Vallensbæk SejlKlub

Sejlerskolen

Sejlads i sejlbåd
Sejlads i sejlbåd er en livsstil. Det helt rigtige grundlag for
livet i sejlbåd får du på sejlerskolen.
Sejlerskolen er samtidig den bedste kilde, når man vil
skabe sig et netværk i sejlklubben.
Kurset i praktisk sejlads løber over 2 år og kan afsluttes
med prøve til duelighedsbeviset.
Vi sejler International 806, som er en sejlbåd, der er
velegnet til såvel grundliggende undervisning som til
kapsejlads. På hver båd sejler tre elever og en instruktør i
to til tre timer en fast aften om ugen, mindst 12 gange pr.
sæson.
Du skal, ud over sejladserne, regne med at afsætte en
weekend i hver ende af sæsonen til klargøring. Du får her
praktisk erfaring med klargøring, søsætning, rigning,
optagning og vinterklargøring af båden.
I løbet af sæsonen gennemføres en tursejlads, der
afsluttes med fælles grillaften, hvor du er velkommen til at
tage familien med.
Efter vel gennemført kursus kan du komme med i
bådlåneklubben, og få rådighed over skolens både på
yderst fordelagtige vilkår.
Der er også mulighed for at dygtiggøre sig yderligere med
specialkurser i spilersejlads, kapsejlads og matchrace.

Fælles for alle kurser der leder frem til duelighedsprøven gælder det,
at der undervises i det pensum,som er foreskrevet af søfartsstyrelsen.
Alle sejlerskolens instruktører er erfarne sejlere.

Sejlads i motorbåd
Er du mere til motorbåd, har sejlerskolen
også det helt rigtige tilbud til dig. Selvom du er helt uden
erfaring, sørger erfarne instruktører for, at du i løbet af en
enkelt sæson får grundlæggende færdigheder i sejlads
med motorbåd.
Via motorbådskurset har du gode muligheder for at
etablere et godt netværk i sejlklubben.
Vi sejler i klubbens veludrustede motorbåd - Viknes 770 en gang om ugen på en fast aften, og kurset kan afsluttes
med praktisk prøve til duelighedsbeviset.
I løbet af sæsonen arrangeres en tursejlads, der afsluttes
med grillaften fælles med den øvrige sejlerskole.

Speedbåds kørekort
Har du, eller tænker du på at få en
speedbåd, er det nu et lovkrav, at man skal have et
“Speedbåds kørekort”.
Kurset afholdes som et intensivt kursus, og varer 20 - 25
timer. Det indeholder både den teoretiske og praktiske del,
og du må regne med en del hjemmearbejde.
Undervisningen foregår i klubbens hurtigtgående
følgebåde og gummibåde, og du undervises af erfarne
instruktører.

Interesseret

Du kan få ydereligere oplysninger, eller tilmelde
dig til et af kurserne, ved at kontakte sejlerskolens leder.
Alan Larsen
Tlf.: 3647 2273
e-mail: al@vallensbaek-sejlklub.dk

Lidt om priser
(2002)

Klubkontingent

Kr.

700,00 pr år

Sejlerskole Sejl

Kr.

850,00 pr sæson

Sejlerskole Motor

Kr.

850,00

Speedbåds kørekort Kr. 700,00 for medlemmer
Kr. 1.100,00 for ikke medlemmer
Bådlåneklub

Kr. 1.000,00 depositum
Kr. 1.500,00 Kontingent

Kapsejladskursus

Kr. 1.100,00

Spilerkursus

Kr.

Vallensbæk Sejlklub
Sejlerskolen
Vallensbæk Havnevej
2665 Vallensbæk Strand

650,00

Tlf.:

4354 7007

e-mail:
al@vallensbaek-sejlklub.dk

