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Isen måtte brydes, før jollerne kunne komme på vandet ved årets Flæske Cup den 13. november. Læs
artiklen på minbaad.dk

Frivillige søges til F18 VM i juli 2017

F18 bliver klubbens største stævne i nyere tid, og det kan kun kunne
gennemføres, hvis vi som medlemmer støtter aktivt op om det – sådan som vi
før har gjort ved de store arrangementer, der har givet klubben ry for at være
en professionel stævnevært. 
  
Netop fordi det er et VM – med al den prestige, det indebærer – beder vi
allerede nu om en forhåndstilkendegivelse fra alle, der kunne tænke sig at
hjælpe til som frivillig og gøre stævnet til en succes for klubben og en
sejlerfest for deltagere og frivillige! 
  
Så har du lyst og mulighed for at indgå i teamet af frivillige, vil vi meget
gerne høre fra dig allerede på dette tidlige tidspunkt – for vi er naturligvis
klar over, at stævnet ligger i starten af skolernes sommerferie. 
  
I første omgang beder vi dig blot tilkendegive, om du vil være med. Detaljer
om datoer og tidspunkter; om du ønsker at være til lands eller vands - alt det
aftaler vi senere. 

http://us11.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=c3b8b93a77861c3e9b5efa652&id=d8c5bd0cf9
http://minbaad.dk/nyhed/archive/2016/15/november/article/flaeske-cup-hestbaek-sejlede-med-bare-ben-i-finnjolle/
javascript:;


  
Og bemærk: Din tilmelding er kun vejledende – den er IKKE BINDENDE – du
kan til hver en tid melde fra. 
  
Forhåndstilmeld dig her … 
  
  
Følg F18 Worlds forberedelserne på Facebook og F18 hjemmesiden

Formandens sæsonstatus ved standernedhalingen

Sommerstanden blev strøget, og vinterstanderen sat lørdag den
29. oktober ved et velbesøgt arrangement, som blev afsluttet
omkring grillen ved Juniorhuset. Klubbens formand, Kenneth
Bøggild, benyttede lejligheden til at gøre status over den

forløbne sommersæson.  
 
Læs formandens tale her …

VSK Ungdom på julemarked

Lørdag den 26. november kl. 12–16  har
forældrerådet en bod på “Jul i
Vallensbæk” ved Vallensbæk Rådhus. 
For at skaffe lidt ekstra rum til
aktiviteter for vores unge sælger
forældrene havregrynskugler, kager,
julekort og julekalendre. Kig gerne forbi
og støt op om det gode initiativ! 
  
Læs mere om “Jul i Vallensbæk” …

Kommende VSK arrangementer

- Ungdom: Juleafslutning 4. december 
- Strikkecafé 13. december 
 
 
 
 
 
 
 
Se aktivitetsoversigten på hjemmesiden

http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/kapsejlads-2/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/
https://da-dk.facebook.com/F18worlds2017/
http://www.f18worlds2017.dk/
https://drive.google.com/file/d/0B1Tj60LXqLknbmg0bVlLVXRQWUU/view?usp=sharing
http://www.vallensbaek.dk/arrangementer/andet/jul-i-vallensbaek-2016
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/klubaftener/


Ungdom med i to nye DS videoer

Ungdomssejlerne Inge, Maria og Mads og
vores træner Freja (billedet) er med i to
nye videoer, som Peter Toft,
ungdomsleder i Sejlklubben Køge Bugt -
en af vores gode samarbejdspartnere -
har produceret for Dansk Sejlunion for at
promovere sejlsporten blandt børn og
unge. 
  
Se videoerne her ... 
 
Andre VSK-videoer på YouTube … 
 

Vintertræning for vikinger

Der afvikles fast vinterjolletræning hver
lørdag kl. 09.15-12. Vi starter med en
hurtig kop kaffe, og så er det ellers på
vandet med udlagt bane, effektiv
træning og videofejlretning
efterfølgende. Træningen er åben for
alle, og der er forsat plads på
slæbestedet. 
  
Læs mere her ...

Få din rabat hos DT

VSK er klubmedlem af Danske Tursejlere,
og det betyder, at du sparer 50 kr. på dit
personlige medlemskab. DT udsender
snart kontingentopkrævning – har du ikke
allerede oplyst, at du er medlem af VSK,
skulle du måske gøre det nu, så du får
rabatten. 
  
Læs mere her …

Standermasten lagt ned og i hus

Det tog en lille flok gråsæler i alt 7½
time at få afrigget standermasten og lagt
den ned med hjælp fra et liftfirma og
havnens kran med havnefogedens sikre
hånd på styregrejet. Med Jens' og
frontlæsseren Kermits hjælp kom den
tunge undermast til sidst på plads i den
store hal ved Juniorhuset. Nu kommer
det seje træk med afslibning, lakering
osv. 
  
PS: Gråsælerne mødes hver onsdag kl.
8.30 i klubhuset. Der er altid plads til en
til, også til dig … så kombardo!

Informationsmøde om havnen

Tirsdag 15. november havde
havnebestyrelsen inviteret indskyderne
til informationsmøde med kommunen om
en ny brugsrets- & driftsaftale. 60-70
fremmødte hørte Henrik Sydbo Hansen,
formand for havnebestyrelsen, og
borgmester Henrik Rasmussen orientere
om havnens udfordringer og kommunens
planer. Følg med på havnens
hjemmeside.

Næste Strikkecafé 13. dec.

Strikkecafeen holder åben sidste aften i
denne omgang tirsdag den 13. december
i Juniorhuset kl. 19-21.30. Invitationen er
stadig åben for alle: Invitér hellere end
gerne din veninde, søster eller
mor/datter med – og glem endelig ikke
dit strikketøj fra båden; nu er måske
sidste chance i år for at få det færdigt i
godt selskab.

http://www.sejlsport.dk/ungdom/laer-at-sejle-boern-og-unge
https://www.youtube.com/results?search_query=vallensb%C3%A6k+sejlklub
mailto:
https://www.facebook.com/groups/finnvsk/permalink/1794790320799661/
https://drive.google.com/file/d/0B1Tj60LXqLknSmwwM2g4eWRYbXc/view?usp=sharing
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/graasaelerne-2/
http://www.vhkb.dk/


VSK er på MobilePay

VSK modtager også betaling som
mobiloverførsel via MobilePay på mobil: 
 

51 95 65 86
 
Husk at skrive i feltet “Skriv besked”,
hvad betalingen vedrører!

Årets VSK skitur til Østrig

Skal I med på klubbens skiferie til Zell am
See i Østrig 18.-25. februar 2017, skal I
tilmelde jer nu. Turen er åben for alle
klubbens medlemmer og venner af
sejlklubben. 
Vi bor i Villa Lukashansl i Bruck.
Værelserne er store og kan fint fungere
som familieværelser. Der er også et
fællesrum, hvor vi hver dag holder en
afslappet afterski. 
  
Læs mere om turen/tilmeld dig …
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