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Lokalavisen Folkebladet kiggede forbi havnen en onsdag og fangede Gråsælerne i 

deres arbejdstøj – her Per Ry Jacobsen og Henning Karlsen i gang med en ny låge til 

materielgårdens opbevaringsrum for benzintanke. Foto: Heiner Lützen Ank, 

Folkebladet 
   

 

 

VSK fejrer 60 års jubilæum i år: 

Stor fest den 16. juni 

 

Det er i år 60 år siden, at Vallensbæk Sejlklub den 4. august 1958 blev stiftet 

af en kreds af bådejere med plads på molen for enden af Sandvejen. Jubilæet 

kommer naturligvis til at præge 2018-aktiviteterne. Det starter med klubbens 

deltagelse i Havnens Dag den 9. juni, hvor en af hovedaktiviteterne bliver et 
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stort kølbådsstævne for H-både, 806´er og L23´er.  

  

Højdepunktet i fejringen bliver jubilæumsfesten den 16. juni! Meget mere 

om den senere …  
 

 

VSK viderefører tirsdagssejladserne  
 

 

I 1980 tog VSK initiativ til at starte aftenmatcherne om tirsdagen. Senere 

overtog Køge Bugt Kredsen arrangementet af kapsejladserne, men det er slut 

nu. I december meddelte formanden, at kredsen måtte melde fra. 

  

I alle årene har en gruppe frivillige fra Vallensbæk Sejlklub stået for det 

praktiske ifm. sejladserne med baneudlægning og dommerbåd, ikke mindst 

John Nygaard, Henrik Borch og Claus Iversen. Derfor er det besluttet, at 

klubben i 2018 overtager sejladserne helt og afvikler dem i eget regi. 

Aftenmatcherne er den eneste, faste kapsejlads-aktivitet i vores del af 

bugten. 

  

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som kigger på mulighederne for at prøve nye 

tiltag og på den måde få flere sejlere med. 

  

Deltagere fra kredsens andre havne vil være lige så velkomne som tidligere, 

og sejladserne forventes afviklet i forår og efterår efter det velkendte 

mønster og til samme prisniveau. 

  

Tilmelding åbner snart 

Så snart detaljerne er på plads, bliver der åbnet for tilmelding. Det bliver 

annonceret i nyhedsbrevene, på hjemmesiden og på Facebook. Sidste års 

deltagere modtager som sædvanlig en invitation i deres mailboks.  
 

 

 



  

 

Klubbens nye briklåse  
  

 

Alle tastaturlåse på havnen, inkl. i 

klubben, er nu udskiftet med briklåse. I 

stedet for med en kode åbnes de med 

enten samme fjernbetjening, som bruges 

til havnens pullerter, eller en speciel 

nøglebrik. 

  

Læs mere her ... 

og på havnens hjemmeside ...  

  

 

  

 

Videregående Sejler Kursus  
  

 

Kurset henvender sig til nye sejlere, som 

har erhvervet duelighedsbeviset eller 

tilsvarende viden. Det er GRATIS for VSK-

medlemmer og deres besætning; for 

andre koster det 500 kr. Alle bådejere 

uanset bådtype kan deltage. Første 

lektion: Tirsdag 13. marts. 

  

 

Kommende VSK arrangementer  
  

 

- Strikkecafé 13. marts 

- Videregående Sejler Kursus 13. marts 

- Generalforsamling 22. marts 

 

 

 

 

 

Se oversigten på hjemmesiden  

  

 

  

 

Generalforsamling 22. marts  
  

 

Bestyrelsen har indkaldt til ordinær 

generalforsamling i Vallensbæk Sejlklub 

torsdag den 22. marts 2018 kl. 19 i 

klubhuset. 
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Mere info & tilmelding …  

  

 

  

 

Introduktion til Sejlerskolen  
  

 

Et nyt hold elever er ved at være klar til 

forårssæsonen. Instruktørerne mødes i 

næste uge, og alle elever er indbudt til 

introduktionsaften den 6. marts. 

Fremover er det i øvrigt obligatorisk at 

deltage i klargøringen af skolebådene for 

at tage duelighedsbeviset.  

  

 

  

 

Forårets søsætningsdatoer  
  

 

Årets søsætning begynder den 27. marts 

med periode A. Følg med i datoerne på 

havnens hjemmeside.  

   

 

  

Indkaldelsen …  

  

 

  

 

Sidste strikkecafé denne vinter  
  

 

Strikkecafeen holder åben næste gang 

tirsdag den 13. marts kl. 19 i 

Juniorhuset. Kom og hyg dig et par timer, 

hvor der strikkes og hækles, mens 

snakken går om skønne havne, gode 

sejlture, drømme og planer for den nye 

sæson.   

  

 

  

 

Flot klubaftenfinale  
  

 

Vinterens klubaftener sluttede med to 

spændende og informative indlæg om 

hhv. sejltrim og det nyeste 

sikkerhedsudstyr den 8. februar for et 

halvhundrede fremmødte tilhørere.  
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