt …

bedsteforældre til Kom og sejl-dag den 5.
juni. Her kan de få en prøvesejltur og
opleve, hvordan det er at være
ungdomssejler i VSK og opleve
stemningen ved slæbestedet og i
Juniorhuset. 
 
Se flyeren her

24-timers sejlads 4.-5. juni

VSK’s sejlere inviteres til forårets 24-
timers sejlads den 4.-5. juni. Vallensbæk
Havn er den ene af de tre starthavne; de
to andre er Svanemøllen og Rungsted. 24-
timers sejlads er en tidsbegrænset
distancesejlads, som går ud på at sejle så
langt som muligt og samtidig være
tilbage til startpunktet indenfor 24 timer.
Pris pr. båd: 100 kr. 
 
Tilmelding her ...

Bubber på besøg i Vallensbæk

Bubber er ambassadør for Vild med
Vand/Havnens Dag, der afholdes søndag
den 29. maj (Vallensbæk deltager ikke i
år). Projektet skal åbne lystbådehavnene
op og gøre dem til lokale samlingspunkter
for oplevelser, fællesskab og
vandaktiviteter. Bubber er hovedperson i
en række reklame-spots, der blev
optaget på havnen. 
  
Se Bubber i Vallensbæk Havn ... 
Læs om Vild med Vand & Havnens Dag ... 
Besøg Vild med Vand på Facebook ...
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Så kom klubben i TV!

I april havde klubben besøg af Lillian
Gjerulf Kretz fra DR1-programmet
Sundhedsmagasinet, som optog et indslag
om hud- og modermærkekræft. Hvis du
ikke fik set udsendelsen i sin tid  - hvor
adskillige klubmedlemmer deltager - kan
du gøre det nu via linket nedenfor. 
 
Se Sundhedsmagasinet ... 
Fotos fra optagelserne ... 
 
 
 

Vanddybden i Bøgeskov Havn

En kollega i Brøndby Strands Sejlklub,
Kristian Grønbech, gør opmærksom på, at
dybden i indsejlingen til Bøgeskov Havn
svinger meget – fra 2,1 m i juni sidste år
til 1,5 i august – og anbefaler, at man
kontakter havnefogeden på 22 53 86 42
for at høre sidste nyt, inden man prøver
at sejle ind. evt. tjekker
www.boegeskovhavn.dk
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