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Hej alle VBK medlemmer. 
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Dragedag 

Søndag den 4. oktober var det dragens dag på 

Vallensbæk Strand.  

Det er Drageklubben i Vallensbæk, der står bag 

arrangementet, der i år blev afholdt for 24. gang. 

Dagen oprandt og tågen lettede i rette tid - også 

uden musikledsagelse - men arrangørerne havde 

glemt at bestille vind i passende mængde - eller 

også var e-mailen ikke nået frem. Uanset hvor 

meget man ledte, var der ikke meget mere end 3-

4 ms at finde nogen steder - og så må der løbes 

for at få dragen op. 

Holdet fra Vallensbæk Båd Klub fandt dog en 

kreativ måde at få deres kassedrage op på. Det 

behøver jo ikke at foregå på stranden - hvad er 

der i vejen med vandet tæt på kysten. Så deres 

drage kom i luften - trukket af en gummibåd. 

Godt tænkt - man må godt være kreativ - også 

selv om det ikke drejer sig om Spangsberg 

flødeboller. 

 

Stiger og lås 

Et af vore medlemmer havde en kedelig oplevelse 

for nogle dage siden. 

Båden var kommet på land og stod fint i stativet. 

Da vort medlem ankom til båden kunne han se at 

der sad to personer oppe i båden og da han kom 

derop kunne han oven i købet konstatere at de 

sad og røg hash. 

De ubudne gæster blev naturligvis bedt om at 

forlade båden omgående, MEN HVORDAN VAR 

DE KOMMET DEROP - VORT MEDLEM HAVDE 

LÅST SIN STIGE FAST. 

Det var der blot en nabo, der ikke havde, så de 

havde taget naboens stige og var kravlet op på en 

fremmed mands båd. 

Vi skal alle huske at låse vore stiger fast, så vi 

gør det sværere for ubudne gæster at besøge 

vore både, når de står på land. 

 

Husk brandsluknings-

udstyret. 

3 sejlere fra P-broen var på sommertogt i det 

svenske. Vejrmeldingen lød på kuling, så det var 

med at finde et godt sted at blæse inde. Valget 

faldt på Råå ved Helsingborg. 

Inde i havnen skulle en svensk sejler have mast 

på skuden. Mastekranen stod 50 m væk, så 
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svenskeren prøvede at starte sin indenbords 

benzin motor. 

Motoren var ikke samarbejdsvillig - han prøvede 

og prøvede uden held. Pludselig lyder der et brag 

- - den svenske sejler blev kastet fra kahytten ud 

over agterenden af skuden og lander i havne-

bassinet - - samtidig står flammerne op fra båden.  

De 3 erfarne sejlere fra VBK var straks på pletten 

med deres pulverslukkere - får reddet den 

uheldige og forbrændte svensker i land og slukket 

branden i hans båd, inden det svenske 

redningskorps når at ankomme - Flot. 

Så husk at have det nødvendige 

brandslukningsudstyr om bord på din båd og 

kontroller inden sæsonen starter, at indikatoren 

på brandslukkeren er i det grønne felt og at 

anvendelsesdatoen ikke er overskredet. 

 

Week-end gourmet tur 

Mine brødre og jeg har igennem 15 år hvert forår 

taget en tur til Skanör, en tur på 18 nm. Ca 3 

timer. 

Skanör er et smukt sted, hvide sandstrande med 

rent vand, fuglereservat, golfbaner, en smuk by 

og ikke mindst ”Gästgivergärden”. 

 

 ”Gästgivergärden” er det svenske svar på 

”Noma”.  ”Gästgivergärden” er 3 år i træk blevet 

valgt til Sveriges bedste restaurant. Her får du 

udsøgt mad af svenske råvarer til rimelige priser. 

Ca. 600 svenske kroner til omkring kurs 80. 

Prisen er incl. vin. Husk at bestille plads, der er 

næsten altid fyldt op. 

Det er en genbohavn der er værd at besøge. 

Dennis P 18 

 

Datoer til kalenderen. 

Søndag den 8. november kl. 14 - tages standeren 

ned. 

Der vil som sædvanligt være ristede "søslanger" 

med tilbehør samt øl/vand og kaffe. 

Tirsdag den 24. november kl. 19.00 - 

generalforsamling. 

Øl/vand/kaffe og et stykke wienerbrød.  

Søndag den 6. december kl. 14.00 - gløgg og 

æbleskiver for en 20'er. 

 

Ubudne gæster i havnen. 

 

Her et lille pelsdyr, der lever i Vallensbæk Havn - 

fotograferet på T-broen, hvor den med unger løb 

rundt på hammeren og stensætningerne. 

- o0o - 


