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Ved kommunens årlige fest for frivillige den 4. maj blev Jens Jakobsen (t.v.) fra Vallensbæk 
Sejlklub Ungdom kåret som året ungdomsleder. Ved samme lejlighed videregav VSK formand 
Christian Mørch (t.h.) Hockerups Mindepris, som vi modtog sidste år, til Vallensbæk Kano & Ka-
jak Club. 

 

 
Invitation til klubbens 60 års jubilæumsfest den 16. juni 
 
Klubben fylder 60 år, og det skal fejres: Du er inviteret til et brag af en SØMANDSFEST lørdag 
den 16. juni fra kl. 17.30 i det store festtelt overfor Juniorhuset. Gæsterne opfordres til at mø-
de op i stribede sømandstrøjer, evt. kronet med en lille hvid sømandshat. 
 
Ishøj Harmonika Klub byder velkommen med sømandsmusik, og siden byder vi på en fantastisk 



sommerbuffet med årstidens grøntsager og veltilberedt kød og lækker dessert. 
 
Tilmelding senest 2. juni. 
 
Tilmelding og det fulde program - klik her!  
 

 
 

 
Familiekapsejlads 

 
Lidt forsinket – vi skulle lige have aftenmatcherne lanceret i VSK-regi - inviterer vi nu til vores 
uformelle familiekapsejlads, hvor ALLE kølbåde kan være med, store som små, hurtige som knap 
så hurtige – alle kan vinde! 
 
Vi sejler kl. 18.30 på flg. onsdage: 30/5 – 6/6 – 13/6 – 20/6 – 27/6 
 
Efter sejladsen slutter vi med at spise sammen på klubhusets balkon – måske kan vi også aftale 
at tage klubbens nye grill i brug en gang eller to? 

Tilmelding & sejladsbestemmelser … 
 
 

  
Ungdom indbyder nye sejlere 

 
Torsdag den 24. maj kl. 17-20 holder Ungdom 
aktivitets- og informationsdag for nye sejlere - 
alle børn mellem 8–16 år indbydes til sæsonop-
start. Har du barn, børn, børnebørn eller ken-
der nogen, der har en frisk unge, som kunne 
tænke sig at starte til optimist, så del gerne 

Kommende VSK-arrangementer 
 
- Ungdom Aktivitets/infodag 24. maj 
- Familiekapsejlads starter 30. maj 
- Havnens Dag 9. juni 
- VSK Pantaenius Klassebådsstævne 9.-10. juni 
- 60 ÅRS JUBILÆUMSFEST 16. juni 
- Skt. Hans i klubben 23. juni 

http://vallensbaek-sejlklub.dk/om-sejlklubben/invitation-til-klubbens-60-aars-jubilaeumsfest/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/kapsejlads-2/familiekapsejlads/


invitationen! Mødested: Juniorhuset.  Se oversigten på hjemmesiden 

  
Spot en klubkammerat! 

 
Det nye Aktivitetsudvalg (tidligere Tursejlerud-
valg) inviterer alle medlemmer til sommerkon-
kurrence: Den sejler, som møder - og logger - 
flest klubkammerater i feriehavnene, vil blive 
kåret ved standernedhalingen. 
 
Læs mere ... 

Frivillige hjælpere til 9.-10. juni  
 
Vi kan bruge et par hænder mere under VSK 
Pantaenius Klassebådsstævnet til opgaver på 
land og vand. Eneste forudsætning er, at du 
har lyst til at være sammen med gode sejler-
venner og opleve en masse sejler-action. 
 
Læs mere ...  
 

  
Havnens Dag 9. juni 
 
I samarbejde med havnens andre klubber slår 
Vallensbæk Havn dørene op kl. 9 lørdag den 9. 
juni og inviterer store som små til at komme på 
havnen og havet og få sig en oplevelse. Alle 
klubber på havnen er med. VSK arrangerer ak-
tiviteter for unge ved slæbestedet, prøvesej-
lads i skolebåde og SejlSikkert-demonstration. 
 

Ren Havn 2. juni - giv en hånd! 
 
Havnen inviterer indskydere og brugere til 
”Ren havn-dag” lørdag den 2. juni kl. 9-12 for 
at hjælpe med at fjerne affald og tjekke bro-
er, stier og stensætninger, så vi kan få en pæn 
havn til Havnens Dag og vores store klasse-
stævne. Vi slutter med grillpølser. 
 
Tilmelding ... 

  

http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/klubaftener/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/sommerkonkurrence-spot-en-klubkammerat-i-fremmed-havn/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/hjaelpere-til-vsk-pantaenius-klassebaadsstaevne-9-og-10-juni-soeges/
https://vhkb.dk/2018/03/28/ren-havn-i-vallensbaek/


Her ligger turbøjerne 

 
De 2 turbøjer fra Danske Tursejlere ligger igen 
i vandet ud for stranden mellem Vallensbæk og 
Brøndby Havn.  
 
Brøndby Strand V Brøndby Strand Ø 
55*36,510′ N  55*36,468′ N 
12*24,914′ E  12*25,479′ E 
på 3,2 m vand på 2,80 m vand 
 
 
Læs mere … 

Aftenmatch, nu med tracking app 
 
Efter lidt indkøringsudfordringer kører tirsda-
gens kapsejladser med samme antal deltagere 
som sidste år - en god nyhed efter flere års 
fald i deltagerantal! Som noget nyt kan delta-
gerne downloade en app fra raceQs på deres 
mobil og se hele sejladsen.  
 
 
 
Se eksempel på tracking her ... 
Sejladsresultaterne kan ses her ... 

  
VSK Grand Prix i supervejr 
 
Årets VSK Grand Prix den 10. maj, hvor fokus 
er på sjov sejlads i trygge rammer og ikke 
mindst det sociale, fik de bedst tænkelige 
vejrforhold for juniorsejlerne: Høj sol, 3-5 m/s 
fra Ø-NØ.  
 
Se billederne fra dagen ... 

 

24-timers sejlads 4.-5. juni 
 
Deltag i årets første 24-timers sejlads, der af-
vikles weekenden 4.-5. juni med start i bl.a. 
Vallensbæk. Startpenge kun 100 kr. Tilmelding 
senest mandag 28. maj. 
 
 
Tilmelding og invitation ...  

 
 

 

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

http://vallensbaek-sejlklub.dk/turboejer-udlagt/
http://raceqs.com/tv-beta/tv.htm#userId=1059460&updatedAt=2018-05-15T18:17:46Z&dt=2018-05-15T18:30:00+02:00..2018-05-15T20:17:33+02:00&boat=Maxine&model=J105&time=1526402356329&focus=Maxine&rival=FRIXX&tab=fleet&view=manual&lat=55.578486&lon=12.385731&tilt=1&range=2809&heading=359
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/kapsejlads-2/tirsdagskapsejladser/aftenmatch-2018-indbydelse-til-tirsdagskapsejlads-i-koege-bug/
https://www.facebook.com/pg/VSKungdom/photos/?tab=album&album_id=1857989480918201
http://www.24-timerssejlads.dk/

