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Fotoklubben har kåret årets vinderbillede – en stemningsfuld solnedgang
skudt af Peter Ambs. Se de øvrige fotos i konkurrencen her …

Ranglistestævne for optimister i
bededagsferien - årets første, store
stævne
Vi har et flere store og større stævner på plakaten i år. Se Facebook-siden
Vallensbæk Sejlklub Regatta. Det første er Optimist Class Denmarks 2.
mesterskabsudtagelsesstævne og ranglistestævne for A optimistjoller og
stævne for C & B sejlere den 17.-19. maj, hvor vi forventer besøg af omkring
å

150 sejlere og 30 følgebåde.
Ved ankomst - fra torsdag - og afrejse vil der være ekstra livlig trafik på
havnen med trailere med joller og gummibåde ved slæbestedet og
søsætningskajen, når der skal læsses og lastes. Og der vil naturligvis være
mange Optimist-joller i havnebassinet, når de unge deltagere sejler ud om
formiddagen og vender hjem om eftermiddagen.
Tag godt imod vores gæster
Vi beder jer bære over med evt. trængsel og gener på land og også om at
tage hensyn til de unge sejlerhåb på vandet - husk, at mellem dem er
Danmarks kommende elitesejlere, som her tager deres første skridt på vej
med berømmelse og OL-deltagelse!

Vil du være med som medhjælper?
Et godt og professionelt afviklet stævne er ikke muligt uden gode
medhjælpere. Du får en oplagt mulighed for at være i godt selskab med gode
sejlervenner og for at følge kapsejladserne på helt tæt hold.
Vi skal bruge hjælpere til:
• Dommerbåd
• Måltagningsbåd
• Mærkebåde
• Landhjælp til bl.a. morgenmad og wetbar om eftermiddagen
Kunne du tænke dig at hjælpe, så send en mail til soeren@fam-chr.dk og
fortæl, hvilke dage du kan, og hvad du kunne tænke dig at hjælpe til med.

Tilmelding til tirsdagssejlads og familiesejlads
åben nu
Vi arrangerer også i år to serier af kapsejladser: Tirsdagssejlads med 8
sejladser i foråret og 8 i efteråret plus familiesejlads med 7 sejladser på
onsdage i foråret.
I tirsdagssejladserne sejles der efter kapsejladsreglerne, og der sejles for at
vinde!
Læs mere her og tilmeld dig ...
Familiesejladserne er korte hyggesejladser, hvor der sejles efter de alm.
søvejsregler og med forskudt start, så alle har en chance. Efter sejladserne er
der tradition for at mødes i klubhuset og indtage den medbragte mad mm.
Læs mere her og tilmeld dig ...

Standerhejsning 27. april

Kommende VSK arrangementer

Vi hejser sommerstanderen lørdag den
27. april kl. 14 som markering af starten
på sæson 2019.

-

Dagens program
Kl. 13: Nye medlemmer er inviteret til en
kort introduktionstur til klubben og
havnen v/Peter Ambs. Mødested:
Standermasten
Kl. 14: Formanden taler, og
klubstanderen afløser vinterstanderen
Kl. 14.15 (ca.): Grillpølser, øl/vand
serveres ved Juniorhuset

Aftenmatch: Skippermøde 23. april
Sejlteori for 1. års elever 24. april
Standerhejsning 27. april kl. 14
Svømme- og kæntringsprøver 28. april
Sæsonstart erfarne juniorer 29. april
Sæsonstart andre juniorer 2. maj
Sejlerskolen: Undervisningsstart 6. maj
“Vil du se min båd” 11. maj
Optimist-stævne 17.-19. maj

Se oversigten på hjemmesiden

Skippermøde tirsdag 23. april

Sejlteori onsdag 24. april

Tilmeldingen til årets tirsdagssejladser er
åben. Der afholdes skippermøde tirsdag
den 23. april i klubhuset kl. 18.30.

Kurset i sejlteori er et obligatorisk led i
1. års undervisningen på sejlerskolen. Det
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.
Selv om kurset er målrettet nye elever,
er andre medlemmer også velkommen til
at høre på.

NYHED: Sejladsen er nu også åben for
2star-både.

Tilmelding og mere information …

“Vil du se min båd?” 11. maj

Havnens Dag 25. maj

Sammen med VBK indbyder vi lørdag den
11. maj til medlemsarrangementer på
havnen. I VSK inviterer vi hinanden til at
se vores både, få en snak om bådtyper og
sejleroplevelser kl. 13-17.
Aktivitetsudvalget fra VSK byder på en
moleøl, og kl. 17 tænder vi grillen til
fællesspisning.
Har du lyst til at vise din båd frem, bedes
du tilmelde den inden 4. maj. Send en
mail eller sms med bådnavn og bådtype
til Julie på bobbijulie@yahoo.com eller
26 78 88 36.

Også i år deltager havnen i det
landsdækkende arrangement Havnens
Dag. Fra kl. 10-16 er der alle mulige
former for aktiviteter rundt om på
havnen arrangeret af havnens klubber og
deres medlemmer.
Fra VSK bidrager Ungdom med "åbent
slæbested" med tilbud om plask & leg og
prøvetur i en optimistjolle. Sejlerskolen
bemander skolebådene og inviterer til
korte sejladser for de voksne og deres
familie.
Følg med på havnens hjemmeside og
Facebook-side.

Se indbydelsen her ...

Generalforsamlingen

Ny bestyrelse på plads

Referatet fra årets generalforsamling den
28. marts kan læses på hjemmesiden. I
sin beretning kom formanden ind på årets
mange aktiviteter drevet af udvalgene og
ikke mindst, at 2018 var det år, hvor vi
kunne fejre klubbens 60-års jubilæum
med manér ved en kæmpe jubilæumsfest
i juni. Læs hele beretningen her.

Den nye bestyrelse holdt sit første møde
den 11. april. Se referatet her.
Bestyrelsen udgøres af formand Christian
S. Mørch, næstformand Henrik Borch,
kasserer Mogens Saigal,
bestyrelsesmedlemmerne Palle S.
Mogensen, Jan T. Løwe og Christian Arpe
samt suppleanterne Ken Meinertsen og
Steen R. Hillebrecht.
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