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Nyhedsbrev september 2018

Søndag den 9. september var VSK vært for årets ungdomskredsmesterskab.
27 både fra 8 klubber var tilmeldt. Det var herligt sejlvejr med 7-9 m/s fra
S/SØ og sol. Der blev sejlet i både Europajolle, Feva, Laser, Optimist, Tera og
Zoom8. I forgrunden af billedet ses 2 af vores dygtige, unge sejlere: Mark
Hestbæk t.v. i Zoom8 og Maria Bøggild t.h. Optmist. Maria placerede sig som
nr. 1 i A-gruppen. Se resultaterne her ...

Campaign Preview HTML Source Plain-Text Email Details

Nyhedsbrev September 2018

https://mailchi.mp/19846ba9277b/nyhedsbrev-september-2018?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/VSKungdom/videos/1693873223996495/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Ffile%2FKredsMester2018Resultat.pdf%3Ftoken%3DAWxCko5zyu9XadJnmlLwtytI-F10AEniHAUB039lNjKHo-E8CHPxgHyPdqY-akYyHj8gpOrQ2WLTdsAmzkqzGwzYxh1Ybvtc9QliokLS1e9NcBL2r_caOZKAnoOv4ZyFR9jwPt9ga_-LdPvXySX_2-jSwY0OOj6M7VRhhD0ZepAX0BNFkXkuJ28oxroh0yWbmXk&h=AT06gdCabxHdo74pPMNAxQvYUeimowgdvhMkAHpZUQq8LhA0FDh18CittjmDktuX4T_BBC9pST3ooRlqgldLp6iL56qjxxWVZYTNiAwIIUT6XLuq4I1PAUs54uhM3NgtAW_TkMJIPbLoAY3Fm1NZc-WvYA19kBL6O78dEBGi_T-A8cRQrzYCt5dU7N3_OGfk_Alt_ULJ8oJetVxCDM08sp9LwNCqdu24uck0WnwytHsW8mVRlPoZRD26AMk-754IfwtJsku3UDoLH3NXmuuvnlqDqjMSSL7nUE1ZYXsiPDzZT-W--Szo-z-U3O2ukMcwWgqO_GhQRQBW3634xLfIiJQZIjRnveo1ZpZ9jvGrUnFzlRxEduZ0yPH3G3LvNFNAYVqR-Q4R3u1FLqRr9G_aGg


Årets sidste stævne: Europajolle DM 12.-14. oktober

Vallensbæk Sejklub er igen værter for en spændende bådklasse, når vi over
tre dage den 12.-14. oktober afvikler Danmarks Idrætsforbunds
Danmarksmesterskaber for Europajoller. Europajollen er den ideelle balance
mellem high performance og stabilitet, og egner sig for jollesejlere i alderen
15–88 år.  Klassen er meget udbredt, og i Danmark er den udvalgt som
ungdomsjolle. DM er sæsonens store højdepunkt, og der forventes deltagelse
af op til 60 joller, fordelt på herre og damer. 
  
For at afvikle et stævne af den størrelse har vi brug for alle gode kræfter, det
uanset om man kun kan hjælpe en time en tidlig morgen eller er klar alle tre
dage. Vi har en stamgruppe på plads vedrørende vanddelen, hvilket betyder,
at også mindre erfarne kan være hjælpere på vandet, fordi de er i trygge
hænder. Også på land har vi behov for hjælp med specielt bemandingen af
wetbaren for sejlerne i klubhuset, hvor vi byder sejlerne noget at varme sig
på, når de kommer i land. 
  
Alle er velkomne til at hjælpe til uanset klubtilhørsforhold eller andet. Se
nedenfor og læs mere om DM’et her…

Europajolle DM: Frivillige søges

Til årets sidste store stævne, Europajolle
DM 12.-14. oktober, søger vi hjælpere,
som har lyst til at være med enten på
land eller på vand. Kan du ikke deltage
alle tre dage, men fx kun en eller to
dage, så meld dig gerne alligevel! Send
en mail til Søren Christiansen. 
  
Læs mere her ...

Kommende VSK arrangementer

- Duelighedsprøve 29. september 
- Strikkecaféen åbner 9. oktober 
- DM i Europajolle 13.-14. oktober 
- Navigationsundervisning fra 16. oktober 
- Standernedhaling 27. oktober 
 
 
 
Se oversigten på hjemmesiden

http://vallensbaek-sejlklub.dk/60-europajoller-forventet-til-dm/
mailto:soeren@fam-chr.dk
http://vallensbaek-sejlklub.dk/hjaelpere-til-europajolle-dm-12-14-oktober-soeges/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/klubaftener/


Bådelåneklubben lukker

Sejlerskolens turbåd Balladen har
udviklet en række skavanker, der gør, at
vi ikke længere kan forsvare at lade den
bruge som turbåd. Derfor har
Sejlerskoleudvaget valgt at nedlægge
Bådlåneklubben. Vi håber at kunne bringe
båden i en sådan stand, at den kan
bruges som skolebåd i næste sæson - men
altså ikke til længere tursejladser. 
 
  
  
  
Læs mere her…

Start på navigationsundervisning

Navigation er den obligatoriske teori-
undervisning til duelighedsbeviset for
fritidssejlere. I år undervises i 2 hold:
Mandag og tirsdag kl. 18.30 til 21.30 med
første undervisningsdag hhv. den 22. og
23. oktober. Eksamen afholdes i januar.
Vil du gå til navigation til
efteråret/vinter, skal du tilmelde dig nu. 
  
Tilmelding ...

Aftenmatcherne er slut

Tirsdag den 18. september blev årets
sidste aftenmatch sejlet i næsten
sommervejr. Efter sejladsen var der
overrækkelse af præmier i klubhuset. Se

Motorbådsinstruktører efterlyses

I Sejlerskolen får vi indimellem
henvendelser fra personer, der gerne vil
tage speedbådskørekort eller
duelighedsbevis i motorbåd. Men vi har
manglet instruktører og måttet henvise
til andre udbydere. Det er for ærgerligt,
så vi har besluttet at reklamere mere for
disse kurser - HVIS vi kan finde
instruktører! Kunne det være dig, der
havde lyst til at oplære nye sejlere, så
kontakt sejlerskoleleder Jacob Thordal
på 61 61 66 81 eller pr. mail. 
  
Læs om kurserne her…

Årets duelighedsprøve

Den 29. september afholder Sejlerskolen
årets duelighedsprøve for 2. års-elever.
Som altid er det en festdag, hvor 1. års-
eleverne arrangerer morgenmad 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. 
 
 

Strikkecafeen åbner

Sidste efterår deltog en gruppe VSK’ere
og VBK’er med lige endetal i cpr.-
nummeret i strikkecafeen. Cafeen har
været så stor en succes at deltagerne
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overrækkelse af præmier i klubhuset. Se
vinderne her. 
Det er første år, VSK afvikler disse
sejladser, og på trods af lidt
indkøringsudfordringer, fortjener
Aftenmatch-teamet stor tak. Nu
evaluerer vi, men en af konklusionerne
bliver helt sikkert, at der er brug for
flere hjælpere til bemanding af
dommerbåden. Så sig gerne til, hvis du
har lyst til at gi’ en hånd i næste sæson.

Stelton Cup 7. oktober

Vedbæk Sejklub inviterer til den
traditionsrige distancekapsejlads Stelton
Cup, der afslutter kapsejladssæsonen i
Øresund. Den sejles i år den 7. oktober
ud for Vedbæk Sejlklub. 
  
  
  
Læs indbydelsen her ....

været så stor en succes, at deltagerne
har besluttet at fortsætte. De mødes den
2. tirsdag i hver måned. Første gang i år
tirsdag den 9. oktober og sidste gang
bliver den 12. marts 2019. Alle er
velkommen i Juniorhuset kl. 19. 
Invitér hellere end gerne din veninde,
søster eller mor/datter med – og glem nu
endelig ikke dit strikketøj fra båden! 
 
 

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 …
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