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 Forestående VSK arrangementer 

 VSK Klubaften – Bådvedligeholdelse og maste til-rigning: 9. april 2014. 

 Standerhejsning: 26. april 2014. 

 VSK Grand Prix – et Torm Ungdoms Grand Prix: 30. maj til 1. juni. 

Årets første jollestævne. Vil du være med ? 

______________________________________________________________________ 
 

           

VSK Klubaften: Bådvedligeholdelse og maste til-
rigning 

Onsdag den 9. april 2014, afvikles årets sidste VSK vinterklubaften.  

 
Aftenens fokus er bådklargøring og maste setup. Begge emner vil have fokus på  

hvordan vi sikrer den bedste vedligeholdelse af vores både, og hvordan får vi mest ud 
af vores grej.  

 

Emnerne dækkes af de ypperligst kompetencer på området, ved at bådvedligeholdelse 
(maling, primer, etc.) belyses af teknisk konsulent for International/AkzoNobel, Anders 

Jessen og maste til rigning, opsætning og sikkerhed dækkes af direktør for John Mast, 
Steen Christensen. 

Fakta: 
Dato: Onsdag 9. april 2014 

Klokken: 19:00 – 21:30 
Sted: Vallensbæk Sejlklub klubbhus 

Tilmelding: 
Vallensbæk Sejlklub byder på en sandwich inden mødet, så venligst tilmeld til 

arrangementet senest mandag den 7. april 2014 på sekretariat@vallensbaek-sejlklub.dk. 

Vel Mødt  

VSK's bestyrelse  

______________________________________________________________________ 
 

 

  

 

 



 Sejlerskolen 2014  
- det er nu du skal melde dig til ! 

Sejlerskolen byder velkommen til en ny sejlersæson 2014 ! 

Der er stadig ledige pladser på sejlerskolen, interesserede kan tilmelde sig på 
www.vallensbaek-sejlklub.dk under Sejlerskolen. 

For nye elever vil der være undervisning i sejlteori torsdag den 10. april kl. 19.00  

Derudover afholdes der tovværkskursus torsdag den 24. april og onsdag den 30. april 

begge gange kl. 19.00.  

Alle er velkomne disse aftener, hvis der er behov for lidt genopfriskning af 
færdighederne.  

Se mere på vores hjemmeside under sejlerskolen. 

På gensyn til en god sejlsæson 2014  

VSK Sejlerskoleudvalget  

Preben Thorndahl  

______________________________________________________________________ 

  Husk Standerhejsning 

Lørdag den 26. april 2014 byder vi en ny sæson velkommen på årets 

standerhejsningsdag. Sæt kryds i kalenderen. Program følger på hjemmesiden. 

_________________________________________________________________________ 

 

                          VSK Grand Prix  

 
VSK har af Dansk Sejlunion fået tilbudt, at få et TORM Ungdoms Grand Prix til 

Vallensbæk, og det har vi takket ja til. Det betyder, at vi i dagene fredag den 30. maj  
til søndag den 1. juni 2014 afholder VSK Grand Prix. 

Tidligere har vi afholdt VSK Grand Prix som et mindre 1-dags stævne på Kr. Himmelfarts 
dag, men i år bliver der ikke sejlet Kr. Himmelfarts dag, men derimod i weekenden. 

Vi glæder os til at kunne byde velkommen til en lang række jolleklasser: Finn, OK, Laser 

Radial, Laser Std, Laser 4.7, Hobie spinnaker, 29’er, 49’er, 49’er FX og Europe. 

Der skal afvikles kapsejlads samtidigt på 3 baner, så der bliver masser af aktivitet på 

vandet. Men også på land vil havnen komme til at syde af aktivitet og glade sejlere. 

http://www.vallensbaek-sejlklub.dk/


Vi har et løst overslag på ca. 100 joller som betyder i omegnen af 120 sejlere. 

Det bliver derfor et stort stævne – større end det seneste Optimist stævne vi afholdt,  

og størrelsesmæssigt næsten – men ikke helt -på højde med Finn Gold Cup og OK 
Worlds.  

Det betyder at vi skal bruge masser af frivillige, som har lyst til at hjælpe med afvikling-
en af stævnet – både på vandet og på land. 

Derfor: Har du tid, lyst og lejlighed til at give en hånd med ?  Vi er glad for enhver  
hjælp - hvad enten det kun er én dag eller hele weekenden. Kom frit frem og vær med. 

Kontakt stævneleder Søren Bo Christiansen på sbc@vallensbaek-sejlklub.dk og skriv et 

par ord hvis du har lyst til at være med. Er der noget bestemt du gerne vil lave, så skriv 

det. Så forsøger vi at passe ønskerne ind i planen. 

_________________________________________________________________________ 
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