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Nyhedsbrev juni 2019

Stemningsbillede fra St. Bededagsferiens optimiststævne. Dommerbåden,

klubbens Spring, i let morgendis ud for Brøndby Strand. Foto: Mogens
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Hansen. 

  

Se fotos fra stævnet her.

Sommerhilsen fra formanden

Kære medlemmer 

  

Så er halvdelen af sejlsæsonen ved at være væk, og sommerferien står for

døren. Vanen tro har foråret været pakket med aktiviteter: Havnens Dag,

opstart for sejlerskole og ungdomsafdeling samt hele to store stævner. Senest

Nordisk Mesterskab for OK-joller, der blev afholdt i weekenden med

deltagelse af 72 joller fra Danmark, Norge, Sverige, Polen og Tyskland. Med

pårørende og hjælpere betød det, at vi lørdag aften havde ca. 170 personer,

der skulle bespises. En opgave der selvfølgelig blev klaret til UG af vores

fremragende hold på land. Se billederne fra stævnet på Vallensbæk Sejlklub

Regatta. 

  

Selvom vejret drillede lidt lørdag, blev det alligevel til i alt 5 gode sejladser,

sikret af vores kompetente hold på vandet. Endnu en gang fik vi en masse

positive tilkendegivelser fra deltagerne, hvilket er så dejligt. En stor tak til

alle jer, der hjælper ved disse arrangementer, dem der planlægger dem og

selvfølgelig alle dem, der sørger for, at vores løbende aktiviteter kører på

skinner. 

  

Selvom vejret indtil videre ikke viser sig ligeså gunstigt som sidste år, synes

jeg alligevel ikke, at det er så skidt. Der er gode dage indimellem, og så

længe regnen kan holde sig til om natten, er jeg sikker på, at det

vejrmæssigt bliver en helt hæderlig sæson. 
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Jeg vil gerne ønske alle medlemmer og deres familier en rigtig god

sommerferie, forhåbentlig med gode oplevelser på vandet. 

  

Christian Mørch

Grill på klubhusets terrasse?

Bestyrelsen har modtaget et forslag om, at der indkøbes en gasgrill til

klubhusets terrasse. Grillen skal være nemt tilgængelig til brug for klubbens

medlemmer og vil også kunne bruges efter aftenkapsejladser og ved diverse

andre arrangementer. 

  

Bestyrelsen er grundlæggende positivt stemt. Der er dog nogle rent praktiske

forhold, der skal afklares: Hvordan/hvem sørger for opfyldning af gas, om der

kræves brandfast afskærmning på terrassen osv. Bestyrelsen fandt ikke en

"nøglefærdig" løsning på dette og spørger derfor, om nogen har lyst til at

bære dette igennem? Hvis ja, så kontakt bestyrelsen. 

 

Skt. Hans i klubben Kommende VSK arrangementer
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Søndag den 23. juni kl. 18 inviterer

Festudvalget medlemmer, venner og

gæstesejlere til Skt. Hans i klubben. Man

tager selv mad og drikke med. Der er

ingen tilmelding eller bordreservation –

til gengæld er det gratis at deltage! 

  

Se invitationen her …

Nyt Pantaenius sponsorat

Nyt 2-årigt sponsorat højner sikkerheden

i klubben, fortæller Kenneth Bøggild.

Pengene er øremærket til en række

specifikke indsatser, bl.a.

førstehjælpskursus for trænere og

instruktører og uddannelse i brug af

klubbens sikkerhedsudstyr, herunder

følgebådene. 

 

 

 

- Skt. Hans i klubben 23. juni 

- Sejlerskolen starter igen 5. juli 

- DM 806 23.-25. august 

- DM & NM Melges 24 23.-25. august 

- DM L23 23.-25. august 

 

  

Se oversigten på hjemmesiden

Specialpris til 2 VSK’ere

Fire både fra VSK deltog i Køge Sejlklubs

One Star Challenge - Møn Rundt single

hand. Sejladsen bød på hele

vindpaletten, men det meste af tiden var

det dog kongesejlads. Ved

præmieoverrækkelsen modtog Morten

Vinther og Jacob Thordal, VSK,

specialprisen for at have inspireret

arrangørerne til at tage initiativet til One

Star Challenge. Se resultaterne fra

sejladsen her.
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OK NM: Fest på vand & land

Den 22.-23. juni var VSK vært for 72 OK-

joller til Nordisk Mesterskab. Over 20

klubmedlemmer havde sat weekenden af

til at sikre endnu et fantastisk stævne i

klubben. Det var i øvrigt sidste punkt på

forårets stævnekalender. Nu starter

planlægningen af det store

kølbådsstævne den 23.-25. august. Igen

beviste medlemmer af Vallensbæk

Sejlklub, at vi ER ”Den aktive klub”.

God Havnens Dag for VSK

Vores bidrag lørdag den 23. maj var

“åbent slæbested” hos Ungdom og

prøveture i sejlerskolens både. Der var til

tider kø ved optimistjollerne, og 35

voksne og børn kom en tur på vandet

med Balladen og to af klubbens 806’ere –

og alle fik forhåbentlig lyst til at komme

tilbage efter mere. 

Se billeder fra dagen på havnens

hjemmeside.

Copyright © 2019 Vallensbæk Sejlklub 
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