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Nyhedsbrev december 2018

Søndag den 2. december deltog 22 af vores juniorer i juleafslutningen med sejlads om det
udlagte juletræ i havnen, julefrokost og pakkeleg. På trods af blæst, kulde og lidt regn fik
børnene og deres forældre en rigtig sjov og hyggelig afslutning på 2018-sæsonen, som har
budt på mange nye friske sejlere i ungdomsafdelingen.

Glædelig jul & godt nytår

Mon ikke mange vil huske 2018 som året med den mest fantastiske sejlersommer i mands
minde? Den var også et fantastisk godt år for klubben. Vi kunne fejre vores 60 års jubilæum
med en skøn fest i juni. Vi har budt velkommen til over 90 nye medlemmer, og Ungdom går
stærkt ud af året med 45 juniorer. Sejlerskolen var fuldt booket på alle kurser og
udklækkede igen et nyt hold sejlere med duelighedsbevis i efteråret. 
  
I løbet af året var klubben vært ved adskillige stævner: DM for Europajoller, kølbådsstævne
for bl.a. H-både og 806’ere, årets kredsmesterskab for ungdom, Flæske Cup’en, og – ikke
at forglemme – 2018 var det første år, at VSK stod for aftenmatcherne om tirsdagen efter
at have taget over fra Køge Bugt kredsen. 
  
Det nye års aktiviteter starter allerede den 10. januar med en spændende klubaften om at
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Det nye års aktiviteter starter allerede den 10. januar med en spændende klubaften om at
stå af ræset og tage familien med ud på en jordomsejling. 
  
Vi skåler godt nytår i pausen på klubaftenen 10. januar, så det er endnu god grund til at
komme!

Klubaften 10. januar: Et år uden sko

Aktivitetsudvalget inviterer til klubaften torsdag den 10. januar kl. 19 i klubhuset med
ægteparret Thomas og Margareta Veber. 
  
De sagde deres job op, tog deres to børn ud af skolen og indledte i 2016 en jordomsejling. 
  
Et år uden sko er et anderledes rejse-foredrag om en ganske almindelig familie på et
usædvanligt eventyr om at leve for næsten ingen penge og møde mennesker fra fjerne
egne. 
  
Læs mere her … 
  
I pausen ønsker vi hinanden godt nytår med et glas bobler.

Tag på klubskitur med familien

Klubbens årlige, fælles skitur går igen til
det fine skiområde Zell am See, som med
et Salzburg Super Ski Card er det
perfekte udgangspunkt for skiløb. Turen
ligger i uge 8, og som tidligere har vi Villa
Lukashansl for os selv med mulighed for
afslapning i kælderen med musik, drinks,
og hvad der ellers hører til en rigtig
afterski. 
  
L

Kommende VSK arrangementer

- Strikkecafé 8. januar 
- Klubaften: Et år uden sko 10. januar 
- Navigationseksamen 14. & 19. januar 
- Skrivebordsnavigation 23. februar 
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Læs mere ...

En klar K3’er

Gråsælerne er ved at fjerne andet lag af
træplatformen rundt om standermasten,
og ligesom øverste lag har det det ikke
godt. Strøerne nederst viser sig at være
trykimprægnerede og er stedvis i
overraskende god stand. Det ender dog
nok med, at de også må væk, så vi kan
bygge en ny platform op helt fra grunden
af. Indtil videre er der opboret/udtrukket
adskillige kilo skruer og søm – og der er
stadig ca. 1/3 del dæksplanker tilbage. 
 

Referat fra dialogmødet

Dialogmødet den 20. november mellem
havnen og kommunen var vellykket. De
over 70 deltagere fik sidste nyt om
kranprojektet og hørte om kommunens
planer for Strandparken og Vallensbæk
Havn. 
  
Læs mere på havnens hjemmeside …

Navigationseksamen i januar

De har svedt sig gennem pensum på
efterårets mandage og tirsdage, og nu
slår skibsklokken: Vi afholder skriftlig
eksamen i navigation den 14. og mundtlig
eksamen den 19. januar.

Se oversigten på hjemmesiden

Tusind tak for ”hjælpen”!

Ukendte personer "hjalp" os med at
søsætte Lænser aften/natten til søndag i
sidste uge. Gråsælerne havde netop tager
den på land om onsdagen. De
hjælpsomme personer skubbede jollen ud
over slisken på traileren, men glemte at
løsne den fra traileren - og overså, at
bundproppen var skruet ud. Jollen er på
land igen, og takket være
havneassistenten og en dykker, der skulle
tjekke luftbobleanlægget, kom også
traileren op på det tørre.

Broreparationen: status

Arbejdet med renoveringen har været
indstillet siden dialogmødet, fordi den
lovede højde i de nye rørforinger ikke
lever op til det, som VKKC var blevet
stillet i udsigt. Det betyder, at arbejdet
tidligst bliver færdigt engang i januar. 
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