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Nyhedsbrev januar 2019

Stille koncentration i klubhuset i mandags, hvor 15 elever fra vinterens
navigationshold svedte over den skriftlige del af navigationseksamen. Den
mundtlige følger lørdag den 19. januar. Som noget nyt indgår en opgave, som
eleverne har forberedt hjemmefra. Vi krydser fingre for jer!

Klubaften: Sejlads i hårdt vejr

Kom til klubaften med Mads Bo Falk onsdag den 6. februar kl. 19 i VSK’s
klubhus. 
  
Begiver man sig ud på en sejlads, hvor det tager mere end ét døgn at komme
i havn, skal båd og besætning være forberedt på komme ud i hårdt vejr.
Hvordan passer man bedst på sin båd og sig selv under sådanne forhold? 
  

Mads Bo Falk har arbejdet sig
gennem bjerge af litteratur om
emnet og sideløbende sammenholdt
den teoretiske viden med praktiske
erfaringer fra hans mange, lange
sejladser. Det er blevet til
foredraget Sejlads i hårdt vejr, der
er en sammenfatning af de praktiske
erfaringer, som gennem tiden er
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blevet gjort og danner grundlag for
forskellige stormstrategier. Vi hører
om ulemper og fordele ved
forskellige strategier, om
forberedelse af båden og
besætningen, om de forskellige

fare-elementer, om belastninger på skrog og rig, navigationsstrategier og
meget mere. 
  
På klubaftenen bliver du klogere på, hvordan du kan klare dig sikrere gennem
det hårde vejr, som du ved du kommer ud i på et eller andet tidspunkt, sikker
når du mindst venter det!

Stil op til klubbens bestyrelse

Om to måneder holder vi den årlige general-
forsamling - det er torsdag den 28. marts - så
hvis du har mod på at være med til at styre VSK i
det daglige og - ikke mindst - har lyst til at
forme klubbens fremtid, opfordres du til at
melde dit kandidatur nu. 
  
Ring til formanden Christian Mørch på 29 72 16
80 og få en snak om bestyrelsesarbejdet og
mulighederne.

Skrivebordsnavigation 23. feb.

Lørdag den 23. februar kl. 9 mødes vi i
klublokalet til skrivebordsnavigation –
men hvad synes du, at vi skal
beskæftige os med i år? Her har vi brug
for indspark fra dig og dine gaster! 
 
Der er frokost og derfor er tilmelding
også nødvendig!  
  
  
Læs mere og tilmeld dig her …

Kommende VSK arrangementer

- Klubaften 6. februar 
- Strikke-café 12. februar 
- Skitur 17. februar 
- Skrivebordsnavigation 23. februar 
- Strikke-café 12. marts 
- Sejlerskolen: Intro-aften 12. marts 
- Tovværkskursus I 26. marts 
- Generalforsamling 28. marts 
- Sejlerskolen: Klargøring 30.-31. marts 
 
Se oversigten på hjemmesiden
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Nyt fra Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget opfordrer os til at
sætte X ved datoerne 8., 9. eller 10.
april til korte gå-hjem-møder à 30
minutters varighed kl. 18-20 om motorer;
den 13. maj til arrangementet ”Vil du se
min båd?” og den 25. maj, hvor vi
afholder loppemarked på Havnens Dag. 
 
 

Sidste udkald til årets skiferie

Det er absolut sidste chance for at melde
sig til klubbens skiferie i Zell am See i
Østrig i uge 8. 
  
Turen er åben for alle klubbens
medlemmer og venner af sejlklubben. 
  
Tilmelding sker ved straks at sende en
mail til ski@vallensbaek-sejlklub.dk. 
  
Læs mere ...

Hjemmeside-make-over

Som vi alle mærker, går det hurtigt på
nettet, og vores hjemmeside er nu et par
år gammel. Programmet bag er blevet
opdateret, det begynder at give
småproblemer. Og så trængte udseende
meget til en "opdatering". Derfor håber vi
på at lancere klubsiden i nyt design inden
for et par uger. Blandt andet bliver de
enkelte aktiviteter meget mere synlige.
Der er ikke pillet ved selve
grundindholdet, så du finder også
fremover alle relevante data om klubben
på siden.

Sejlerskolen 2019

Interessen for at lære at sejle er fortsat
stor. Allerede her i midten af januar er
status, at vi max kan optage fire nye 1.
års elever; 2. år er booket helt op; på
kapsejlads er der plads til to mere, og på
3. år er der en enkelt plads ledig. Der
bliver oprettet et motorbådskursus - for
første gang i et par år - og her er der
plads til et par elever mere.

Mod på at blive instruktør?

Har du sejlererfaring i sejlbåd, kunne du
tænke dig at lære fra dig og kan du afse
et par ti-mer til at komme på vandet 1
aften om ugen med tre ivrige nye
sejlerelever, så hører vi gerne fra dig.
Som instruktør bliver du en del af et
super fællesskab med gode, humørfyldte
instruktørkolleger og elever i alle
aldersklasser. Kontakt sekretariatet på
sekretariat@vallensbaek-sejlklub.dk eller
tlf. 43 54 70 07.

Havnens generalforsamling

Havnen indkalder til generalforsamling
tirsdag den 26. februar kl. 18.30-22.30
i VSK's klubhus. Der sker rigtig meget på
vores havn i de kommende år, kommunen
udviser større og større interesse for dens
fremtid, vi står overfor store
vedligeholdelsesprojekter, som måske
kræver mere involvering af indskyderne
end hidtil … der er mange, vægtige
grunde til at møde op som indskyder! 
  
 
Læs mere her …
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Medlemsforum på Facebook

På klubbens Facebook-side finder du
gruppen Vallensbæk Sejlklub
Medlemsforum. 
Her kan man udveksle erfaringer med
andre medlemmer, foretage køb/salg af
alt maritimt, skabe forbindelse mellem
gaster, der søger skippere, og skippere
der søger gaster. Planlægger du en
weekend- eller ferietur, kan du her høre,
om andre fra klubben er interesseret i at
deltage. 
  
Besøg Medlemsforum her…

Nabo til Holmene

I begyndelsen af januar lancerede
regeringen, Hvidovre Kommune,
Københavns Kommune m.fl. projekt
Holmene, ni kunstige øer ud for for
Avedøre Holme. Intet er konkret endnu
og tidshorisonten lang. Der er hørt mange
meninger for og imod. Senest forlyder
det, at man også overvejer at flytte
Københavns rensningsanlæg Lynetten til
den nye øgruppe. Heldigvis ligger der
ikke noget fast endnu, og meget kan nå
at ændre sig, inden anlægsstart. 
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