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F18 Worlds 2017 rykker hastigt nærmere, og vi arbejder i klubben for fuld kraft på at få alle brikkerne
i det store puslespil til at falde på plads. (Foto: Kenneth Bøggild)

F18 VM i juli 2017 tager form

F18 verdensmesterskabsstævnet den 8.-15. juli 2017 arrangeres af VSK i nært
samarbejde med F18 International og F18 Danmark. Til at håndtere de mange
opgaver og detaljer, som skal på plads, inden de første af de 150-200
deltagerbåde med besætning og hjælpere lander i Vallensbæk i begyndelsen
af juli næste år, har klubben nedsat en organisationskomite. Internt i
komiteen har man valgt at opdele ansvarsområderne i: 
  
Udstyr (Steen Roar Hillebrecht) 
HR/mandskab (Søren Bo Christiansen) 
Race Management (Morten Halberg & Søren Badstue) 
Logistik på land (Michael Bernfeld) 
Catering & undeholdning (Claus Voigt Andersen & Ellena Ambs Lee) 
Kommunikation (Jesper Langer) 
Elektronik (Henrik Borch) 
Økonomi (Jakob Nybroe & Kenneth Bøggild) 
Sikkerhed (følger) 
  
Samarbejde på alle leder og kanter 
Udover F18-klubberne er vi omgivet af samarbejdspartnere til alle sider; ikke
mindst støtter Vallensbæk Kommune på alle måder op om stævnet, faktisk
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har kommunen netop meddelt, at man nu opretter en
projektgruppe, således at F18 VM kommer med som fast
punkt på dagsordenen på de løbende chefmøder i
kommunen. 
Strandparken er en anden vigtig forbundsfælle, fordi
deltagerbådene skal parkeres og søsættes direkte fra
stranden, nærmere bestemt fra de ca. 250 meter
sandstrand umiddelbart øst for stenmolen og hen til
badebroen. Strandparken har tilbudt at rydde og planere
arealet, hvor F18-katamaraner skal stå i "P-båse", så det
er perfekt. 

  
Sponsorstøtte 
Vores lokale F18-team – Penny Wyon og Jan Hedmann – har ikke blot været
primus motor i at få stævnet til Vallensbæk, men også promoveret stævnet
ved enhver sportslig lejlighed siden august sidste år. Samtidig har de to elite-
sejlere gjort et enormt arbejde for at finde og dyrke mulige sponsorer til
projektet. Blandt de firmaer og organisationer, som allerede har givet tilsagn,
er bl.a. Tuborgfondet, TrygFonden og sejlertøjs og-udstyrsfirmaet Zhik.  
  
Frivillige er den bærende kraft 
F18 bliver klubbens største stævne i nyere tid, og det vil kun kunne
gennemføres, hvis medlemmerne støtter op ved aktivt at hjælpe med som
frivillige – sådan som det er sket ved store arrangementer tidligere. 
 
Vi håber også at få jeres opbakning denne gang, hvor der bliver brug for
rigtig mange hænder, og opfordrer til, at man forhåndstilmelder sig, når
tilmeldingen om kort tid åbner på klubbens hjemmeside. 
  
Følg med på Facebook og F18 hjemmesiden

Standernedhaling 29.oktober

Sommerstanderen stryges lørdag den 29.
oktober kl. 14, og bagefter inviterer
klubben på grillpølser og sodavand/øl ved
Juniorhuset, hvor vi siger tak for i år. 
  
  
  
Læs mere ...

Kommende VSK arrangementer

- Standernedhaling 29. oktober 
- Storjoller vintertræning fra 29. oktober 
- Klubaften 3. november 
- Strikkecafé 8. november 
- Flæske Cup 13. november 
- VSK fest 19. november 
 
Se aktivitetsoversigten på hjemmesiden

https://da-dk.facebook.com/F18worlds2017/
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Har du tilmeldt dig?

Lørdag den 19. november ruller årets
formidable VSK Fest over scenen. Mød
alle de store fra Roskilde, Smuk Fest,
Langeland, Woodstock! Beatles, Stones,
ABBA, Aqua, Thomas Helmig, Tina Turner,
Thomas Buttenschøn … og mange andre.
Det bliver et brag af en fest. 
Få pladser tilbage! Husk at tilmelde
dig/jer inden lørdag den 5. november til
c.v.andersen@hotmail.com 
  
Se hele programmet her …

Mød Dansk Søredningsselskab

På vinterens første klubaften – torsdag
den 3. november kl. 19 – kommer
Stationsleder Jan Thorst fra Køge og
fortæller om DSRS. Selskabet har siden
2004 hjulpet fritidssejlere og andre
bådejere i knibe og assisteret det
officielle redningsberedskab. I dag er der
10 stationer og omkring 170 frivillige,
som 24 timer i døgnet og 365 dage om
året er klar til at rykke ud og hjælpe
sejlere.

Flæske Cup: Ny dato!

VSK’s skitur til Østrig

Vi gør det igen! Det er nu, du skal melde
dig og familien til klubbens skiferie i Zell
am See i Østrig 18.-25. februar 2017. 
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 alt om turen her …

VSK nu på MobilePay

VSK modtager nu også betaling som
mobiloverførsel via MobilePay på mobil: 
 

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

Næste Strikkecafé 8. november
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Sæsonfinalen for storjoller Flæske Cup,
sæsonens mest fedtede cup, rykkes
lørdag den 12. til søndag den 13.
november. 
Det er stadig et uhøjtideligt endags-
stævne med fokus på mange korte
sejladser og et solidt socialt arrangement
efter sejladserne. 
Der sejles, indtil flæskestegen har en
kernetemperatur på 63 grader, hvorefter
man haster i land til 30 min. i saunaen
før middagen. 
  
Se invitation m.m. her ... 
  
Følg med på stævnets hjemmeside her 
Og på stævnets Facebook-side her

Ungdom vintertræner

Ungdoms jollesejlere træner hver søndag
frem til juleafslutningen den 4.
december. 
  
Desuden er der aftalt følgende
arrangementer sammen med SKB Ungdom
i år: 
  
31/10: Svømning i Greve svømmehal kl.
17-19 
14/11: Skøjtetur i Friheden kl. 18.30-20 
 
 

Til lykke!

Alle 14 elever fra Sejlerskolen, der gik op
til årets duelighedsprøve den 1. oktober,
bestod. Vi ønsker til lykke med beviset! 
  
Se fotos …

Strikkecafeen holdt åben første gang i
starten af oktober, og vi skulle hilse at
sige, at man fik hygget sig, og at
deltagerne bestemt kan anbefale andre
at møde op den 8. november i
Juniorhuset kl. 19-21.30. Invitationen er
åben for alle, og VBK medlemmer er
hjertelig velkomne. 
Tag hellere end gerne din veninde, søster
eller mor/datter med – og glem endelig
ikke dit strikketøj fra båden; her er
chancen for at få det færdigt i godt
selskab. 
 
 
 
 

Tera'er trænede i 15-18 m/s

Sejlsæsonen er slet ikke forbi. En flok
seje ungdomssejlere afviklede
træningslejr i sidste weekend i deres
Tera-joller. DMI sagde 15-18 m/s; de unge
sagde: "... og hvad så". Og afsted gik det,
to træningspas på vandet, forsvarligt
afviklet i centerhavnen, og med flere
følgebåde med trænere i tørdragter til at
hjælpe. Lejeren afvikledes i et
samarbejde mellem VSK & SKB. 
  
Se artiklen på minbaad.dk …

De skal have en overhaling

Skolebådene er taget på land, og det
betyder at der skal arbejdes på dem, så
de er klar til næste sejlsæson. Vil du
være med til at få vores skolebåde i god
stand, så se kan du tilmelde dig via mail
til lennart-jette@mail.dk - du får både
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viden om bådvedligeholdelse og mulighed
for socialt samvær med klubkammerater.
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