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Nyhedsbrev marts 2019 
 

Indvielsen af havnens nye kran søndag den 17. marts blev noget af et 

tilløbsstykke: 50-75 brugere af havnen havde trodset kulde og blæst og blev 

således vidne til, hvordan VSK's skolebåd Balladen blev "søsat". Havnens 

formand, Søren Bo Christiansen fortalte i sin tale, at dette er havnens 4. 

kran, og at den hidtidige Jones kran fra 1956 blev taget i brug i Vallensbæk 

for 30 år siden. Den nye, store kran er døbt Elefanten og den mindre 

mastekran Strudsen. 
 
 

 

Generalforsamling 

torsdag den 28. marts 

Klubbens ordinære generalforsamling afholdes i klubhuset 

torsdag den 28. marts kl. 19. 

 
Dagsorden, forslag, budget og regnskab er tilsendt alle stemmeberettigede 

medlemmer pr. e-mail den 18. marts. 

 
Har du ikke modtaget mailen i din indboks, foreslår vi, at du først tjekker, om 

den er endt i spamfilteret og hvis ikke, at du sender en mail til sekretariatet 

på sekretariat@vallensbaek-sejlklub.dk 
 

https://us11.campaign-archive.com/?e&amp;u=c3b8b93a77861c3e9b5efa652&amp;id=e8fff69db7
https://us11.campaign-archive.com/?e&amp;u=c3b8b93a77861c3e9b5efa652&amp;id=e8fff69db7
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Tilmeldingen til tirsdagssejlads 2019 åben nu 

 
Lige om lidt lyder startskuddet til sæsonens første tirsdagssejlads, og det vil 

du da ikke gå glip af, vel? Tilmeld dig i dag! 

 
Som noget nyt er sejladsen i år ikke blot åben for deltagere uden DH- 

målebrev eller klassebevis, men også for 2 star både, altså både med en to 

mands besætning. 

 
Prisen pr. båd for hele sæsonen med 16 sejladser er i år kun 600 kr. Du finder 

invitationen til årets tirsdagssejladser her, og du kan tilmelde dig her. 
 
 
 

 

 

Tovværkskurs 26/3 & 3/4 
 

Vi afholder tovværkskursus tirsdag 26. 

marts og onsdag 3. april. Kurset er 

obligatorisk for Sejlerskolens 1. års 

elever, men alle medlemmer er 

velkommen disse to aftener, hvis der er 

behov for lidt genopfriskning af 

færdighederne, eller hvis du har et 

problem, som du vil have hjælp til at få 

løst. Det foregår i Juniorhuset kl. 19. 

Kommende VSK arrangementer 
 

- Tovværkskursus I 26. marts 

- Generalforsamling 28. marts 

- Sejlerskolen: Klargøring 30.-31. marts 

- Tovværkskursus II 3. april 

- Sejlerskolen: Klargøring 6.-7. april 

- Søsætning af skolebåde 9. april 

- Kend din dieselmotor, gå-hjem-møder 

8., 9. & 10. april 

 

Se oversigten på hjemmesiden 
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Kend din dieselmotor 
 

Hør, hvordan dieselmotoren virker, og 

hvad du kan gøre, hvis den går i stå, samt 

lidt om vedligeholdelse. Kurset er gratis 

for VSK-medlemmer og tager ca. en time, 

men det kræver tilmelding forud. Book dig 

ind kl. 17, 18 eller 19 den 8., 9. eller 10. 

april. 
 

 

Kursus i sejlteori 
 

Kursus i sejlteori for 1. års elever og 

andre interesserede afholdes onsdag den 

24. april kl. 19-22 i Juniorhuset. Du lærer 

bl.a. om de grundlæggende principper 

for sejlads, om vindens virkning på 

bådene, om fagudtryk og om vigtigheden 

af korrekt påklædning. 
 

 

Ungdomscamp & træningsstart 
 

Weekenden 6.-7. april holder Ungdom 

overnatningsweekend i Juniorhuset. 

Trænerne laver et spændende 

arrangement for de unge sejlere - og 

naturigvis er der hygge lørdag aften. 

Tilmelding sker pr. mail til Jens Jakobsen 

eller på Facebook. 

Den ugentlige træning for de erfarne 

sejlere starter mandag den 29. april og 

for de mindre øvede torsdag den 2. maj. 

Skolebådene gøres klar 
 

Sejlerskoleeleverne klargør vores fem 

skolebåde – fire 806’ere og en Albin 

Ballad – i de kommende weekender, så de 

kan komme i vandet den 9. april. 

Masterne kommer på den 27.-28., og 

mandag den 6. maj starter 

undervisningen. 
 

 

Har du tjek på søsætningen? 
 

Alle tider ligger på havnens hjemmeside. 

Kontorets åbningstider er lige udvidet til 

Mandag: Kl. 11-18 

Tirsdag, torsdag og fredag: Kl. 9-16 

Onsdag: Lukket 
 
 

 

 

Vinterhilsen fra Østrig 
 

Mens vi venter på, at det rigtige forår 

indfinder sig, kan vi passende tage afsked 

med vinteren med dette billede fra 

klubbens årlige skitur til det fine 

skiområde ved Zell am See i slutningen af 

februar. 

- En fantastisk tur, skriver Jens Jakobsen, 

VSK Ungdom. 

 

Læs mere ... 
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