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VSK skal være vært for to turbøjer fra foreningen Danske Tursejlere. Bøjer, blåsere og ankerringe er
ankommet og bliver lagt ud senere på foråret. DT samarbejder med Dansk Sejlunion om udlægning af
turbøjer i danske farvande, og vores to er blandt de 150 bøjer, som DT lægger ud.

Generalforsamling torsdag 30. marts

VSK afholder ordinær
generalforsamling 2017 i
klublokalet torsdag den 30.
marts 2017 kl. 19. Dagsorden
med bilag udsendes pr. mail til
medlemmerne en af de
nærmeste dage.

Tilmelding til aftenmatch og familiekapsejlads åben

Aftenmatch: I 2017 er der aftenmatch hver tirsdag maj-juni og august-
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september. Køge Bugt Kredsen er
arrangør, mens Vallensbæk
Sejlklub står for den praktiske
afvikling af sejladserne. Der er
skippermøde i klublokalet tirsdag
den 25. april kl. 18.30, og
tilmeldingen til årets sejlads er
åben nu. 
  

Se her, hvorfor du og din besætning skal være med i årets aftenmatcher ... 
Tilmelding her ...

Familiekapsejlads: I 2017 sejler
vi familiekapsejlads på seks
onsdage kl. 18.30 i maj-juni:
10., 17 og 24. maj samt 7., 14.
og 21. juni. Der er skippermøde
torsdag 27. april kl. 19 i
klublokalet. 
  
Formålet med sejladserne, som

sejles efter de alm. søvejsregler, er at tilbringe et par timer på vandet
sammen med klubkammerater og ikke mindst hygge sig sammen i klubhuset,
når sejladsen er slut, og vi mødes over vores medbragte madpakke og
diskuterer dagens sejlads og resultater. 
  
Tilmeld dig og dine nu ..!

Skrivebordsnavigation

Vi afholder årets skrivebordsnavigation
lørdag den 18. marts kl. 9 i klublokalet.
Alle kan være med denne dag; der
kræves ingen forudsætninger! Til
gengæld opfordrer vi til, at hele
besætningen deltager – altså ikke kun
kaptajnen – og af hensyn til kabyssens
indkøb bedes du tilmelde dig
arrangementet hurtigst muligt.  
  
Læs mere...

Kommende VSK arrangementer

- Skrivebordsnavigation 18. marts 
- Gå-hjem-kursus i bådens dieselmotor
28. marts kl. 17, 18 & 19 
- Tovværkskursus 21. & 29. marts - åbent
for alle medlemmer 
- Generalforsamling 30. marts kl. 19 
- Ekstra tovværkskursus 24. april 
- Aftenmatch skippermøde 25. april 
- Familiekapsejlads skippermøde 27. april 
  
Se hele oversigten på hjemmesiden
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Gå-hjem-kursus i motorlære

Hør, hvordan dieselmotoren virker og
hvad du kan gøre, hvis den går i stå, samt
lidt om vedligeholdelse. Kurset er gratis
for VSK-medlemmer og tager ca. en time. 
 
Få ledige pladser torsdag den 23. marts
kl. 17, 18 og 19. 
  
Yderligere info og tilmelding ...

Ungdom har startet sæsonen

Ungdomstræningen er startet op, og der
trænes hver søndag fra kl. 10-13 frem til
1. maj, hvorefter der sejles mandag og
torsdag kl. 17 - ca. 20. 
Der er åbent for tilmelding til Stegelejr i
uge 31 for selvhjulpne jolle-sejlere fra
10-17 år.

Pinsetur 3.-4. juni

Tursejler varsler igen i år en pinsetur.
Målet er Køge Marina, så alle – også evt.
mindre erfarne tursejlere – kan være
med. For dem, der godt kan lide lidt
udfordring, kommer der et alternativ til
den lige rute. 
Følg med på hjemmesiden.

Har du prøvet gastebørsen?

På Markedspladsen på klubbens egen
hjemmeside har du mulighed for at
annoncere efter gaster eller omvendt
efterlyse en båd, der savner dig som
gast. Der findes desuden adskillige
gastebørser på nettet og Facebook –
blandt andet har Dansk Sejlunion en
gastebørs. Det samme gælder FTLF,
udkik.dk og sejlnet.dk. 
 

Tovværkskursus 21. & 29. marts

Sejlerskolen afholder årets
tovværkskurser tirsdag den 21. & onsdag
29. marts kl. 19-22 i Juniorhuset. Kurset
er obligatorisk for Sejlerskolens elever,
men alle klubmedlemmer er velkommen,
hvis der er behov for lidt genopfriskning
af færdighederne.

One Star Challenge

One Star Challenge en en solokapsejlads
arrangeret af Køge Sejlklub med start 27.
maj. Ruten går 106 sømil fra Køge, rundt
om Møn og tilbage til Køge, alene og
uden stop. 
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F18: Stor interesse

115 både fra en snes nationer har
allerede tilmeldt sig VM-stævnet i juli,
blandt dem flere af klassens topsejlere.
På hjemmefronten har 50 personer
reageret på opfordringen til at melde sig
som frivillig hjælper - deriblandt
vallensbækborgere uden tidligere
tilknytning til havnen. Vi glæder os til at
byde alle velkommen og kontakter jer pr.
mail snarest. Der bliver
informationsmøde for frivillige den 21.
juni.

  
Tilmelding ...

Sjælland Rundt 2017

I år vil der være felter med cruisingbåde,
og i den forbindelse inviteres sejlere
uden kapsejladsbåde og sejlere uden
målerbrev på deres både. Arrangørerne
håber, at mange sejlere vil finde tid og
mandskab til den fantastiske
distancesejlads. 
Det koster 800 kr. at deltage, og sidste
frist for tilmelding er 23. juni. 
  
Læs mere & se invitationen…
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