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Nyhedsbrev oktober 2017

De to turbøjer, som VSK er vært for, blev hentet ind i sidste uge af Henning
fra Danske Tursejlere. Sammen med sin hustru (og efterårsferierende
barnebarn) sejler han en opsamlingstur langs Østjylland/Fyn og en anden
omkring Sjælland. Kommentarer og "Likes" på klubbens hjemmeside viser, at
mange sejlere bruger og sætter pris på DT's turbøjer. Nu får vores egne to en
gang vask, så de er klar, når Henning kommer tilbage til foråret og sejler
dem ud igen. Tak til DT for en fantastisk service!

Nu er et godt tidspunkt at starte i Ungdom på

Modsat af hvad man måske skulle tro, er vintersæsonen faktisk et rigtig godt
tidspunkt at starte som ungdomssejler! Så vi opfordrer alle sejlerforældre og
-bedsteforældre til at tage deres børn og børnebørn i hånden og kigge forbi
slæbestedet og Juniorhuset en af de kommende søndage. I må også meget
gerne dele opfordringen med venner og bekendte. 
  
Ungdom er aktiv hele vinteren; efter julefesten den 3. december, hvor der
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sejles om juletræet i flot pyntede både, går vi i land og mødes derefter til
tørtræning, teoriundervisning med videoer og øvelser - alt sammen tilsat en
stor portion råhygge og godt kammeratskab. Det er en fantastisk måde for
nye og yngre børn at lære de mere erfarne ungdomssejlere at kende på, så de
er trygge og har fået gode sejlervenner, når vi til maj igen går på vandet. 
  
Bare mød op på havnen en søndag ved 10-tiden og grib fat i en af os. 
  
På klubbens hjemmeside kan I se meget mere om, hvad Ungdom står for. Klik
her 
  
Del dine sommerfotos 
  
Måske var 2017 ikke den bedste sejlersommer i mands minde, men mange af
jer er sikkert alligevel kommet vidt omkring på ferien og andre ture. 
  
Kunne du ikke have lyst til at dele dine sejlerbilleder med os på hjemmesiden
og Facebook og måske inspirere os andre til spændende turmål og oplevelser? 
  
E-mail dine fotos som vedhæftet fil med en kort kommentar om, hvor de er
taget og hvornår, til webeditor@vallensbaek-sejlklub.dk. Så opretter vi et VSK
sommer 2017 album.

Standernedhaling 28. oktober

Lørdag den 28. oktober er der
standernedhaling kl. 14, hvor vi stryger
klubbens sommerstander og udskifter den
med vinterstanderen. Bagefter byder
klubben på øl/vand og grillpølser ved
Juniorhuset – Festudvalget har nemlig
beslaglagt klublokalet for at gøre klar til
Gourmet Aftenen senere på dagen.

Gourmet Aften 28. oktober

Kommende VSK arrangementer

- Standernedhaling 28. oktober 
- Gourmet Aften med dans 28. oktober 
- Klubaften 2. november 
- Flæske Cup 4. november 
- Strikkecafé 14. november 
 
  
Se oversigten på hjemmesiden

Vinterens klubaftener
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Glæd jer til Gourmet Aften på lørdag.
Menuen er næsten klar: Andelever-
mousse, jomfruhummerbisque,
perlespelt-risotto, færøsk laks,
energiboost!,  konfiteret perlehønelår og
surprise æbledessert. Hertil et udvalg af
passende vine og postevand, serveret af
husets over-sommelier. Dørene åbnes kl.
17.45, og vi har reserveret bord til netop
jer!

Duelighedsprøve i modvind

20 sejlerskole-elever bestod
duelighedsprøven i starten af oktober, og
de måtte virkelig bevise, hvilket stof de
var gjort af. For i år var det ikke just
nogen letvejrsprøve! Lørdag var
middelvinden over 13 m/s fra sydøst, så
prøven måtte udskydes. Heldigvis var
censorerne fleksible, og det blev aftalt,
at prøverne kunne gennemføres
hverdagsaftener i den følgende uge – der
dog viste sig at byde på  ligeså voldsom
vind, men fra vest. Trods det, klarede
eleverne sig med ros fra censorerne for
god bådhåndtering og sikkerhed i
manøvrerne.

Flæske Cup 2017

Sommersæsonen for storjoller afsluttes
med Flæske Cup den 4. november: Et
uhøjtidelig en-dags stævne med fokus på
mange korte sejladser og et socialt
arrangement umiddelbart efter
sejladserne. 
  
Læs mere og tilmeld dig ...

Reservér datoerne nu til en stribe
spændende VSK klubaftener med
afvekslende temaer – vi lover, at der også
vil være noget, du ikke har lyst til at gå
glip af! Programmet er ved at blive
finpudset og følger snarest. Her er
datoerne – alle en torsdag: 2. november,
14. december, 4. januar, 1. februar, 1.
marts og 5. april. 
 

Nye i Sejlerskoleudvalget

Medio september valgte
Sejlskoleudvalget, efter mange års aktivt
virke, at nedlægge deres hverv. Der er
derfor kommet nye medlemmer i
udvalget. Det nye Sejlerskoleudvalg
består af Christina H. Rasmussen som
tovholder assisteret af Tom Salter, Peter
Ambs fra Sekretariatet, Steen Hillebrecht
og Palle Mogensen. Ændringerne i
udvalget berører ikke aktiviteterne i
Sejlerskolen for nuværende eller nye
elever. Stor tak skal lyde til det afgående
Sejlerskoleudvalg. 
 
 

Ungdom vintertræner

Efter efterårsferien træner Ungdom på
vandet hver søndag frem til
juleafslutningen den 3. december.
Derefter er der "tørtræning" med teori,
øvelser, videoinstruktion osv., indtil de
går på vandet igen i maj. 
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Årets VSK familieskitur

Det er nu, du skal gøre plads i
kalenderen til klubbens skiferie i Zell am
See i Østrig 17.-24. februar 2018 (uge 8).
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 ...

Kommunen takker F18-frivillige

De frivillige fra F18 verdensmesterskabet
i sommer blev forrige fredag hædret af
kommunen ved en uformel sammenkomst
i klubhuset, hvor borgmester Henrik
Rasmussen takkede de frivillige for deres
indsats, som har været det bærende
element for arrangementets succes. 
 

One Star Challenge 2018

Starten går fredag 1. juni 2018 fra Køge
på den 106 sømil lange non-stop,
singlehand-sejlads. Sidste år deltog syv

Strikkecafé 14. november

Næste gang, strikkecafeen holder åben,
er tirsdag den 14. november kl. 19 i
Juniorhuset. Vi er en halv snes fra VSK og
VBK, som hygger et par timer, hvor der
strikkes og hækles, mens snakken går om
skønne havne, gode sejlture, drømme og
planer for næste sæson (PS: Man behøver
ikke strikke eller hækle for at komme og
få en kop kaffe!) 
 
 
 

Havnen inviterer til dialog

Havnen afholder dialogmøde i november
og januar for havnens indskydere, dels
for at sikre at der er tid til at tale om
ideer, muligheder og drømme, og dels for
at bestyrelsen kan præsentere konkrete
planer og forslag. 
  
Læs mere ...

Følg med i bestyrelsesarbejdet

Følg klubbens og havnens
bestyrelsesarbejde: 
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både fra VSK - fire har allerede tilmeldt
sig. Skal du også være med? Tilmeldingen
er åben nu. 
  
Tilmelding ...

Se referat fra klubbens bestyrelsesmøde
her 
 
Se referat fra havnens bestyrelsesmøde
her
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