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Der er fart over VSK Ungdom! Måneden startede med kapsejlads-introduktion

under noget nær perfekte betingelser med 4-5 m/s og varmt vejr. Weekenden

efter gjaldt det Køge Bugt Kredsmesterskaberne, hvor SKB i år var værter, og

om søndagen hjalp Ungdom Dansk Sejlunion med at arrangere en

medarbejderdag for ca. 100 medarbejdere fra rederiet TORM sammen med

sejlerskolen. Den 28.-29. september er 8 af vores juniorer tilmeldt Harbo

Cup - 4 i optimist, en i Tera og 3 i Zoom 8. (Foto: Mogens Hansen)

Projekt Sejlads fra 8 til 88

Vi har brug for at skabe et tilbud for unge mellem 16–25 og fastholde dem i

sejlsporten ind i voksenlivet; vi har brug for at optimere antallet af

sejlerskoleelever pr. instruktør – de hænger ikke på træerne – og vi vil gerne

kunne tilbyde klubbens pensionerede medlemmer mulighed for en ugentlig

aktivitet på vandet. 

  

Det er de tre vigtigste grunde til, at Sejlerskoleudvalget og Juniorafdelingen

har arbejdet på projekt Sejlads fra 8 til 88 siden sidste sommer og deres

forslag om at anskaffe to J/80 sportsbåde. At vi også trænger til at få

moderniseret vores skolebådsflåde, der er noget slidt; at vi gerne vil åbne

mere op for mere sportssejlads i klubben og ikke mindst skabe optimale

rammer for ungdomssejlere i aldersgruppen 16-25 hører også med. I

sejlerskolen har vi stigende efterspørgsel på elevpladser, samtidig med at det

er svært at skaffe instruktører. Det problem kan de nye både være med til at

løse, fordi der er plads til flere elever pr. instruktør. 

  

Ekstern finansiering en forudsætning 

Der er arbejdet på projektet siden juni 2018, og i november samme år gav

bestyrelsen projektgruppen med Steen R. Hillebrecht i spidsen mandat til at

undersøge mulighederne for finansieringen. Den budgetterede omkostning på
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400.000 kr. skal primært baseres på ekstern finansiering via fonde, mens

Sejlerfonden vil supplere med resten op til en 1/4 af det samlede beløb.

Indkøbet af de nye både vil med andre ord ikke påvirke klubbens almindelige

budget, tværtimod vil klubben få en engangsindtægt ved det planlagte salg af

den ene af de fire 808’ere. 

  

Første 175.000 kr. i hus 

Det var derfor en glædelig nyhed, som klubben modtog de 9. september om,

at DIF og DGI's foreningspulje havde besluttet at støtte projektet med

175.000 kr. Nu har vi så et års tid til at få resten af den eksterne finansiering i

hus inden den planlagte realisering af projektet i slutningen af 2020. 

 

Målet er at anskaffe to J/80. Vi har valgt netop denne bådtype, fordi J/80 er

en sportsbåd, der giver mulighed for 4 (eller flere) elever pr. instruktør; den

vil tale til lidt ældre ungdomssejlere og tiltrække kapsejladselever til

tirsdagssejladserne. Vi forventer også, at tilbud om undervisning i sportsbåd

kan tiltrække yngre voksne som elever i sejlerskolen.
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Forslag til emner for vinterens klubaftener 

er velkomne

Traditionen tro sigter vi på at afholde en række klubaftener henover vinteren.

Aktivitetsudvalget har allerede budt ind med tre spændende emner og

foredragsholdere, men der er plads til flere! 

  

Send en mail til sekretariatet og fortæl, hvad du synes kunne være et godt

emne at tage op sådan en mørk efterårs- og vinteraften. 

 

Duelighedsprøve 28/9

Lørdag den 28. september afholder

Sejlerskolen årets duelighedsprøve for 2.

års-elever. Kig gerne ned på havnen – vi

plejer at skifte besætning ved flydebroen

på E-broen. Første prøvebåd med censor

afgår ca. kl. 10.

Kommende VSK arrangementer

- Duelighedsprøve 28. september 

- Standerskifte 26. oktober 

  

 

  

Se oversigten på hjemmesiden
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Årets navigationsundervisning

Navigation er den obligatoriske teori-

undervisning til duelighedsbeviset for

fritidssejlere. I år undervises i 2 hold:

Mandag og onsdag kl. 18.30 til 21.30 med

første undervisningsdag hhv. den 21. og

23. oktober. Eksamen afholdes i januar.

Vil du gå til navigation, skal du tilmelde

dig nu. 

  

Tilmelding ...

Amputeret standermast

Bagbords ende af råen og spidsen af

gaflen er brækket af – hvordan vides

ikke. Med hjælp fra en lift fik gråsælerne

begge dele taget ned i onsdags. Nu ligger

Årets tirsdagssejladser er slut

Årets sidste sejlads tirsdag den 17.

september måtte aflyses pga. det dårlige

vejr, så i stedet koncentrerede man sig

om præmieoverrækkelserne ved en

sammenkomst i klubhuset. 

  

  

  

  

Du kan se de endelige resultater her...

DM metal til VSK Ungdom

Ved årets Ungdoms DM den 14.-15.

september i Horsens deltog tre fra VSK

Ungdom: Mark, Mads & Maria i Zoom8-

klassen. Efter to hårde dage kunne Mark

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

http://vallensbaek-sejlklub.dk/aktiviteter/sejlerskole-2/tilmelding-2/
https://vallensbaek-sejlklub.dk/wp-content/uploads/2019/09/Aftensejlads-1-14-endeligt-resultat.pdf
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


de sørgelige rester i den store hal, mens

vi afventer en løsning på, hvad der nu

skal ske. Sket er sket, men ærgerligt er

det nu alligevel. 

 

 

Husk at bestille optagning

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 husk at oplyse ønsket

søsætningsperiode. 

  

  

Læs mere ...

Hestbæk tage hjem med en velfortjent

og imponerende bronzemedalje. Maria

Victoria Bøggild vandt sølv blandt pigerne

og blev nr. 8 samlet. Mads Bjerre

Andreasen endte på en flot 10 plads. Der

stillede 36 både til start.

Mange VSK’ere på podiet

Ved årets sidste store kapsejladsstævne

23.-25. august med- DM for L23,

klassemesterskab for 806 og DM & NM for

Melges 24 klarede VSK-sejlerne sig

fantastisk: Michael Hestbæk ombord på

Team Kim Christensen vandt guld i DM &

NM 2019 for Melges 24. Klubbens egen

besætning med Søren Rasmussen ved

roret vandt bronze i DS-

Danmarksmesterskabet for Melges 24, og

Søren Meinertsen med besætning vandt

guld og Lau Digmann sølv i 806-klassens

Klassemesterskab 2019.
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Sømilen - Bugten rundt

28. september afholdes den

traditionsrige kapsejlads for kølbåde 30

Sømilen (Bugten rundt). 

Banen går rundt i Køge Bugt fra Køge via

Bøgeskoven og Hvidovre tilbage til Køge.

Du ligger du gratis i Køge Marina fra

fredag 27. september til mandag 1.

oktober. 

  

Information & tilmelding her …

Copyright © 2019 Vallensbæk Sejlklub 
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