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Nyhedsbrev juni 2018

Den 9. & 10. juni afviklede klubben klassebådsstævnet VSK Pantaenius Cup.
Høj sol og let vind prægede stævnet, alligevel blev det til seks herlige
sejladser for H-bådene og 806’erne. Se fotoserierne på hjemmesiden og
Facebook. (Foto: Mogens Hansen)

Sommerhilsen fra formanden

Kære VSK'ere 
  
Snart er halvdelen af sommersæsonen brugt. Inden længe vil de fleste være
på sommerferie og forhåbentlig nyde endnu mere af det gode vejr, vi indtil nu
har haft. 
  
Sæsonen har ikke kun budt på godt vejr, men også på masser af aktiviteter,
senest i weekenden hvor vi afholdt kølbådsstævne samtidig med, at havnen
holdt Havnens Dag, hvor også VSK ydede et betragteligt bidrag. Jeg vil gerne
benytte lejligheden til at takke alle medlemmer – det er jer, der udgør og
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skaber klubben med alle de aktiviteter, vi laver sammen. En tak ikke kun til
de medlemmer, der yder en kæmpe indsats - det være sig med diverse
vedligeholdelsesopgaver, arrangering af enkeltstående aktiviteter eller ved
det løbende arbejde i udvalgene, men også til de medlemmer der deltager i
aktiviteterne. Det gør mig virkelig stolt at være med i sådan et fællesskab. 
  
I den forbindelse vil jeg gerne komme med en opfordring til, at vi alle gør en
indsats for at inkludere nye medlemmer i fællesskabet. Vi er nemlig så
heldige, at vi får rigtig mange medlemmer via Sejlerskolen og jolleudvalgene,
og måske er der nogle af dem, der har lyst til at komme med ud at sejle. Hvis
du indimellem mangler en gast, enten til tursejlads eller kapsejlads, vil det
være oplagt at kontakte Sejlerskolen eller ungdomsudvalget for at høre, om
der er nogen der kunne have lyst til at sejle med. 
  
Selv om vi lige nu er midt i sommersæsonen, så går der jo ikke så lang tid, før
vintersæsonen er over os, det er jo desværre vilkårene for sejlere på vores
breddegrader. Men aktiviteterne stopper ikke, bare fordi bådene kommer på
land. Vi har tradition for at afholde en række klubaftener i løbet af vinteren,
og jeg vil derfor opfordre alle til at byde ind med gode ideer til dem eller
andre aktiviteter for den kommende vintersæson, bare send os en mail. 
  
Til slut vil jeg ønske jer alle en fortsat god sommersæson og en rigtig god
sommerferie. 
  
Christian Mørch

Konkurrence: Spot en klubkammerat i ferien

Vi minder om, at Aktivitetsudvalget inviterer alle medlemmer til at deltage i
sommerkonkurrencen: Den sejler, som møder - og logger - flest
klubkammerater i feriehavnene, bliver kåret som vinder ved
standernedhalingen. 
  
Læs mere ...

Skt Hans fest Kommende VSK arrangementer
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Skt. Hans fest

Lørdag den 23. juni kl. 18 inviterer
Festudvalget medlemmer, venner og
gæste-sejlere til Skt. Hans i klubben. Man
tager selv mad og drikke med. Der er
ingen tilmelding eller bordreservation –
til gengæld er det gratis at deltage! 
  
Se invitationen her …

Klubben køber ny følgebåd

Tender har været nødlidende gennem
længere tid. Den tager vand ind, og på
trods af mange timers forsøg på at finde
og udbedre lækken, er det ikke lykkes.
Da båden også er udtjent – over 15 år
gammel – er der nu indkøbt en afløser af
samme mærke, Poca 600 mk2. Den bliver
leveret indenfor tre uger, hvorefter
motoren fra den gamle båd skal
overflyttes til den nye - motoren er
nemlig stadig i fin form, heldigvis!

Kapsejladsbøjerne udskiftes

De kapsejladsbøjer, som blev udlagt sidst
i maj, har drillet os. Derfor er de taget
op igen, mens vi arbejder på en mere
robust og varig løsning. Forhåbentlig er
nye bøjer på plads i løbet af kort tid – for
at dømme ud fra modtagelsen af de
første bøjer var det et populært tiltag. 
 

Kommende VSK arrangementer

- 60 ÅRS JUBILÆUMSFEST 16. juni 
- Feva-træningslejr 22.-24. juni 
- Skt. Hans i klubben 23. juni 
- Sommersejlads for kommunens børn
2.-6. juli 
 
 
Se oversigten på hjemmesiden

Reduceret dybde i indløbet

Vanddybden i indsejlingen til
centerhavnen er (igen) reduceret pga.
tilsanding. Havnene arbejder på en
udbedring. Følg med på havnens
hjemmeside. 
 
Ishøj Havn måler jævnligt vanddybden i
indløbet. 
 
Du kan se de seneste målinger her … 
 

Kun adgang med nøglebrik

Medlemmer har i nogle tilfælde af venlig
hjælpsomhed lukket personer ind på
jollepladsen, selv om de ikke havde
adgang. Derfor beder havnefogeden om,
at man ikke åbner bommen for andre –
kun personer med egen nøglebrik må
køre ind – de har nemlig betalt for at
bruge pladsen og rampen.
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Aftenmatcher til 1/2 pris!

Forårssæsonens sejladser slutter den 26. 
juni, men det er ikke for tidligt at 
overveje, om I skal tilmelde jer til at
deltage efter sommerferien. Det går løs
igen tirsdag den 7. august kl. 18.30, og
du kan deltage i 
efterårssæsonens syv sejladser for halv 
pris. Send os en mail.

Klubhuset skal males

Der er bestemt en egen charme over
træbygninger, men de kræver jævnlig
vedligeholdelse. Nu kan det ikke
udsættes længere – klubhuset skal have
en frisk omgang maling fra top til tå.
Arbejdet starter i ugen efter Skt. Hans og
tager ca. fire uger.

Vis VSK-vimplen

En tur på broerne afslører, at en del både
enten har en ”godt brugt” VSK-vimpel
under sallingen – eller slet ingen! Derfor
denne opfordring: Hent en frisk vimpel i
forrummet til klublokalet. De står i en
kurv i højre vindueskarm og er ganske
gratis! 
 

Nyt skilt i udsejlingen

Vallensbæk er blevet testhavn for
SejlSikkert kampagnemateriale, og derfor
er der sat et nyt skilt op ved udsejlingen:
”Sejl sikkert – så ses vi igen” over en
redningsvest. Ishøj og Vallensbæk havne
er gået med i forsøget – det er store
havne, og nu bliver de over 1.000 både,
som har fast plads plus gæstesejlere
mindet om at huske vesten, når de
stævner ud.

Godt besøgt på Havnens dag

På Havnens Dag den 9. juni bidrog vi med
aktiviteter på slæbestedet, hvor mange
børn fik sig en prøvetur i en Optimist-
jolle. Sejlerskolen havde bemandet
Balladen og en 806’er, som sejlede 35
besøgende på tur – en stor succes, når
man hørte deltagernes tilbagemelding.
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Peter Ambs var guide på en historisk
havnevandring – meget passende her op
til vores 60 års jubilæum.
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