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Nyhedsbrev december 2019

Søndag den 1. december var der juleafslutning blandt juniorerne. Vejret var
klart og koldt, og der var akkurat nok vind til, at de sejlere, der deltog i
konkurrencen om årets flottest jule-jolle, kunne komme omkring juletræet
til julemusik fra broen. Herefter blev der pakket joller sammen, så de
bedste joller nu er stablet op indendørs, hvor de ligger godt og tørt indtil
foråret. Mens nogen pakkede joller, arrangerede andre de medbragt retter
til julefrokosten, som igen i år blev afsluttet med pakkeleg og uddeling af
præmier for bedst udklædte sejlere og bedst pyntede joller. Vi var ca. 25
deltagere til denne hyggelige afslutning på 2019-sæsonen, som lover godt for
fremtiden for Vallensbæk Sejlklub.

Kære medlemmer

Året er ved at gå på held, bådene er pakket væk for vinteren, de fleste af os
går indenfor og skutter os, imens vi ser ud på det endeløse grå og kedelige
vejr, der er så typisk for årstiden. Jeg har dog en glædelig nyhed: Det er jul
og snart nytår. Det betyder, at der kun er ca. tre måneder til, at vi igen skal
have fundet grejet frem og gjort klar til en ny sejlsæson. En anden god nyhed
er, at imens vi går og venter på forårets komme, kan vi underholde os ved det
pakkede vinterprogram, hvor næste arrangement allerede er den 8. januar.
På denne dag kommer Mads Bo Falk forbi og fortæller os om hans solosejlads
til Nordkap. Sidste år havde vi fornøjelsen af at høre Mads' foredrag om
sejlads i hårdt vejr. Mads er en god, spændende og medrivende fortæller, så
jeg er sikker på, at hans foredrag den 8. januar bliver rigtig godt. I løbet af
de næste måneder er der flere spændende foredrag på programmet, en
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klubfest, VHF-kursus osv. Hold jer orienteret om programmet på klubbens
hjemmeside, og lad det være en opfordring til at benytte chancen for lidt
hyggeligt samvær med jeres klubkammerater i denne mørke tid.
Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig god jul
og et godt nytår.

Christian Mørch
Formand

Klubaften onsdag den 8. januar kl. 18: 
Solosejlads til Nordkap

Et togt på 3.000 sømil til toppen af verden og retur. Spændende og betagende
smuk udforskning af Helgelandskysten og Lofoten. Bjergbestigning, hvalkød,
gletschere og overflodsfiskeri. Udsigt. Videre gennem Finmarkens ødemark,
vilde natur og skræmmende historie til Nordkap.
Hovedparten af togtet blev sejlet solo i Mads Bo Falks 26 fods Polaris Drabant,
som er specialudrustet til langturssejlads. Sejladsområdet i Arktis, nord for
Polarcirklen, er stort set ukendt, og det er en skam! Kom og få det lukket op!
Aktivitetsudvalget inviterer klubbens medlemmer til fællesspisning inden
foredraget. Menuen er pizza. Det starter kl. 18 og koster 55 kr. pr. person.
Køb billet her: https://vsk.billetexpressen.dk/

Åben for tilmeldinger

Selv om skolesejladserne først starter til
maj, har vi allerede fået de første
tilmeldinger til 1. års-kurset og stort set
fuldt hus på 2. års-kurset. Af hensyn til
planlægningen er hurtig tilmelding meget
velkommen, så du må gerne hjælpe med
at sprede budskabet i din omgangskreds.
Du kan henvise til klubbens hjemmeside,
hvor man finder alle oplysninger i
sejlerskole-sektionen, inkl.
kursusbeskrivelse, årsplan og tilmelding.

Kommende VSK arrangementer

- Klubaften: Solosejlads til Nordkap/Mads
Bo Falk 8. januar
- Strikkecafé 14. januar
- Oktoberfest i februar 1. februar
- Klubaften: På skovtur gennem Europa –
med båd/Malene Wilken 6. februar
- Strikkecafé 11. februar
- Årets skitur 16.-23. februar
- VHF-kursus 22.-23. februar
 
Se oversigten på hjemmesiden
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Lær at sejle motorbåd

I sidste sæson kunne vi for første gang i
flere år tilbyde kurset Lær at sejle
motorbåd. Kurset færdiggøres på en
enkelt sæson og afsluttes med prøve. Vi
vil gerne udbyde kurset igen i år, så hvis
du kender nogen, der vil lære at
håndtere en motorbåd på forsvarlig vis -
eller nogen, der måske ligefrem trænger
til at få lidt mere erfaring - så lad gerne
et ord falde.
 
Læs om kurset her...
Tilmelding her ...

Kom med på årets skitur

Klubbens årlige familieskitur går igen til
det fine skiområde Zell am See, som med
et Salzburg Super Ski Card er det
perfekte udgangspunkt for skiløb. Turen
ligger i uge 8 (16.-23. februar). Som
tidligere har vi Villa Lukashansl for os
selv med mulighed for afslapning i
kælderen med musik, drinks, og hvad der
ellers hører til en rigtig afterski.
 
Læs mere og book plads her …

Nyhedsbrevet i 2020

I det seneste par år har vi udsendt
nyhedsbrevet her hver måned med
undtagelse af juli, hvor alle jo har andet
at tænke på.
I det nye år vil nyhedsbrevet i den
nuværende form blive udsendt efter
behov, og udover Facebook og klubbens
hjemmeside vil vi i højere grad benytte
direkte mail til at orientere jer om
arrangementer og nyheder.

Søges: Ekstra instruktører

Klubbens sejlerskole har medvind, og vi
har et fantastisk team af instruktører –
men de kunne godt bruge et par ekstra
hænder! Har du sejlererfaring i sejlbåd,
kunne du tænke dig at lære fra dig, og
kan du afse et par timer til at komme på
vandet en aften om ugen med 3 ivrige
nye sejlerelever, hører vi meget gerne fra
dig. Tag en snak på 61 61 66 81 med
Jacob Thordal.

 

Tilmelding til VHF-kursus åben

Der er plads til et par deltagere mere på
VHF-kurset i klubben i weekenden 22.-23.
februar, kl. 9-14.20 begge dage.
Prisen er 1.500 kr., inkl. materialer.
Dertil kommer 195 kr. for prøven.

 
 
 
 
Tilmelding, betaling osv. her…

Generalforsamling 2020

Bestyrelsen indkalder til ordinær
generalforsamling i Vallensbæk Sejlklub
torsdag den 26. marts 2020 kl. 19 i
klubhuset. Dagsorden følger.
 
Bemærk venligst: Forslag, som ønskes
vedtaget på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest 1
måned før.
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