
Vallensbæk Båd Klub og Vallensbæk Sejlklub 
indbyder til 

HAVNERUNDFART 
til Københavns Havn, lørdag den 7. september 2019 

Alle med mindre motor både, og alle sejlbåde der har pillet masten af i god tid, indbydes til at deltage i 
turen. Lav en aftale med dine sejlerkammerater, dine gode venner fra broen eller klubben  

– fyld bådene op og vær med på en fælles tur med VBK og VSK.  
Gennemsejlingshøjden under broerne er 3 meter ved daglig vande. 

 

Dagens program 
Da VBK’s klubhus er under renovering foregår alting i år i VSK’s klubhus. 

Kl. 08.00 Kaffe og Morgenbrunch med brød og lune retter i VSK’s klubhus. 
Cirka kl. 09.00 Fælles sejlads mod Slusen, hvor vi sejler gennem kl. 10.30. 

Der skal løses nogle opgaver under sejladsen! 
Vi lægger til et samlet sted i Københavns Havn og spiser den medbragte mad. 

VSK’s dommerbåde, følgebåde og gummibåde deltager i turen.  
Der vil blive rundsejling for alle i det indre København med bådene, hvor de større ikke kan komme ind.  

Rundt om Christiansborg, Christiania, Christianshavn mv. 
På turen fra Vallensbæk til København har vi plads til 34 personer I disse både.  

Ønsker du at sejle med på følgebådene, skal du skrive det på tilmeldingen. 
Pladserne tildeles efter ”først-til-mølle” princippet. 

 
Kl. 17.00 Retur gennem Slusen. VSK’s gummibåde sejler retur lidt tidligere. 

 

KALV PÅ GRILL 
Kl. 19.00 serveres kalvesteg med salat, kartofler mv. i VSK’s klubhus. 

Der kan købes øl, vand, vin mv. eller man kan selv medbringe drikkevarer. 

Pris pr. person kr. 100,- for kaffe, brunch og Kalv på Grill. 

 
Ishøj Harmonika Klub spiller SØMANDSMUSIK i løbet af aftenen. 

 

Tilmelding 
Inden lørdag den 31. august pr. mail til Per ”Amok” pn@ehrno.dk 

Husk at skrive dit bådnavn, klub, dit navn og antal deltagere,  
eller om du ønsker sejlads med følgebådene. 

Tilmeldingsgebyret indbetales til klubbens konto samtidig med tilmelding. 
Nykredit Bank, Reg. Nr. 5471, kontonr. 1121032. 

 

God HAVNERUNDFART ønskes af: 
Fra VBK: Finn ”Kok”, Per ”Nø”, Dennis ”B” 

Fra VSK: Kenneth ”Gamle Formand”, Lis ”Victora”, Per ”Amok”. 
Spørgsmål til Per ”Amok”, mail: pn@ehrno.dk, mobil: 27 15 30 95 
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