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 Forestående VSK arrangementer 

 Klubaften i VSK med foredrag af Christian Liebergreen: 16. januar 2014 

 Klubaften i VBK med temaet Kanal- og flodsejlads: 23. januar 2014 

 Klubaften i VSK med Strategi/Kommunikation/Teknik på kapsejladsbanen  

med Per Braad: 4. februar 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 ? 

______________________________________________________________________ 

  Foredrag med Christian Liebergreen 

I sommeren 2012 tog Christian Liebergreen afsted på en jordomsejling, der førte ham  

gennem de største, øde og mest blæsende steder i verden. Han var ni måneder om  
denne tur, hvor han helt alene og uden at gå i land på noget tidspunkt kom i den  

eksklusive gruppe på knap 200 mennesker i verden der har gennemført dette.  

Christian kommer til VSK og fortæller hvordan det føles og tackles, når man ikke ser et 

andet menneske og oceanerne er ens forhave og baghave i 260 døgn. 

Foredraget handler om troen på sig selv, hvordan man kommer jorden rundt uden at  

være sponsoreret, og ikke mindst bevare forstanden i ensformigheden, selvom der ikke 
er to bølger som er éns ude på havene. 

Tag med om bord, hvor der bliver fortalt om forberedelserne, tankerne, indstilling til 
livet, alt sammen krydret med billeder, video og anekdoter fra jordomsejlingen. 

 
Foredraget finder sted torsdag den 16. januar 2014 kl. 19:00 i klubhuset. 

Christian Liebergreen er uddannet navigatør fra handelsflåden, har rejst tværs over  
Canada alene da han var 17 år, sidenhen blev det New Zealand rundt på cykel. I 2009 

rejste han til Nordøstgrønland, hvor han var i Sirius-patruljen i 26 måneder. 

______________________________________________________________________ 

 

  

 

 



Foredrag/kursus – Kanal- og flodsejlads 

VBK inviterer VSK’s medlemmer og andre interesserede: Vil du vide noget om at sejle  

på de europæiske floder og kanaler så vær med torsdag den 23. januar kl. 19.00 til  

22.00 i VBK's klubhus. 

 Her vil du få noget at vide om sejlads i Sverige, Tyskland, Holland, Belgien og  

Frankrig. 

 Planlægning af ruter 

 Lovkrav og regler i de andre lande 

 Hvad koster det at sejle i de andre lande 

 Praktiske tips til at du får en dejlig tur 

 Ekstraudstyr til båden så du kommer sikkert og nemt rundt 

 Forsikring af din båd og dig selv 

 Hvor du kan finde information om sejladserne  

 Hør om og se nogle af oplevelserne under sejladsen 

Lennart Larsen har sejlet på kanaler i 7 somre og vil vise billeder og video til at  

underbygge foredraget/debatten og forsøge at give svar på dine spørgsmål. 

For at få en ide om hvor mange der kommer, bedes tilmelding sendt til  

jbs2@simonsen.mail.dk eller ring på 4390 4748.  

______________________________________________________________________ 

 

 Strategi/Kommunikation/Teknik på 
kapsejladsbanen 

For dem der ikke kunne deltage på sidste års temaaften med emnerne 

Strategi/Kommunikation/Teknik på kapsejladsbanen, afholder VSK endnu en gang en  

temaaften med samme overskrifter. Per Braad vil være tovholder igen i år og vi opfordre 

alle klubbens kapsejlere, uanset niveau, om at deltage. 

Temaaftenen foregår tirsdag den 4. februar 2014 kl. 19:00 i klubhuset. 

Tilmelding: Skriv en mail til sekretariat@vallensbaek-sejlklub.dk og husk at angive hvor 

mange personer du melder til. Ingen tilmeldingsfrist. 

______________________________________________________________________ 
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  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, Europe og 
Contender. 

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. 

Vi har et løst overslag på ca. 110-120 joller som betyder i omegnen af 150 sejlere. 

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