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Havnerundfart/Afriggertur. 

Lørdag den 8. sept. kl. 0800 mødte mange 
medlemmer af VSK og VBK frem til fælles 
morgenbord i VSKs klubhus. Vi blev inddelt i hold, 
som passede til størrelsen på den båd vi skulle 
sejle med.  11 både deltog i turen med ca. 45 
personer. Grundet stormvejr og høje bølger kom 
vi lidt forsinket gennem slusen, men herefter var 
der stille vand, og alle kom rundt i alle afkroge af 

Kbh.s havn. Vi så lille Venedig med alle kanalerne, 
Christianshavn, Christiania og Holmens kanal, 
samt selvfølgelig den lille havfrue. De 4 RIB både vi 
havde med kunne sejle under alle broer, og vi 
skiftedes til at være med rundt. Det var unge friske 
mennesker fra VSK, der var kaptajner på RIB 
bådene. 

Vi samledes til frokost med egne madpakker på 
Nordre Toldbod, og minsandten om ikke 
festkomiteen havde arrangeret at Kongeskibet 
kom hjem fra togt, og lagde til lige ud for os.  

Kl. ca. 1600 sejlede vi gennem slusen på vej hjem 
igen. Det stormede stadig bravt – 8 – 10 meter  -, 
og deltagerne i de åbne både blev temmelig våde. 
De har formentlig ikke kunnet mærke den 
regnbyge, der kom, og som i øvrigt var den eneste 
på en rigtig dejlig solskinsdag. 

Ved ankomst til VBKs klubhus var der rejst telt, og 
vi blev modtaget med musik og helstegt pattegris 
med ekstra skinker og store pølser. Der var over 90 
tilmeldte til aftenens fest, dog var der nogle som 
udeblev, så vi var 65 – 70 deltagere til spisningen. 
Snakken gik fint mellem medlemmerne, og der 
blev udvekslet standere mellem VBK og VSK med 
løfte om et fortsat godt samarbejde. Lidt henne i 
maden ankom 3 mand høj fra Ishøj 
harmonikaorkester, og de underholdt os resten af 
aftenen. 

En pragtfuld fest og et godt arrangement, der var 
arrangeret af VSK og VBK. Det skal helt sikkert 
gentages, ligesom vi ser frem til andre 
fællesarrangementer.  
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Her følger nogle billeder fra dagen. 

Vi starter med kokken – uden Finn hverken 
morgenmad eller helstegt gris. 

 

Foto – Jørgen S. 

 

Foto – Jørgen S. – Morgenbordet inden det blev forsynet med 

røræg, bacon og små pølser. 

 

Foto – Jørgen S. – Per ”Amok” nærstuderer vejrudsigten, med 

bekymret mine, inden afgang. 

 

Foto – Jørgen S. – morgenmad inden afgang. 
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Foto – Jørgen S. – ”førerbåden” klar til afgang. 

 

Og efterfølgerne. 

 

Foto – Jørgen S. – så er der dækket op til spisning. 

 

Foto – Dennis B. - Motiv – ØFFE – som med velbehag blev 
fortæret af de godt 60, der deltog i spisningen efter 
Københavnerturen. 

 

Inden generalforsamlingen. 

Efter at have aftjent deres værnepligt i bestyrelsen 
har 3 medlemmer valgt at træde ud. 2 af disse har 
skiftet til anden havn og den tredje har anskaffet 
autocamper – blot for at oplyse om årsagerne til 
deres valg. 

Vi har derfor behov for 3 nye medlemmer i 
bestyrelsen samt en suppleant. Har du lyst til 
at være med i VBK’s bestyrelse og yde et bidrag til 
fællesskabet, så tag kontakt til formanden på 2678 
6858 eller til et af de øvrige bestyrelsesmed-
lemmer.  

 

Arbejdsdag i VBK. 

Lørdag den 22. september kl. 10.00 er der igen 
arbejdsdag ved VBK’s klubhus. Vi mangler at få 
malet 2 afsnit på den ene side af huset samt 
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vinduerne og nu hvor der er kommet regn, er der 
garanteret også noget ukrudt, der skal fjernes.  

Når vi har arbejdet spiser vi sammen. 

 

Strikkecafe. 

Tirsdag den 9. oktober er der strikkecafe i 
juniorhuset. Jette Simonsen er foregangskvinde og 
alle VSK og VBK’er er velkomne. Det er kl. 19.00 og 
der bliver ikke kun strikket – snakken går livligt og 
verdenssituationen bliver vendt. 

 

Telte gives væk. 

I klubben har vi 2 telte på 3 x 9 meter som vi ikke 
bruger mere ( det er ikke det telt vi brugte sidste 
lørdag ). De her er lidt for smalle til vores brug og  
derfor forærer vi dem væk til en eller to der kan 
bruge dem. 

Der er ingen garanti på teltene, men er du 
interesseret, henvend dig til Per og aftal en 
besigtigelse og du kan få det med og foretage en 
prøveop”slåning”. 

 

Efterlysning – værktøj. 

Hvis I har noget brugbart værktøj I ikke selv 
anvender ( boremaskine, bor, bits, skruetrækkere 
i alle størrelser, papegøjetang, sav, vinkel mv. ), 

kan vi godt bruge noget til klubhuset. Tal evt. med 
Per om vi kan bruge det I har til overs. (2678 6858). 

 

Havnemanual 

I løbet af 4 uger på vandet i sommer oplever man 
jo en del forskellige måder, når bådene kommer 
ind og skal lægge til. 

Jeg har forsøgt at samle disse hændelser i en 
manual som det absolut ikke kan anbefales at 
bruge. 

1. Inden man går i havn skal alt tovværk, 
herunder især fortøjninger, stuves godt af 
vejen, så det ikke ligger fremme. 
Endvidere skal det være kvajlet godt op, 
for at undgå at det er for nemt at bruge 
hurtigt i en snæver vending. 

2. Fendere går ofte i bekneb på vej ind på en 
pæleplads, så du sidder fast – derfor 
stuves de også ned. 

3. Gummibåden. du har på slæb, skal helst 
have lang line, så den nemt kan fange en 
pæl eller andet på din vej gennem 
sejlergaderne for at finde en ledig plads. 

4. Hører du til typen, der bruger den samme 
lange line til begge agterfortøjningspæle, 
så læg den op omkring forstaget og ned 
langs begge sider af båden. Mangler der så 
lidt længde i den ene side, kan du jo altid 
”låne” noget af det der ikke er til overs på 
den anden side. 
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Hvis du følger ovenstående vejledning er du 
næsten helt sikker på at panikken melder sig når 
du er kommet halvt ind på pælepladsen og råber 
til fruen/manden om at finde noget tovværk og 
nogle fendere, mens du febrilsk klamrer dig til den 
ene af pælene for at båden ikke skal lande inde i 
broen eller en af nabobådene. 

I Tyskland har man et meget rammende udtryk for 
ovenstående – nemlig Hafen Kino. 

Der skal jo være noget underholdning i havnene og 
vi må alle bidrage på et tidspunkt – vi kommer i 
hvert fald til det ubevidst – ingen kan formentlig 
undsige sig at have gjort det – men vi vil helst være 
fri for at være den der bidrager. 

På hospitaler er der hospitalsklovne – følger du 
ovenstående kan du blive havneklovn. 

 

Dato til kalenderen. 

Lørdag den 22. september kl. 10.00 er der 
arbejdsdag i og ved klubhuset – se også ovenfor.  

Tirsdag den 09. oktober kl. 19.00 - strikkecafe i 
juniorhuset. Se ovenfor. 

Søndag den 04. november kl. 14.00 – 
standernedhaling med ristede pølser. 

Tirsdag den 13. november kl. 18.30 – 
generalforsamling i VBK. OBS - Det er lidt tidligere 
end vi plejer. 

Lørdag den 08. december kl. 12.00 – sildebord, 
men der er også en skive flæskesteg - ( der skal 
også være lidt til de, der ikke er til sild ).  

Pris kr. 50 incl. en øl eller vand samt 2 snaps. 

Betaling til konto 5475 8025 457 eller mobilepay 
til 26786858 ( Per Nørgaard ). 

Betaling er lig med tilmelding. Tilmeldingsfrist 24. 
november 2018. 

- o0o – 

 

 

 

Her  kunne vi have fået glæde af et godt 
feriebillede – hvis ellers der var blevet indsendt 

et. 

Men det kan du nå inden næste nyhedsbrev. 

Der må gerne stå et par linjer om hvor det er 
taget. 

På forhånd tak. 

 


