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Nyhedsbrev maj 2019

I St. Bededagsferien er klubben vært for et stort optimiststævne. Der
kommer omkring 100 unge sejlere, og mere end 30 frivillige fra klubben
stiller op. Udover de mange sejlere kan vi forvente en mindre armada af RIB-
både, så der bliver travlt i havnen, både på land og på vandet. Arrangørerne
lover, at der bliver gjort alt for, at det ikke går ud over havnens faste
brugere. Skulle det på trods af indsatsen ske, at der opstår lidt trængsel, så
husk, man kommer langt med et smil 😊 Læs om stævnet her.

Opstartsdag for nye juniorsejlere

Sejlsæsonen er i gang, og der er opstart af nye sejlerhold i ungdoms-
afdelingen torsdag den 23. maj kl. 17 ved Juniorhuset. Det er her, at
sæsonen starter for nye sejlere, sejlere som kunne tænke sig at starte igen –
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sæso e  sta te  o  ye sejle e, sejle e so  u e tæ e s g at sta te ge  
ja, i det hele taget indbydes alle børn mellem 8–16 år til at komme og se,
hvordan det er at gå til sejlsport. 
  
Så kender du som forælder eller bedsteforælder en dreng eller pige, der har
en lille kaptajn i maven og som synes, at det kunne være sjovt at prøve at
komme ud og sejle, så tag dit barn/barnebarn ved hånden og kig forbi! Der
bliver vist både frem, måske sejlet optimistjolle, og hvis vejret er til det,
sejlet i RIB-både. Vi slutter med lidt mad, som vi altid gør om torsdagen. 
  
Klubben har alt udstyr, men husk badetøj, håndklæde og evt. skiftetøj. Kom
og hør mere om hvad det vil sige at gå til sejlsport i Vallensbæk Sejlklub, og
hvad ungdomsafdelingen har på programmet i den kommende sæson.

Kom til Havnens Dag

Vallensbæk Havn inviterer til Havnens Dag lørdag den 25. maj kl. 10-16.  
  
Havnens Dag er et tilbud til beboerne i lokalområdet, der skal vise alle de
aktiviteter, som foregår i havnen, og vække interessen for vandsport og
havnens klubber. Derfor går vi i VSK igen i år sammen med VBK, VKKC,
sportsdykkerne i VSD og fiskerne om at arrangere en række aktiviteter, som
kan tiltrække vores naboer i kommunen. 
  
Vi inviterer skolebørnene til ”åbent slæbested” med optimistsejlads, vandleg
og måske en tur med en af vores følgebåde. Sejlerskolen arrangerer
prøveture for voksne m/u børn i vores tursejlerbåd eller en af de andre
skolebåde, så de forhåbentlig får lyst til selv at lære at sejle. 
  
De andre klubber og havnekontoret byder på andre aktiviteter: Læs om dem
på havnens hjemmeside. 
  
Havnens Dag er en del af Vild med vand-projektet og afholdes samtidigt i 90
havne over hele landet. 
 

Familiekapsejladserne starter

Der sejles fra den 15. maj og hver onsdag
kl 18 30 f til d 26 j i D t

Kommende VSK arrangementer

- Optimiststævne 17.-19. maj 
U d t t f jl 23 j

https://vhkb.dk/2019/05/02/kom-til-havnens-dag-25-maj-paa-vallensbaek-havn/
http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/
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kl. 18.30 frem til den 26. juni. Det er
uformelt, det er hyggeligt. Der sejles
efter de alm. søvejsregler, og vi spiser
sammen bagefter. Du kan stadig nå at
tilmelde dig de senere sejladser. Giv dig
selv en god undskyldning for at komme
en tur på vandet hver onsdag. 
  
Info og tilmelding her …

Ungdom: Enkelkapsejlads

Ungdom afholder enkelkapsejlads for
Optimist- og Tera-joller søndag den 26.
maj. 
Tilmelding og info kan fås ved
henvendelse til Jens Jakobsen på
lerke.jakobsen@mail.dk eller 30 67 46
80. 
Enkelkapsejlads er for klubbens mindre
erfarne sejlere, der ikke har prøvet en
rigtig kapsejlads endnu. Målet er at give
dem en introduktion til kapsejlads ved at
sejle efter simple regler. Det bliver
rigtigt hyggeligt og sjovt.

Flot EM-præstation i Zoom8

To unge VSK-sejlere ydede en flot
præstation ved Zoom8 Europa-
mesterskabet 17.-21. april i Aarhus: Mark
Hestbæk blev nr. 8 og Mads Bjerre
Andreasen nr. 14. 
  
Stort til lykke til Mark og Mads med
placeringerne.

- Ungdom opstart for nye sejlere 23. maj 
- Havnens Dag 25. maj 
- Enkelkapsejlads 26. maj 
- NM OK-jolle 15.-16. juni 
 
 
 
  
Se oversigten på hjemmesiden

Forårets 24 timers sejlads

Deltag i årets første 24-timers sejlads,
der afvikles weekenden 1.-2. juni med
start i Vallensbæk. Startpenge kun 100 kr.
Tilmelding senest mandag 27. maj. 
 
24-timers sejlads er en tidsbegrænset
distancesejlads, der går ud på at sejle så
langt som muligt og samtidig være
tilbage til startpunktet indenfor 24 timer
(minimum 18 timer).  
  
  
Tilmelding og invitation ...

Sommerstanderen gik til tops

Lørdag den 27. april skiftede vi
vinterstanderen ud med
sommerstanderen til tale af formanden
Christian Mørch, et trefoldigt hurra for
klubben og gensyn med andre
medlemmer omkring grillen på klubhusets
balkon. 
  
Læs formandens tale & se billeder her…

C i ht 2019 V ll b k S jlkl b

https://vallensbaek-sejlklub.dk/kapsejlads-2/familiekapsejlads/
mailto:lerke.jakobsen@mail.dk
https://vallensbaek-sejlklub.dk/arrangementer/
http://24-timerssejlads.dk/invitationer-2/sejladser/invitation-2019/
https://vallensbaek-sejlklub.dk/standerhejsningen-i-billeder/
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