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Nyhedsbrev december 2017

Ungdom holdt juleafslutning den 3. december - en herlig søndag med sejlads
rundt om det udlagt juletræ med efterfølgende julefrokost. Der var både
mange af de store sejlere med og nogle af de helt unge - så i alt var der 29
deltagere til en rigtig dejlig afslutning på sæsonen.

  
 Ungdomsafdelingen starter op igen efter juleferien søndag den 21. januar kl.
10-13 i klubhuset, og herefter er der hver søndag kl. 10 arrangementer på
land, hvor alle kan være med - så vi håber at se rigtig mange. 

  
 Klik på billedet og se videoen.

Glædelig jul & godt nytår

2017 har også været et år præget af mange, forskellige aktiviteter i klubben:
Sejlerskolens kurser, både til lands og til vands, har oplevet rekordstor
søgning; vi har afviklet aftenmatcher og familiesejlads for "de voksne" og VSK
Grand Prix for Ungdom, som også har fået to ekstra Optimistjoller foræret.
Hverken skidt vejr eller årstidernes skiften kan holde storjolle-sejlerne på
land, og der er kommet nye til.

  
 Efter et godt og langt tilløb fik vi gennemført F18 Worlds 2017 i anden uge af
juli med over 120 både fra 21 nationer. Vi klarede det til UG+ ifølge
deltagerne — ikke mindst takket være den imponerende indsats fra de 90
frivillige. Endnu engang tak til jer alle!

 

https://us11.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=c3b8b93a77861c3e9b5efa652&id=bd4ba3fcd6
https://www.facebook.com/VSKungdom/videos/1693873223996495/


 
 Sommersæsonen sluttede med en fantastisk klubfest i oktober med
gourmetmad og dans for festklædte deltagere under glitrende lysekroner.

  
 Vi skåler godt nytår på klubaftenen den 4. januar

  
 Allerede den 4. januar har vi vores næste klubaften, hvor to af vores
klubkammerater fortæller om deres oplevelser i Østersøen og Den Botniske
Bugt. Læs mere nedenfor.

  
 Klubben byder på et glas bobler i pausen, så indtil da ønskes I alle

  
 Glædelig jul og godt nytår

Klubaften torsdag 4. januar

Jens og Birgit Hauer, VSK, rev 4 måneder
ud af kalenderen i år og tog på et 2578
sømil langt togt med Catarina, deres
Carter 30, gennem Østersøen og Den
Botniske Bugt.

 Kom og hør dem fortælle om turen og se
deres billeder torsdag den 4. januar kl.
19 i klubhuset.

 
I pausen ønsker vi hinanden godt nytår
med et glas brus.

 
Læs mere …

Tilmelding til familieskituren

Det er nu, du skal melde dig og familien
til klubbens skiferie i Zell am See i Østrig
17.-24. februar 2018. Turen er åben for
alle klubbens medlemmer og venner af

Kommende VSK arrangementer

- Klubaften 4. januar
 - Strikkecafé 9. januar

 
Se oversigten på hjemmesiden

 

 

Instruktør til Sejlerskolen?

Allerede nu har 21 tilmeldt sig som 1. års
elever, 12 til 2. år og 5 til andre kurser.
Derfor søger Sejlerskolen stadig efter
instruktører.

 

http://vallensbaek-sejlklub.dk/klubaften-torsdag-den-4-januar-kl-19-4-maaneder-for-sejl-i-oestersoeen-og-den-botniske-bugt/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/klubaftener/


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. Tilmelding sker ved at
sende en mail til ski@vallensbaek-
sejlklub.dk

Generalforsamling 2018

Bestyrelsen indkalder til ordinær
generalforsamling i Vallensbæk Sejlklub
torsdag den 22. marts 2018 kl. 19 i
klubhuset.

 
Dagsorden følger.

  
 Bemærk venligst: Forslag, som ønskes
vedtaget på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest 1
måned før.

One Star Challenge 2018

Starten går fredag 1. juni 2018 fra Køge
på den 106 sømil lange non-stop single
hand-sejlads. Sidste år deltog syv både
fra VSK - fem har allerede tilmeldt sig
nu. Skal du også være med? Tilmeldingen
er åben nu.

  
  
 Tilmelding ...

Kunne du tænke dig at prøve kræfter
med opgaven?

  
 Læs mere på hjemmesiden eller
på Facebook og kontakt Sekretariatet
på sekretariat@vallensbaek-
sejlklub.dk/43 54 70 07.

Strikkecafé 9. januar

Strikkecafeen holder åben næste gang
tirsdag den 9. januar kl. 19 i Juniorhuset.
Vi er en halv snes fra VSK og VBK, som
hygger os 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!)

 
 

Sjælland Rundt 2018

Helsingør Sejlklub indbyder til
kapsejladsen Sjælland Rundt 2018.
Starten går torsdag den 28. juni, og de
fleste sejlførende både kan deltage. Spar
200 kr. og tilmeld dig før den 15.
januar!

  
 Tilmelding ...

 Læs også på Facebook ...
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