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26. oktober 2019 

 

Tale ved standerskiftet lørdag den 26. oktober 2019 
 

Da formanden, Christian Sandersen Mørch, var forhindret i at deltage, holdt 

medlem af bestyrelsen og tidligere formand for samme, Steen R. Hillebrecht, 

årets standerskiftetale. 

Kære medlemmer, kære sejlere 

Ja, beklager, at I ikke får den ægte vare, formanden, men han er blevet 

forhindret, så der er vikar på i dag. Så jeg er mest en slags oplæser! Jeg skal 

hilse mange gange! 

Så står vi her igen. Denne gang for at udskifte standeren, der symboliserer 

sommersæsonen med vores mindre og omvendt-farvede vinterstander. 

Dermed symboliserer vi jo, at vi går over til vinteraktiviteterne. Der skal fortsat 

sejles, i hvert fald når der stadig er bølger på bugten, og der skal være en 

masse andre aktiviteter i klubben. 

Det har – sædvanen tro – været en travl og særdeles aktiv sæson i VSK. 

For en måned siden gennemførte 13 elever fra sejlerskolen den praktiske del af 

duelighedsprøven og kunne dermed glæde sig over at have erhvervet 

duelighedsbeviset. Jeg ved, at mange af jer allerede har været i gang med 

sejlerlivet i flere år, men jeg synes, at erhvervelsen af duelighedsbeviset er en 

passende lejlighed til at sige rigtig mange gange tillykke og velkommen til 

sejlerfællesskabet – et fællesskab, jeg håber, I vil få glæde af i mange år 
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forhåbentlig som medlemmer her i vores lokale fællesskab, Vallensbæk 

Sejlklub. 

I selvsamme weekend, hvor duelighedsprøven blev afholdt, var en del sejlere 

fra vores ungdomsafdeling i aktion til den traditionsrige Harboe Cup i Skælskør 

– det blev en særdeles udbytterig weekend for vores unge sejlere med en 

førsteplads og samtidig et danmarksmesterskab til Martin Jacobsen i Tera 

Sport og en førsteplads i Zoom8 til Mark Hestbæk, der også vandt bronze til 

Ungdoms-DM i Horsens. Derudover var der en række flotte placeringer til vores 

andre deltagere. Det lover godt for fremtiden! 

Nu vi er ved de flotte præstationer på kapsejladsbanerne, så har resten af vores 

kapsejladsaktive medlemmer bestemt heller ikke holdt sig tilbage. Penny Wyon 

og Jan Hedmann sikrede sig i juli titlen som verdensmestre i F18 masterklassen. 

I slutningen af august afholdt vi klassemesterskab for 806, DM for L23 samt DM 

og NM for Melges 24. Ved denne lejlighed viste vores medlemmer igen, 

hvordan der skal sejles på Køge Bugt, og Michael Hestbæk var med på den båd, 

der tog DM og NM for Melges 24. Søren Rasmussen og besætning vandt 

bronze til DM, og Søren Meinertsen med besætning vandt klassemesterskabet 

for 806, skarpt forfulgt af en anden Vallensbæk-besætning med Lau Digmand 

ved roret. Flere andre VSK-besætninger blandede sig også i kampen om 

toppen. 

Blot et lille udvalg af alle de flotte resultater, vores medlemmer har fået i årets 

løb på kapsejladsbaner i Danmark og udlandet. Et stort tillykke til jer alle 

sammen, vi er stolte af jer.  

Også tillykke til jer, der vandt jeres løb til tirsdagskapsejladsen, som er en af de 

aktiviteter, som en gruppe af vores engagerede medlemmer kæmper for at 

forny og dermed skabe fornyet entusiasme for efter mange års fald i 

deltagerantal. Og det ser ud til, at deres indsats ikke er forgæves. 

Tilbagegangen er stoppet! Men det har lidt udviklet sig til en lukket fest, idet 
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der er meget få både fra de andre klubber i bugten. Og det er bestemt ikke 

intentionen. Vi i VSK overtog formelt opgaven med at arrangere sejladsen fra 

Køge Bugt Kredsen sidste år, men det er stadig en fælles sejlads, åben for allen 

klubber, som er medlem af Dansk Sejlunion. Men vi klør på! Og mon ikke at 

fremgangen kommer? For mit eget vedkommende kan jeg kun sige, at tirsdage 

om sommeren er hellige! Der skal der sejles ræs, fordi det er skide sjovt. Og jo 

flere vi er med, des sjovere er det. Og med nedsat pris og mulighed for at sejle 

uden målerbrev er det blevet mere attraktivt at være med. Og lad mig minde 

om, at et af løbene blev vundet af en singlehand-sejler. Så alle kan være med! 

Nu vi er ved kapsejlads, havde vi traditionen tro flere store arrangementer her i 

klubben. Udover det før nævnte tredobbelte kølbådsstævne bød 

forårssæsonen først på et stort ranglistestævne for optimister og dernæst NM 

for OK-joller. Noget af en mundfuld for kapsejladsudvalget og alle de frivillige 

hjælpere til selve stævnerne. Udvalget har bebudet,at den kommende sæson 

bliver en sæson, hvor de har brug for at samle kræfter – men mon ikke det 

alligevel bliver til et enkelt eller måske to halvstore stævner? 

Her er det på sin plads at sige tak til alle jer, der gang på gang gør sådanne 

arrangementer muligt – ja,i det hele taget tak til alle jer, der tager en frivillig 

tørn i vores fællesskab. 

Vanen tro er der jo også sket andet end kapsejlads i vores klub i år. Vi havde et 

tæt pakket vinterprogram med tre foredrag, skrivebordsnavigation osv. I 

forårssæsonen forsøgte aktivitetsudvalget at lave et ”se min båd”-

arrangement. Desværre var der ikke den store tilmelding til dette ellers 

spændende arrangement, så det måtte aflyses.  

I dette efterår var der, i samarbejde med VBK, arrangeret havnerundfart efter 

samme koncept som sidste år. Sidste år var arrangementet en stor succes med 

90 tilmeldte, men desværre var opbakningen også til dette arrangement 

svigtende i år. Der blev dog lavet en tilpasning af konceptet, således at det i 
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stedet for havnerundfart med klubbens både blev til en frokosttur til Hvidovre 

Havn i hovedsageligt private både.  

Nu er antallet af deltagere jo ikke i sig selv et succeskriterie. Det er snarere 

spørgsmålet, om deltagerne har nydt arrangementet. Det er dog klart, at når 

antallet af deltagere nærmer sig antallet af arrangører, må man vurdere, om et 

arrangement skal gennemføres eller ændres således, at formatet bedre passer 

til antallet af deltagere. Vi må se, om vi forsøger at gentage de to 

arrangementer til næste år, eller om de bliver lagt i mølposen for en tid. Måske 

genopstår de i nyt format på et andet tidspunkt.  

Det er i det hele taget noget jeg synes vi er gode til som den aktive klub. Vi 

afholder aktiviteter så længe, der er en arrangør, som synes, det er sjovt – det 

hænger som regel også sammen med antallet af deltagere og deres oplevelse. 

Hvis der ikke er den nødvendige opbakning, så stopper vi der, uden at der er 

sure eller ærgerlige miner over det.  

Nogen gange opstår nye arrangementer og andre gange lægges 

arrangementer, der har været afholdt et utal af gange, i mølposen. Derfor vil 

jeg også gerne opfordre til, at hvis der er nogen, som har en god idé til et 

arrangement, eller en god idé i det hele taget, så kom til bestyrelsen! Lad os 

finde ud af, hvordan vi kan støtte, så du kan gennemføre din idé. Lad os prøve 

det af – måske bliver det en succes, måske ikke, men lad os prøve. Det er den 

eneste måde, vi kan blive ved med at udvikle os som klub. Og heldigvis er der 

mange af jer, der tager handsken op. Det er jer, der er VSK’s styrke og store 

aktiv! 

Et eksempel på en ny aktivitet i støbeskeen er det projekt, som pt. går under 

navnet ”Sejlads fra 8 til 88”. (Det skal jo hedde noget smart, sådan noget).  

I september fik vi en glædelig nyhed, nemlig at DIF og DGI’s foreningspulje 

havde valgt at støtte vores projekt med 175.000 kr. Et projekt der det seneste 
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års tid er opstået ud af sejlerskolen og ungdomsudvalget. Projektet indebærer 

indkøb af to eksternt finansierede J/80’ere, som dels skal bruges til sejlads for 

især unge mellem 15 og 25, der ikke ser en fremtid i jollesejlads. J/80’erne er 

både sjove at sejle, men de er også super velegnede til at facilitere de mere 

sociale aspekter, idet man kan overnatte i dem. De skal også bruges i 

sejlerskolen, idet erfaringer fra efterhånden mange sejlerskoler i landet er rigtig 

gode. De giver mulighed for 1-2 elever ekstra pr. instruktør. Der er pres på 

sejlerskolen, og instruktørerne er flaskehalsen. Det er som regel altid dem, der 

er mangel på. Projekttitlen antyder, at de også skal bruges til sejlads for en lidt 

ældre målgruppe: Det er derfor ideen, at båden også skal bruges af Gråsælerne, 

hvor der jo er mange, der har solgt deres både. Hermed kan de fortsætte med 

at dyrke deres passion. Derudover ønsker vi – igen – at åbne for vintersejlads i 

klubbåde.  

Hvis det lykkes at få resten af finansieringen på plads – og det ser det ud til at 

gøre – og vi kan få fat i egnede både, vil vi kunne sejle i J/80’ere i sæsonen 

2020.  

På trods af at vi i foråret kunne indvie det fine nye dæk her ved standermasten, 

står vi igen indhyllet i minestrimmel. Det skyldes, at vores standermast 

desværre knækkede råen og gaflen i slutningen af august. Gråsælerne fik 

nedtaget resterne, og derfor ser masten lige nu lidt afpillet ud. Gråsælerne har 

lovet at være primusmotorer på at skaffe en ny rå. Udover dette har de som 

altid travlt og vil igennem vintersæsonen sørge for en masse 

vedligeholdelsesopgaver til glæde for os alle – noget vi er dem taknemmelige 

for.  

Af større vedligeholdelsesopgaver fik kommunen, på vores opfordring, malet 

Juniorhuset i år. Det trængte og står nu pænt sammen med klubhuset, der fik 

den store tur udvendigt sidste år. I den kommende tid vil vi få udskiftet 

fedtudskilleren her ved klubhuset – en nødvendighed idet den eksisterende er 
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alt for lille og den gentagne gange har givet problemer med stoppet 

hovedbrønd med overløben kloak til følge. Ja, der er altid noget, der skal fikses, 

så vores fælles faciliteter kan fremstå pæne og funktionsdygtige. 

Når jeg ser tilbage på sommersæsonen 2019, må jeg sige, at det er en absolut 

godkendt sæson, både mht. den store aktivitet vi har haft her i klubben, men 

også mht. vejret – der selvom det selvfølgelig ikke holdt helt samme høje 

standard som sidste år, alligevel viste sig fra den gode side meget af tiden. 

Nu går vi en travl vintersæson i møde, hvor der allerede er 4 klubaftener på 

programmet, en gullasch- og bankoaften, klubfest samt de løbende aktiviteter 

så som navigationsundervisning, strikkeklub m.m. 

Efter vinterstanderen om et øjeblik er gået til tops, vil jeg bede jer alle om at 

hylde vores klub ved at udråbe et trefoldigt hurra efterfulgt af V S K. Herefter 

håber jeg, I vil deltage i klubhuset, hvor vi byder på en øl eller vand. 

 


