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______________________________________________________________________ 

   Nyt fra Tursejlerne 

 
Tursejlerne afsluttede en god og aktiv forårssæson med en pinsetur til Køge og ved 

at holde ”åben båd” for Sejlskolens elever, så de kunne opleve andre bådtyper end 
806’eren, hvis de går i købstanker. 

 

Vigtige datoer til din kalender – efter ferien! 
Udførlig info følger senere, men start allerede nu med at sætte X i kalenderen ved disse 

datoer: 

 31. august: 24 timers sejlads. Ca. en uge før tilmeldingsfristen den 21. august 

inviterer Tursejlerne til orienteringsaften for skippere og besætninger.  

 12.-13. september: Natsejlads sammen med Sejlerskolen 

 28. september: 30 sømils sejlads (Bugten rundt) 

 3. eller 10. oktober: Aftentur 

Alternativ eller supplement til årets natsejlads i september.  

Vejret bestemmer datoen. 

Svensk invitation til VSK-medlemmer 
Svenska Kryssarklubbens Öresundskrets inviterer alle fra VSK til Hamn festivalen på 

Limhamn 31. juli-2. august med et godt tilbud: ”Alla danska gästbåtar får ligga gratis i 
Limhamns Småbåtshamn och Fiskehamn under festivalen.” Se 

http://www.polimhamn.se/ for mere info. 

Del sommersejladsens oplevelser med andre 
Lad os dele sommerens sejleroplevelser og -erfaringer og på den måde inspirere 

hinanden. Fortæl lidt – gerne mens I er undervejs – om, hvor I er og hvad I oplever. 
 

Brug VSK’s Facebook-side til opdateringer og billeder. Er du ikke helt tryg ved Facebook, 

så er der helt sikkert børn og unge i nærheden, som hurtigt kan hjælpe med at slå et  
par linjer og billeder op på en smartphone eller iPad  

 

God sommer og på gensyn i august! 
 

Tursejlerudvalget 
Christina Rasmussen 

 
______________________________________________________________________       

   24-timers sejlads 

Tursejlerudvalget vil gerne reklamere for, at du deltager i ”24 timers sejladsen” den  

30. og 31. august. 
 

Starten går lørdag kl. 15.00 - 15.15 med startlinje i centerhavnen Vallensbæk-Ishøj. 

 

  

 

 

http://www.sxk.se/
http://www.polimhamn.se/
https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub?fref=ts
mailto:chr@vallensbaek-sejlklub.dk


Pris for deltagelsen er 100 kr. pr. båd. 

 
24-timers sejlads er en tidsbegrænset distancesejlads, som går ud på at sejle så langt 

som muligt og samtidig være tilbage til startpunktet indenfor 24 timer (minimum 18 
timer). Her får du trænet praktisk navigation, vejrbedømmelse og natsejlads. 

 

Ud fra den givne vejrsituation og de angivne rundingspunkter er det så op til den  
enkelte besætning at udsejle den længste distance og komme hjem til starthavnen  

inden for 24 timer. 
 

De deltagende både opdeles i grupper efter størrelse og sejlegenskaber, således at  
de udsejlede distancer kan sammenlignes. 

 

Hver deltager får ved årsmødet en plakette med årets udsejlede distance indgraveret, 
desuden uddeles store plaketter, når den samlede udsejlede distance runder et bestemt 

antal sømil.  
 

Der sejles efter de internationale søvejsregler og bestemmelser for 24-timers sejlads.  

Du kan se mere på deres hjemmeside: www.24-timerssejlads.dk  
 

Tilmelding via deres hjemmeside inden den 21. august kl. 20.00.  
 

For at du skal være godt rustet til din deltagelse, så gennemfører tursejlerudvalget en 
orienteringsaften, hvor du og dine gaster får gode råd og fif fra tidligere deltagere.  

 

Tilmelding til denne aften, som afholdes mandag den 18. august kl. 19.00 i juniorhuset 
foretages til Lennart på lennart-jette@mail.dk  

 
Spørgsmål vedrørende deltagelse kan rettes til Lennart Larsen på tlf. 21628687. 

______________________________________________________________________ 
 

   Sejlsportsliga træningen og VSK’s 
  deltagelse i sejlsportsligaen. 

På bagrund af Dansk Sejlunions visionære projekt, Sejlsportsligaen, der skal skabe øget 

aktivitet i klubberne og større opmærksomhed om kapsejlads i Danmark, har der i for- 
året 2014 været afviklet fem åbne træningssamlinger i klubben for klubbens med-

lemmer.  

 
Træningen på vandet har været ledet af forskellige trænere og koordineret af Claus V. 

Andersen. Træningen har været en succes for deltagerne, som samstemmigt fortæller at 
de er blevet generelt bedre sejlere. 

 
Træningen forsætter efter sommerferien hvor der igen er åben træning for alle klubbens 

medlemmer hver søndag. Træningen tilrettelægges således, at der vil være fokus på 

generel kølbådssejladstræning, hvor kapsejladstræningen er midlet til at blive bedre 
sejlere. Træningen foregår i Sejlklubben Match28, og koster kr. 100,00 pr person / 

træning.  
 

Første kølbådstræning er søndag den 3. august hvor vi mødes kl. 08:30 til let 

morgenmad og briefing om dagens indhold i træningen. Mød op med dit sejltøj, åbent 
sind, kom som enkelt person eller team, træningen er åben for alle klubbens 

medlemmer.  
 

 

 
 

http://www.24-timerssejlads.dk/
mailto:lennart-jette@mail.dk


   Nordisk Mesterskab for F18 

 
I weekenden 15-17 august 2014 er Vallensbæk Sejlklub vært for de åbne Nordiske 

mesterskaber for F18 katamaraner. Vallensbæk Sejlklub har to aktive F18 sejlere, som 

sammen med Michael Bernfeld, har lagt mange kræfter i at tiltrække dette stævne til 
klubben.  

 
Har du tid og lyst til nogle sjove timer på land og vand, så har kapsejlads komiteen  

fortsat brug for din hjælp til dette stævne. Skriv til Michael hvis du kan afse lidt tid som 

hjælper: mb@vallensbaek-sejlklub.dk   
 

Kom forbi havnen i weekenden 15-17 august og få en stor sportslig og social oplevelse.   
 

_______________________________________________________________________ 
 

  Bådlåneklubben 
Mulighed for at melde sig ind i bådlåneklubben og låne/leje både her til den fantastiske 

sommer som ligger foran os. 
 

Sommerferien står for døren, og igen kan vi se frem til fantastiske oplevelser på vandet.  
 

Er du medlem af Vallensbæk Sejlklub men uden båd, eller ønsker du at prøve en anden 

bådtype har sejlklubben et tilbud om medlemskab af klubbens bådlåneklub.  
 

Som medlem af denne kan du låne/leje klubbens 806er, eller klubbens turbåd Scampi30 
til kortere eller længere ture.  

 

Se meget mere om VSK bådlåne klub her: 
http://www.vallensbaek-sejlklub.dk/Sejlerskole/Bådlåneklubben.aspx  

 
_______________________________________________________________________ 

 

  Travl sommer i VSK ungdom 
 
Tre A-optimister udtaget til Junior Nordisk Mesterskab 2014 

Bastian Sørensen, Mikkel Petersen og Benjamin Rohde, alle 13 år, har gennem deres 
gode resultater ved forårets stævner kvalificeret sig til at deltage i JNoM 2014. Bastian 

og Mikkel har begge sejlet i Vallensbæk i de seneste godt fire år, mens Benjamin lige er 
flyttet til kommunen og optaget i klubben. I år afvikles mesterskabet i Norge, ved  

Horten på vestsiden af Oslo-fjorden, fra den 19. til 24. juli. Der er noget at leve på til,  

for i 2011 vandt Søren Dalsgaard Rasmussen fra klubben det nordiske mesterskab i 
optimistjolle. I alt sender Danmark 31 ungdomssejlere – 20 drenge og 11 piger. 

 
VSK vært for optimistklubbens (OCD) Sejlercamp 

Den 4.-6. juli mødes de udtagne til VM, EM, NM og kvalificerede sejlere U12 i  

Vallensbæk. Trænerne har forberedt et kanon program og – foruden træningen på 
vandet – vil der blive lagt vægt at få skabt et godt sammenhold blandt sejlerne og 

deres familier, inden de unge skal ud i verden og repræsentere Danmark. 
 

mailto:mb@vallensbaek-sejlklub.dk
http://www.vallensbaek-sejlklub.dk/Sejlerskole/Bådlåneklubben.aspx
http://www.ocd.dk/news_reader.php4?uv=1000000&uniq_id=5587
http://www.ocd.dk/news_reader.php4?uv=1000000&uniq_id=5587
http://ocd.dk/news_reader.php4?uv=1000000&uniq_id=5589
https://www.dtilmeld.dk/Event/?EventID=1364


Sommersejlads 

I lighed med tidligere år står ungdomsafdelingen for afholdelse af sommersejlads for 
kommunens unge i samarbejde med Ungdomsskolen. Det foregår fra manden den 7.  

til fredag den 11. juli mellem kl. 10 og 15. De unge har skulle tilmelde sig på forhånd, 
og der er udsolgt. 

 

Sommerlejren i Stege 
Stege-lejren for jollesejlere mellem 10 og 18 år finder sted den 27. juli-2. august. Ud 

over sejlads er der god mulighed for socialt samvær mellem sejlerne på tværs af 
klubberne i Køge Bugt kredsen. Lejrleder er også i år Søren Badstue, VSK. Denne lejr har 

været afholdt i over 30 år, uden at det en eneste gang har været nødvendigt at ringe 
efter forældre. I år deltager 10 børn og 2 voksne fra Vallensbæk. 

 

________________________________________________________________________ 

   Ændringer ved slæbestedet 

For at få slæbestedet til at fungere bedre for alle brugerne har havnen opsat bom, som 
kan åbnes med havnens fjernbetjening (knap IIII). Det gør adgangen til slæbestedet 

enklere for alle, samt minimere risikoen for skader på de både som står fast på pladsen.  
 

Ligeledes er pladsen blevet malet op så der er afsat plads til at færdes på pladsen med 

trailere og både. Tomme trailere og biler skal forsat parkeres på grus arealerne uden for 
slæbestedet. Der må ikke ske parkering på jollepladsen, hverken kort- eller langtids-

parkering. 
 

Da der over tid har været en del påsejlingsskader af slæbestedets anlæg under vandet, 
med skade på motordrev, skruer etc. er der nu blevet monteret en Y-bom. Sejlads 

inden for Y-bommen skal ske med meget stor forsigtighed, ligesom sejlads på ydersiden, 

umiddelbart ved bommen også skal ske med stor forsigtighed. Det er håbet at ved  
denne foranstaltning at skaderne på medlemmernes både nedbringes. 

 
________________________________________________________________________  

 

   Generelt 

 
Foråret har været fantastisk. Varmeste maj nogen siden, med rigtig mange fantastiske 

sejldage. Også i Vallensbæk Sejlklub har det været et fantastisk forår.  
 

Sejlerskolen har stort set alle pladser besat, og de mange instruktører udfører en super 

indsats så nye sejlere for den bedste introduktion til vores sport.  
 

Også klubbens nye initiativ, tursejlerudvalget, som ved ihærdigt arbejde af Christina 
Rasmussen og hendes udvalgs kollegaer, har haft en stribe aktiviteter henover foråret, 

kulminerende med genoplivning Pinse turen, som i år gik til Køge.  
 

Også festudvalget har sikret sociale aktiviteter, og selvom Sankt Hans faldt på en 

mandag sikrede udvalget fest på havnen.  
 

I ungdomsafdelingen har det ligeledes været en super start på sæsonen. En hektisk maj 
måned sluttede med et kæmpe jolle stævne, da udvalget med Søren Christiansen i 

spidsen, afviklede Torm Ungdoms Grandprix 2014. Mere end 90 joller var på vandet, og 

de mere end 60 frivillige fra Vallensbæk Sejlklub havde tre sjove dage på havnen, 
samtidig med at de leverede et enestående stævne uden nogle fejl eller mangler.  

 
Det er imponerende, at Vallensbæk Sejlklub, trods et generationsskifte forsat samler 

landes dygtigste frivillige! Ud over stævnet har ungdomsafdelingen også tilgang af  

http://stegelejr.dk/2014/


mange nye sejlere. I år har klubben fået 7 nye sejlere i alderen 7 – 9 år, som har fået 

den første introduktion til sejlsport, dygtigt og sikkert afviklet af Thomas Degel.  
 

Kapsejladsudvalget er på vandet hver tirsdag, hvor klubben sikrer afviklingen af 
tirsdagssejladserne for kølbåde. Der er fortsat plads på linjen, så hermed en opfordring 

til at komme på vandet, og vær med i legen. 

 
Afslutningsvis vil jeg ønske alle en fantastisk sommer, og håber at alle for en super 

sejlsæson, samt opfordre til at dele oplevelser på sommertogterne, glæder som sorger 
samt billeder på Vallensbæk Sejlklubs facebookside. 

 
Klik her for at se klubbens facebookside: 

 

 
 

______________________________________________________________________ 
 

 
Varme sommerhilsner 

 
Kenneth Bøggild 

 

Formand 
Vallensbæk Sejlklub 
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