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Nyhedsbrev fra Vallensbæk Sejlklub – September 2014 
______________________________________________________________________ 

   Forrygende F18-stævne! 

Vallensbæk Sejlklub var vært for det nordiske mesterskab for F18-både, Open Nordic 
Championship 2014, den 15.-17. august. En vindstille fredag og kraftig vind lørdag og 

søndag med op til 14 sekundmeter betød, at vi måtte nøjes med at afvikle 7 af de 17 
planlagte sejladser: To fredag, fire lørdag og kun en enkelt søndag. 

 

Det var første gang, at mesterskabet blev afholdt i Danmark, og der deltog 36 både fra 
de Danmark, Sverige, Norge, Finland, Polen, Tyskland, Estland, Frankrig og Østrig. 

Blandt de danske team var to fra VSK: Jan Jensen/Penny Wyon og Michael Norup/David 
Kaarsberg. 

 

Vinder blev det norske hold fra Norsk Flerskrog Sejlklub/Viken med Hans Ulrik Grünert og 
Pål Kirkebø. Bedste danske placering tog Tristan Stedman og Mathias Borreskov fra 

Kaløvig Bådelaug med en 11. plads tæt fulgt af VSKs Michael og David. Jan og Penny 
sluttede på en 23. plads, fordi deres bovspryd knækkede allerede under lørdagens første 

sejlads, så resten af dagen gik med reparationer. De satser på revanche under DM i 
Aarhus under festugen. 

 
 Se billederne fra de tre dages – indimellem meget dramatiske – sejladser på VSKs 

Facebook-side. 
 

Der var masser af ros til arrangørerne, ikke blot fra deltagerne, men også minbaad.dk, 
hvor journalist Katrine Bertelsen skriver: Vallensbæk Sejlklub stod for et perfekt 

arrangeret mesterskab. En fantastisk gruppe frivillige fik afviklet et sportsligt solidt 

internationalt arrangement på højeste niveau og fik samtidig skabt rigtig gode rammer 
og hyggelig stemning omkring stævnet.  

 
Stor tak for hjælpen 

På deltagernes vegne takker Jan og Penny arrangørerne: 
 

– Det er super dejligt at se, hvordan vi i Vallensbæk har en meget professionel stil og 

holdning til afviklingen af et stævne som F18, det til trods for at alle er frivillige. Det er 
ikke bare en event, der forgår på vandet, der sker mindst lige så meget på land. Det er 

skønt og faktisk ret unikt, når alle trækker i samme retning, så alle frivillige og deltagere 
får en super oplevelse. Det kan sejlerne mærke, og der bliver helt automatisk en rigtig 

god stemning. Vi har modtaget rigtige MANGE glade og taknemlige tilbagemeldinger fra 

deltagerne, der alle har haft en FRISK oplevelse og en oplevelse, der vil blive husket 
længe, og som klart understreger, at de mange, der kom langvejs fra, gerne kommer 

tilbage til Vallensbæk Sejlklub. 
  

– Jeg synes, at VSK skal være stolt over at kunne afvikle et sejlsportsstævne i så flot stil. 

På egne vegne og på vegne af de omkring 70 sejlere takker vi arrangørerne og håber, at 
VSK igen en dag vil lægge vand og ”wetbar” – og ikke mindst det gode kapsejladsteam 

til et nyt stævne. 
 

Alt er gået fantastisk, både på vand og på land; roligt, professionelt, klare linjer fra 
deltagerne ankom, og til den sidste trailer forlod Vallensbæk. Super tak til alle, der hjalp 

og deltog i afviklingen af F18 NORDISK MESTERSKAB 2014. 

  

 

 

https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub?fref=ts
http://minbaad.dk/nyhed/archive/2014/20/august/article/nm-for-f18-en-blaesende-omgang-i-koege-bugt/


  Nyt fra Sejlerskolen 

Årets duelighedsprøve 27. september 

Nu er duelighedsprøven lige op over! Lørdag den 27. september går syv af vores 2. års 

elever op til prøven for at erhverve Søfartsstyrelsens ”Bevis for duelighedsprøve i sejlads 
for fritidssejlere”.   

 
Duelighedsprøvedagen er en festdag i klubben, og alle er velkomne til at kigge på 

og bakke op! De første tre elever starter kl. 9.30, og vi regner med at slutte til 
middagstid. 

 

Efter prøven – og eksamensfrokosten – er det planen, at alle, der er friske på det, sejler 
med til Køge Marina for at deltage i søndagens kapsejlads ”30 sømils sejladsen 

(Bugten rundt)”. Læs mere under Nyt fra Tursejlerne her i nyhedsbrevet.  
 

Meld tilbage til mig, om I deltager, så sørger jeg for tilmeldingen, og Sejlerskolen betaler 

startgebyret for sejlerskolebåde. Giv mig besked senest søndag den 14. september pr. 
SMS til 20 93 06 84 eller e-mail til pth@vallensbaek-sejlklub.dk. 

 
Navigation: Undervisningen starter 6. oktober 

Tilmelding på klubbens hjemmeside snarest muligt, hvis du vil være sikker på en plads, 

for der bliver rift om dem i år – vi har 24 førsteårs-elever plus diverse andre tilmeldinger 
på bedding. Preben Thuesen står for undervisningen med sejlerskole-instruktør Christina 

Asbjørn Jørgensen på sidelinjen. 
 

Nye elever til Sejlerskolen skal melde sig til nu! 
Opfordring til klubbens medlemmer: Kender du nogen, der kunne tænke sig at starte i 

vores Sejlerskole til foråret, kan du gøre dem en tjeneste ved at få dem til at tilmelde sig 

allerede nu, så de er sikker på en plads. Tilmelding på VSKs hjemmeside.   
 

Brug Bådlåneklubben 
Når du har duelighedsbevis og er medlem af Vallensbæk Sejlklub, kan du blive medlem 

af Bådlåneklubben. Her kan du låne en af klubbens 806’ere eller turbåden Scampi 30 til 

en aften-, weekend /og eller ferietur i det omfang, at Sejlerskolen ikke selv skal bruge 
båden. Det er en billig måde at få sejltid på til en meget rimelig pris. Klik ind på VSKs 

hjemmeside for mere information. 
 

Er du bare søndagssejler?  
– eller er du dygtig (og modig) nok til at blive instruktør i Sejlerskolen?  

Sejlerskolen er certificeret under Dansk Sejlunion, så derfor skal vi leve op til nogle krav, 

blandt andet at vi har gode instruktører. Måske er du det? 
 

Næste sæson kunne vi godt bruge tre nye instruktører. Krav er solid sejlererfaring, stor 
tålmodighed og mod og evne til at overlevere egne erfaringer og færdigheder til elever i 

alle aldersklasser. Vi sørger for et pædagogisk kursus hos Dansk Sejlunion. Ring til mig 

på 20 93 06 84, hvis du vil være med til at starte nye sejlere på den gode måde. 
 

Preben Thorndahl 
Sejlerskolen 
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   Nyt fra Tursejlerne 

 

24-timers sejlads 
Orienteringsmødet den 18. august om 24-timers sejladsen blev aflyst, fordi kun to 

deltagere havde tilmeldt sig. Det betyder sandsynligvis også, at ingen både fra 
Vallensbæk deltog i efterårets sejlads den 30.-31. august? 

 

30 sømils sejladsen (Bugten rundt) 27.-28. september 
Igen i år inviterer Køge Sejlklub (KjS) til årets brag af en sejlads. Banen går fra Køge 

Marina via Bøgeskoven og Hvidovre (midtfarvandsbøjen) tilbage til Køge. 
Omsejlingsretning oplyses på skippermødet i KjS's klubhus på sejladsdagen. Sejladsen 

startes efter omvendt handicap, således at bådene skulle komme samlet i mål. 
For dem, der vil have en weekendtur ud af det, starter man med masser af socialt 

samvær omkring grillen ved KjS’s klubhus lørdag aften, og efter endt sejlads søndag 

bydes der på suppe og moleøl sammesteds. 
Deltagere fra naboklubber ligger gratis i Køge Marina fra fredag den 26. til mandag den 

29. september. 
Der sejles i 5 kategorier: 

1. DH-både i 3 løbsinddelinger 

2. 2 Star sejlads 

3. Flerskrogsbåde 

4. Familiebåde uden kapsejladslicens 

5. Motorsejlere uden kapsejladslicens 

Læs om sejladsen, sejladsbestemmelserne, præmierne (!) osv. på 

www.koegesejlklub.dk. 

 
Tilmelding: kapsejlads@koegesejlklub.dk senest den 21. september. Startgebyr: 225 kr.  

 
Tursejlernes aftentur 3. eller 10. oktober 

Alternativ eller supplement til Sejlerskolens natsejlads i september. Vejret bestemmer 
datoen. Send din mail-adresse/dit mobilnummer til Tursejlerudvalget, hvis du vil med. Så  

giver vi besked om datoen, mødetid og -sted osv. Skriv til chr@vallensbaek-sejlklub.dk.  

 
Maritimt stumpemarked på DieselHouse 21. september 

DieselHouse er et oplevelsescenter for dieselteknologi og industri i en kulturhistorisk 
sammenhæng. Det ligger på Elværksvej 50 i København SV tæt ved Fisketorvet og drives 

af MAN Diesel & Turbo. Læs mere på www.dieselhouse.dk. 

 
Centret holder marked den 21. september, så har du noget med maritimt præg, du vil 

sælge, kan du melde dig til på tlf. 20 23 95 40 (Ernst Lasson) eller 24 27 45 74 (Henrik 
Steen). Hvis du er nysgerrig efter at se, hvad markedet byder på, er der åbent kl. 10-17 

på dagen (gratis entré). 

Tursejlerudvalget 
Christina Rasmussen 
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   Vikinge fest i VSK 

 

Lørdag d. 22. november 2014.  

Reserver allerede nu dagen, til årets fest i din sejlklub. 

 Vi skal spise masser af Vikingemad, æde og drikke som i Vikingetiden. 

 Vi skal drikke os berusede i mjød og øl. 

 Vi skal plyndre og slås – lave slagsmål og konkurrencer. 

Og vi skal danse hele natten. 

Altså igen en fed fest i VSK. Program udsendes senere.  

 

På vegne af Vikinge-fest-holdet 
Per ”Amok” 

 

______________________________________________________________________ 

Husk at VSK er på Facebook. 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 
 
Sejlerhilsner 

Kenneth Bøggild 

Formand 
Vallensbæk Sejlklub 

  

 

https://www.facebook.com/#!/Vallensbaeksejlklub?ref_type=bookmark

