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Nyhedsbrev august 2018

Efter en uforlignelig sejlersommer er de fleste både nu vendt hjem, og
havnen er ligeså stille fyldt op igen. Havnekontoret kan fortælle, at det ikke
kun er os, der har været flittige gæster i fremmede havne – mange
gæstesejlere har besøgt Vallensbæk og været med til at give et flot løft i
antallet af ”bådnætter”.

Vi byder velkommen til flere nye juniorsejlere

Torsdag den 23. august kl. 17 står klubbens trænere og ungdomsledere
klar at tage imod nye sejlere. Så tag dine børn, børnebørn, naboens børn,
børnenes klassekammerater med ned på havnen! 
  
Ungdom skriver i invitationen: ”Sikken en sommer vi har haft:-) I maj startede
15 nye sejlere i alderen 7-9 år i sejlklubben. I dag sejler de rundt som erfarne
sømænd, som kaptajner på eget skib! Efter en fantastisk sommer har vi
fundet et antal ekstra klubjoller frem, så der nu er plads til endnu et optag af
nye sejlere i Vallensbæk Sejlklubs ungdomsafdeling: 
  
Torsdag den 23. august 2018, kl. 17 er der derfor opstart af nye sejlere. 
  
å å
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På dagen står klubbens trænere og ungdomsledere klar til at byde alle
velkomne med joller, våddragter og redningsveste. Det eneste, der skal
medbringes, er badetøj, håndklæde, en smule gå-på-mod og interessen for
store oplevelser på vandet. Der bliver vist både frem, måske sejlet
optimistjolle, hvis vejret er til det, og sejlet i RIB-både. Vi slutter med lidt
mad, som vi altid gør om torsdagen. På dagen vil alle forældre også blive
introduceret til livet som sejlerforældre. Det foregår Juniorhuset kl. 17-20.
Så kom glad med børn, børnebørn, naboens børn, klassekammerater, nogle I
møder på vejen, ja alle er velkomne i vores klub.

Havnerundfart

VSK og VBK indbyder til HAVNERUNDFART
i Københavns Havn lørdag den 8.
september. Alle med mindre motorbåde
og alle sejlbåde, der har pillet masten af,
indbydes til at deltage i turen. Lav en
aftale med dine sejlerkammerater, dine
gode venner fra broen eller klubben og
fyld bådene op. 
  
Se invitationen her

TORM Medarbejderdag 2. sept.

Søndag den 2. september afholder vi
årets medarbejderdag for TORM fra kl.
10-16. Det er Ungdom, som arrangerer,
men alle er velkommen til at kigge forbi -
det plejer at være super hyggeligt!

Natsejlads – alle velkomne

Kommende VSK arrangementer

- Intro-dag ungdom 23. august 
- TORM Dag 2. september 
- Havnerundfart mm. 8. september 
- Natsejlads (Sejlerskolen) 7.-8. sept. 
- Ungdom: Kredsmesterskab 9. sept. 
- Duelighedsprøve 29. september 
 
 
 
Se oversigten på hjemmesiden

VSK vært for kredsmesterskabet

I år er det VSK’s tur til at afholde
kredsmesterskab for Køge Bugt kredsens
ungdomssejlere. Det foregår søndag den
9. september. Nærmere info på
hjemmesiden og ungdoms Facebook-side.

Årets duelighedsprøve

https://drive.google.com/file/d/1z6jcXpeAATahI9zU7f_ut2ql_BixT__C/view
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/klubaftener/


Sejlerskolen afholder natsejlads fredag
den 7. september. Der er skippermøde kl.
18.30 i Juniorhuset. Vi sejler til Lagunen i
Malmø, hvis vejret tillader det, og
forventer at være hjemme igen lørdag
ca. 14. afhængig af vejret. Sejlerskolen
stiller både til rådighed for eleverne,
men turen er åben for alle medlemmer. 
 

Den nye følgebåd

Den nye "Tender" har fået motor
monteret hos Tempo Både i Ishøj. Den er
nu, lettere forsinket, hentet hjem og er
ved at blive endeligt klargjort. Det er en
skøn, stor Poca 600 mk2 - og den er
længe ventet blandt ungdomslederne og
de andre arrangører af vores
kapsejladser. 
 
 
 

VSK juniorsejler deltog i JNOM

Allerede her i sit første år som A-sejler i
VSK blev Maria Bøggild udtaget til Junior
Nordisk Mesterskab for Optimistjoller i
Båstad i Sverige og beviste, at hun kunne
sejle rigtig stærkt. 
Efter første dag lå hun på en flot 11.
plads, men blev desværre på andendagen
ramt i hovedet af en anden sejlers bom
og fik hjernerystelse; men hun
gennemførte alligevel stævnet og blev en
stor oplevelse rigere. Stort til lykke til
Maria. Foto: Hele det danske JNOM-hold.

Den 29. september afholder Sejlerskolen
årets duelighedsprøve for 2. års-elever.
Som altid er det en festdag, hvor 1. års-
eleverne arrangerer morgenmad og
frokost og sørger for moralsk støtte til
eksaminanterne! Kig gerne ned – vi plejer
at skifte besætning ved flydebroen på E-
broen. Første prøvebåd med censor afgår
ca. 9.30.

VSK succes i Aarhus

VM for de olympiske klasser i Aarhus er
netop overstået. Et kæmpe stævne med i
alt 1400 sejlere fordelt på 1100 joller.
Sammen med Hellerup Sejklub stillede
VSK med et baneteam til 470-jollebanen.
De involverede havde to ugers dejligt
samvær om denne store opgave og fik
også vist, at vi kan løfte en sådan opgave
med stor professionalisme og en
begejstring, der kun ses hos frivillige, der
brænder for opgaven.

Dækket ved standermasten

Plankedækket omkring standermasten
har ikke haft godt af tørken og er nu i så
dårlig stand, at vi har måttet afspærre
det. 
Udskiftningen af dækket bliver en af
vinterens store opgaver for Gråsælerne. 
 
 
 
 
 
 



Bugten Rundt 30. september

Køge Sejlklub arrangerer den hyggelige
30 sømils sejlads "Bugten Rundt" fra Køge
via Bøgeskoven til Hvidovre og tilbage til 
Køge. Tilmelding og betaling på Køge
Sejlklubs hjemmeside. OBS! Du ligger
gratis i Køge Marina fra fredag den 28. -
søndag den 30. september. 
  
Mere her …

24 timers sejlads 1.-2. sept.

Det er en tidsbegrænset distancesejlads,
der går ud på at sejle så langt som muligt
og samtidig være tilbage til startpunktet
indenfor 24 timer. Du får trænet praktisk
navigation, vejrbedømmelse og
natsejlads. Start fra Vallensbæk.
Tilmelding og mere info på www.24-
timerssejlads.dk/. 
Sidste frist: Mandag 27. august.
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