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Hej alle VBK medlemmer.

I skrivende stund kan man næsten fornemme
foråret - temperaturer på 10 - 12 grader og vi
glæder os bare SÅ meget til sæsonen starter.
Inden længe går de første i gang med forårsklargøringen. Hvis man ikke er til blå fingre skal
man nok vente lidt endnu, men så skal man også i
gang og i hvert fald inden naboen på broen
begynder med spøgefulde bemærkninger om
altankasser mv..
Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god
sæson.

Programmet ligger ikke fast endnu, men det
nævnte er lidt af det vi har talt om. Så I kan glæde
Jer. Sæt kryds i kalenderen med det samme, så I
ikke får dobbeltbooked.
Den 20. marts afholdes havnens generalforsamling.

Bestyrelsen
6. april kl. 14.00 har vi standerhejsning.

Kontingent
Forhåbentlig har du selv betalt dit kontingent for
2014 på nuværende tidspunkt.
Desværre er der nogen, der ikke lige har nået det
endnu. Se nu at få det gjort - det kan ikke være
meningen at naboerne på broen skal betale for
dig.

Ej programsat - Vores hoveddør står til udskiftning - den gamle er blevet træt og trænger til en
ny ejer - genbrugspladsen.
26. april - klubbens 25 års fødselsdag.
10. maj er der fiskekonkurrence.
23. juni tænder vi grillen til Skt. Hansaften.
12. september - foredrag om Havhingsten
( vikingeskib ) ved Morten Hansen.

Datoer til kalenderen.
For VBK bliver 2014 et specielt år - vi har nemlig
nu eksisteret i 25 år. Lørdag den 26 april 2014 vil
vi holde fest. Vi vil blandt andet indfange en gris,
der i størrelse passer til antallet af tilmeldinger.
Der vil også være andet kød og diverse tilbehør.

Det var lidt om hvad der kommer til at ske i den
kommende tid.

Kursus/foredrag
I januar måned havde vi arrangeret en
foredragsaften omkring kanalsejlads i landene
primært syd for Danmark men forholdene i
Sverige blev også gennemgået.
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Lennart Larsen var en særdeles kompetent og
underholdende foredragsholder.

skiltningen og færdselsreglerne ( møder du er
erhvervsbåd, så er det dig der viger uanset hvad ).

Lennart delte velvilligt ud af sine erfaringer. Der
var mange gode råd og på sådan nogle ture er det
primære ikke at have en flot båd, men en praktisk
båd. Se f.eks. billederne herunder. På kanalerne
er der ikke flere meter til bunden, så det er
praktisk at oplyse omgivelserne om sin dybgang og når man skal sidde i timevis ved rattet i
bagende sol, så er et solsejl/en overdækning guld
værd. Sydpå er solen jo stærkere og det er rart at
kunne gemme sig for den, når huden har fået
samme farve som en kogt krebs.

Tusind tak til Lennart - det var en lærerig aften
for de lidt over 60 fremmødte.

Er du NY tursejler, eller trænger til at få
pudset dine færdigheder af - vi kan vel alle godt
bruge nogle gode tips, så se herunder.
I denne vintersæson har VSK og VBK indbudt
medlemmerne fra naboklubben til foredrag mv.
Fra VSK har vi modtaget invitation til at deltage i
et tursejler kursus.
Lennart Larsen, der i januar hos VBK fortalte
levende om sine oplevelser på de europæiske
floder og kanaler, holder kurset i tursejlads.

GRATIS UNDERVISNING I TURSEJLADS

(

Tursejlerudvalget gennemfører et gratis
teorikursus over fire aftner. 25. marts, 8., 15., og
22. april. Alle dage undervisning fra kl. 1900 i
juniorhuset.
Tursejleruddanelsen er for alle typer af både.
Indholdet i kursus er bl.a.

Man kan ikke have for mange fendere med - der
skal også et par fenderbrædder til - hvordan med

Personlig sikkerhed. Personligt udstyr. Bådens
udstyr. Ansvar, - Hvordan du får en overbordfalden person ombord igen. - Turplanlægning.
Føring af logbog og søkort. Hvad står der i
havnelodsen. - Udrustning af en båd til tursejlads.
Bådhåndtering. Godt sømandskab. - Ankomst til
fremmede havne med andre fortøjningsmuligheder - Brug af dit anker i forbindelse med
havnemanøvrer og grundstødning.
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I maj og juni måned praktisk undervisning med
følgende emner: - Gennemgang af bådens
sikkerhedsudstyr. Mand om bord øvelser. Havnemanøvre, med eget anker og fortøjning af
agterenden til bøje. - Havnemanøvre, fortøjning
uden på andre både. - Havnemanøvre, fortøjning
ved Y-bomme. - Sejlads med reduceret fremdrift.
- Bugsering af anden båd. - Sejlads i mørke.
-o0oDu deltager med din egen båd og den besætning
som du normalt har med ude at sejle.
Såfremt der er stemning for det kan der sejles en
weekendtur hvor der afprøves færdigheder i
sejlads over længere tidsrum og distancer.
Kun for sejlbåde. Deltagelse i 24 timers sejlads
den 31. maj og 1. juni. Pris 100 kr. pr. båd.
Undervisningstider i praktik aftales af de
tilmeldte.
Tilmelding til teoriundervisningen og, eller
praktikundervisningen sendes til
tursejlerudvalget på mail chr@vallensbaeksejlklub.dk
Christina H. Rasmussen.

