
Vallensbæk 
Sejlklub 

Den aktive klub 

Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 
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I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i 
mange forskellige aktiviteter.  
Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i 
motorbåd og om du kun er 8 år eller 
over 80 år. 
Du behøver ikke engang selv eje en båd 
for at være med i VSK.  

Du kan være med i en eller flere af vores 
aktivitetsgrupper: 

VSK Ungdom 
Bådejer / Tursejler 
Sejlerskole 
Storjoller 
Gråsæler 
Aktivitetsmedhjælper 
Fotoklub  
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VSK Ungdom 

Er du startet i skolen, og har du lyst til at lære at sejle, møde nye 
venner og få vind i håret, så er sejlads i vores Optimistjoller eller 
vores andre joller måske noget for dig. 
Vi sejler hver mandag og torsdag fra kl. 17.00 til 20.00. 
I sommerferien tager vi på sommerlejr til Stege. Som medlem er 
du naturligvis med på denne sommerlejr. Det plejer at være et af 
højdepunkterne i sejlsæsonen. 

Når du har lært at sejle, eller hvis du allerede har sejlererfaring, så kan du komme 
med på forskellige stævner rund i landet. 

Vil du være med, så send en mail til vores ungdomsleder  
Jens Jakobsen på lerke.jakobsen@mail.dk 
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VSK Tursejler 

For den store gruppe af sejlere, som bruger deres båd til tursejlads og elsker at være sammen 
med andre sejlerkammerater, har vi i VSK et hav af tilbud:  

Tursejleruddannelse 
Tovværks workshop 
Skrivebordsnavigation 
Førstehjælpskursus 
Sjove fester 
Klubaftener med interessante foredrag 
Danmarks bedste bådforsikring via Dansk Sejlunion 

Du kan være med hos VSK Tursejler, uanset om du sejler for motor eller for sejl. 
4 



VSK Sejlerskole 

Sejlerskolens mange både fylder godt op på broen foran Juniorhuset. 
Og lige så talrige er sejlerskolens forskellige tilbud: 
 
 Kurser for 1. års elever 
 Kurser for 2. års elever 
 Kurser i sejlads med motorbåd 
 Kapsejladskurser  
 Speedbådskørekort 
 Navigationskursus  
 Tovværkskursus 
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VSK Storjollegruppen 

Storjollegruppen er for aktive, voksne 
jollesejlere fra 18 til 80 år. 

Aktiviteter i storjollegruppen: 
 Ugentlige træningssejladser
 Leje af klubbens Laserjoller 
 Leje af jolleplads 
 Deltagelse i diverse stævner 
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Frivillig hjælper ved stævner m.m. 

I VSK har vi tradition for afholdelse 
af spændende nationale og 
internationale stævner. 

Det er sjovt at være med som hjælper ved disse stævner. 
Du møder spændende mennesker fra alle mulige lande, og så 
er det hyggeligt at være sammen med dine sejlerkammerater. 
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VSK Gråsæler 

Er du kommet op i pensionist-alderen og har lagt den daglige arbejdsstress bag dig, så er vores gråsæler 
det rigtige tilbud til dig. 
Gråsælerne er en gruppe af klubbens pensionister, som mødes hver onsdag i vinterhalvåret, hvor de 
hygger sig med diverse gøremål for VSK, spiser fælles frokost, samles til festlig julefrokost m.m.   
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VSK Fotoklub 

Hvad er nu lige det ? En fotoklub i en sejlklub ? 
Ja, fotoklubben består af garvede sejlere, som 
supplerer deres sejlsportshobby med en fotohobby, 
når det er for koldt til at være på vandet. 
De mødes hver mandag formiddag i vinterhalvåret, 
arbejder med deres digitale billeder, tager på 
fotosafarier og finder på sjove lege med 
fotoapparatet. Se deres fotoudstilling i klubhuset. 

Se nøje på disse to billeder. Forklaringen på forskellen findes 
i fotoklubben. 
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Som medlem i VSK er du samtidig medlem i Dansk Sejlunion. 
Dit medlemskab i Dansk Sejlunion har en række kontante fordele. 

Her er DINE medlemsfordele: 
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På Vallensbæk Sejlklubs hjemmeside 

 www.vallensbaek-sejlklub.dk 
finder du flere oplysninger om klubben. 

Du kan også skrive til 

sekretariat@vallensbaek-sejlklub.dk 

Klubbens adresse er: 
 

 Vallensbæk Sejlklub 
 Vallensbæk Havnevej 1 
 2665 Vallensbæk Strand 
  
 Telefon:  43 54 70 07 

Facebook  
www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub 
www.facebook.com/VSKungdom 
www.facebook.com/Vallensbæk Sejlklub Sejlsportsliga 
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