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Stort klassebådsstævne den 23.-25. august med DM’er og et NM afslutter en

travl kapsejladssæson i klubben.

3-i-1 kapsejladsstævne i VSK

Den 23.-25. august deltager 40 både i DM for klassebådene L23, 806 & Melges

24. For Melges 24’s vedkommende er det samtidig klassens nordiske

mesterskab. Omkring 160 deltagende sejlere besøger vores sejlklub, og det vil

sætte sit præg på aktiviteterne både på havnen og på vandet, specielt om

morgen og eftermiddagen vil der være pres på alle klubbens faciliteter.

Bådene stævner ud ved 9.30 tiden og er retur ved 15-16 tiden. I havnen

modtages sejlerne dagligt af en wetbar, hvor der serveres mad og drikke. Alle

klubmedlemmer er velkomne til at kigge forbi, ikke mindst til wetbaren, og få

lidt at drikke sammen med de mange sejlere, og frivillige hjælpere. 

  

Årets sidste store stævne 

Det kombinerede DM/NM er sidste store stævne i en aktiv 2019

kapsejladssæson. Arbejdet med planlægningen af sæson 2020 begynder i

løbet af efteråret, og flere bådklasser allerede har vist interesse for at afvikle

stævner i Vallensbæk. At det i det hele taget kan lykkes at afvikle så mange

og store stævner skyldes ene og alene den frivillighedskultur, som der er i

Vallensbæk Sejlklub - det er unikt og er enestående. Og apropos frivillige, så

kunne vi godt bruge 4 personer mere til at deltage på vandet, især fredag.

Vil du give et nap, så skynd dig at sende en mail til Søren Christiansen på

soeren@fam-chr.dk.

Ungdom: Efterår med tætpakket program
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Ungdomsafdelingen har taget hul på efterårssæsonen og som altid med et tæt

pakket program, men også med plads til nye sejlere: 

  

Vi byder nye sejlere velkommen til prøvedag torsdag den 22. august, hvor

vi håber at se en masse nye børn, der kunne tænke sig at lære at sejle. Alle

børn, der er mindst 7 år gamle, og som kan svømme 200 meter, er meget

velkommen ved Juniorhuset torsdag den 22. kl. 17. Del gerne med familie og

bekendte med børn, der kunne være interesseret! 

  

Søndag den 1. september starter vi sammen med SKB velkomne et nyt

ungdomskoncept, hvor de nye sejlere bliver introduceret til kapsejlads. De

unge sejlere og deres forældre bliver guidet igennem alle kapsejladsens

spændende facetter. En del af forløbet foregår på land, men det vigtigste er

de korte kapsejladser på vandet. Ugen efter, lørdag den 7. september,

afvikles Køge Bugt Kredsens årlige ungdomskredsmesterskab. Det er i år SKB’s

tur til at være arrangør. 

  

Årets TORM Dag 

Søndag den 8. september er ungdomsafdelingen og sejlerskolen værter for

den årlige TORM Dag, som afvikles i samarbejde med Dansk Sejlunion. VSK

bidrager med lokaler, mandskab og følgebåde og modtager et bidrag til

ungdomsarbejdet som tak for hjælpen. 
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Havnerundfart 7. september

VSK & VBK inviterer til fælles

havnerundfart til Københavns Havn

afsluttet med grillfest hjemme. Alle

medlemmer med mindre motorbåde og

alle sejlbåde, der har pillet masten af i

god tid, indbydes til at deltage i turen. 

  

Program og tilmelding her ...

Natsejlads 6. september

Sejlerskolen planlægger at gennemføre

årets natsejlads fredag den 6. september,

hvis vejret tillader det. 

Turen går til Lagunen i Sverige, som er en

lille hyggelig havn tæt på Malmø. Alle

medlemmer er velkommen til at deltage i

egen båd. Oplys meget gerne, hvis du har

plads til flere ombord! Skippermøde på

dagen kl. 18 i Juniorhuset. 

  

Tilmelding til

MikaelLMortensen@gmail.com 

 

Kommende VSK arrangementer

- Åbent hus Ungdom 22. august 

- L23, 806 & Melges 24 DM/NM 23.-25.

august 

- Natsejlads 6.-7. september 

- Havnerundfart 7. september 

- TORM Dag 8. september 

  

Se oversigten på hjemmesiden

Årets Østrogenfri Sejlads

Årets tur for mænd fra VSK & VBK er

planlagt til den 10., 11. og 12.

september. Sejladserne for de tre dage

planlægges efter vejrforholdene med

udgangspunkt i plan A: 

  

Første dag sejler vi til Lomma i Sverige,

anden dag til Dragør og tredje dag

tilbage til Vallensbæk 

  

Har du/I lyst til at sejle med, så kontakt

Erik Christensen, PIL II, på mobil 24 44 49

87.
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Gast til tirsdagssejlads?

Hvis du vil sejle som gast resten af

sæsonen, eller omvendt: Står du som

deltager og mangler en fast gast på

båden, så kontakt arrangørerne af

tirsdagssejladserne: Morten Vinther på 30

32 90 24/Søren Schramm på 20 96 34 80,

som vil forsøge at formidle kontakt

mellem parterne. 

Tip: På klubbens Facebook-side findes et

Medlemsforum. der bl.a. kan bruges som

gastebørs ifm. kapsejladser og i al

almindelighed.

Ny sejler-app øger sikkerheden

Den nye, gratis SejlSikkert Alarm app

giver lystsejlere bedre mulighed for at

Havsvømmebane udlægges

Kommunen udlægger mærker til den nye

hav-svømmebane i næste uge. 

  

Banen lægges ud i en afstand på ca. 200

m øst for nordmolen og i en afstand på

100-120 m fra stranden – cirka dér, hvor

livredderne holder til i badesæsonen.

Banen markeres med gule

specialafmærkningsbøjer. 

  

Det er tanken, at banen fremover er

udlagt fra 1. april til 15. oktober.

Juniorhuset malet

Juniorhuset står igen skarpt og fint efter

at have fået opfrisket malingen på
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tilkalde hjælp, hvis de kommer i

problemer på havet. Med app'en kan man

tracke sin sejlrute, opgive sin præcise

position og med et enkelt klik tilkalde

hjælp - og alle informationer bliver

løbende sendt direkte til Forsvarets

Søredningstjeneste. Bag app'en står

Søfartsstyrelsen, Søsportens

Sikkerhedsråd, Trygfonden og JRCC, der

er en afdeling under Forsvarets

Operationscenter, som leder den danske

eftersøgnings- og redningstjeneste. 

  

Læs mere her ...

Kapsejladser i september

I august/september afholdes to

traditionsrige kapsejladser for kølbåde: 

  

24 timers sejladsen den 30. aug.-1.

sept. 

Information & tilmelding her … 

Bemærk: Du kan starte fra Vallensbæk! 

  

30 Sømilen (Bugten rundt) 28. sept. 

Information & tilmelding her …

ydervæggene. Mens det er klubben, der

ejer klubhuset, er det kommunen, der

stiller Juniorhuset til rådighed for

klubbens ungdomsarbejde, og som ejer af

bygningen er det også kommunen, der

står for den udvendige vedligeholdelse,

herunder det netop udførte

malerarbejde. 

 

 

 

 

 

 

Bestil tid til optagning nu

Havnen opfordrer til, at man bestiller tid

til optagning snarest muligt af hensyn til

planlægningen. Det kan ske på tlf. 43 54

35 75 eller pr. mail til

havnekontor@vallensbaekhavn.dk. Sidste

frist for bestilling er 1. oktober. 

Husk ved bestillingen at bestille

støtteben, hvis båden skal op med mast,

og oplyse ønsket søsætningsperiode. 

  

Læs mere ...
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