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Formanden 

Foråret 2005 
 
Nu hvor vi har startet den uden-
dørs sejlads igen, kan vi håbe på at 
vejret er med os i denne sæson. 
Sidste år var et dårligt år når det 
gjaldt vejret og deltagelsen på sejl-
dagene. 
I år prøver vi også at sejle hver 
onsdag aften fra kl. 18.00 til 21.00, 
så det bliver spændende at se hvor 
stor en tilslutning der vil blive til 
disse aftner. 
 
Vi arbejder stærkt på DM i år, og 
som I ved er det ikke hos os men 
på Bornholm. Desværre kan I kun 
får indbydelsen via SD bladet nr.2 
som udkommer i juni måned, da 
deadline for VMK bladet desværre 
alt er for tidligt til det kan nå at 
komme med. 
 
Til Verdensmesterskaber er der 3-
4 medlemmer som tager af sted, 
Bendt Roden, Lars Giese og mig, 
og måske Bo Morten Skov. 
Jeg regner ikke med flere danske 
deltagere, så slå os sammen nok 
med vores svenske venner for bed-
re at kunne gøre opmærksomhed 
på os selv. Men vi skal nok kom-
me hjem med flotte resultater. 
 
 

Ørstedsmesterskabet er der også 
kommet gang i, vi arbejder på en 
fantasibane som vi skal sejle på. 
Hvis der kommer nogle af vores 
svensker venner over, så tager vi 
en tørn mod dem. Men det over-
ordnet formål med stævner er hyg-
ge, snak og socialt samvær. 
 
Jeg regner også med at I kommer 
til Sydhavns Mesterskabet sidst i 
maj, hvor vi tager til Maribo. Til-
melding kommer i SD og VMK 
bladet. 
 
Rejseholdet er også kommet op at 
stå, så hvis du har lyst til at rejse 
lidt rundt i landet så meld dig til 
hos næstformand Ole Knudsen. 
 
En stor tak skal der lyde til onsdag 
formiddagsholdet som rydder op, 
og tømmer æskebære efter os når 
vi forlader klublokale om manda-
gen. Da vi i bestyrelsen næste alle 
er ikke-rygere ligger det ikke lige 
for os at huske og tømme æskebæ-
gerne. Man kunne også spørge om 
det er bestyrelsen som skal gøre 
dette, vi er jo ikke en børnehave, 
vi er nogle voksne mennesker som 
burde kunne tømme askebære og 
rydde op efter os når den sidste 
ryger går, ik’!!! 

(Fortsættes på side 5) 
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Formanden 

 
Ellers må i vende jer til at jeg ikke 
vil være ved søen hver gang i år, 
fordi jeg skal passe mit arbejde. 
 

I må have en god sommer og altid 
en håndsbrede vand under skibet. 
 
Hilsen 
Thomas  

(Fortsat fra side 4) 
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formanden 

 

Nye medlemmer 
 

Vi byder velkommen til: 
 

Ole Mortensen (296) 
Mathias Runager (297) 
Daniel Seiferheld ( 298) 

 

Vel mødt, vi håber I får mange gode timer med os andre 
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generalforsamling 
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generalforsamling 
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Et portræt af 
Steffen Brinch 

 
Af Ole Knudsen og Thomas Reichert 
 
Vi besøger denne gang Steffen Brinch medlemsnummer 12 som startede 
sin kontingent betaling første gang d. 04.07.1985 
 
Der er nok mange som ikke har set Steffen så meget, hvilke nok skyldes 
det at han mest kommer om sommeren ved søen om søndagen. Her ses 
han gerne med sin sejlbåd og sin motoryacht. 
 
Vi blev budt velkommen af Steffen og hans kone med kaffe, te og hjem-
mebagt kage. 
 
Steffen er medlem nr. 12 i klubben og blev i sin tid inviteret af Svend Åge 
Beck (medlem nr. 11), som desværre er død, til at sejle i regnvandsbassi-

net. Dette skete i 1984 og 
Steffen meldte sig efter nogle 
få gange ind i klubben. 
 
Steffens far Erik Brinch (som 
også er medlem i klubben, se 
bladet nr.3 1999) byggede 
hans første skib (en trawler 
fra DMI) da han var 13 år.  
Familie Brinch har været 
medlem med op til 3 generati-
oner, da Steffens søn Michael 
også har været medlem af 
klubben (det er han ikke me-
re). 
 

(Fortsættes på side 11) 

Hobbyhjørnet 
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Steffen’s Trawler, som er fra 1963 har han sejlet meget med på Rebæk Sø. 
Til modellen havde han købt en fjernstyring med 1 kanal i 1967 inkl. en 
servo fra Graupner og han  gav den gang 300,- kr for anlægget. Med den-
ne ene kanal kunne man godt styre skibet frem, tilbage, højre og til ven-
stre. 
 
Skib nummer 2 er en Motoryacht fra Robbe med navnet Marauder. Stef-
fen har gjort meget ud af at sætte nogle detaljer på, se billederne (( 3968 
til 3971)).  Ved første sejlads viste det sig at hver gang Steffen gav fuld 
gas stod modellen næsten lodret i vandet så noget måtte gøres. Løsningen 
på problemet blev montering af to finder, se billederne.3972 og derefter 
sejlede den som den skulle og er en af de hurtigste på vandet. 

 
Nummer 3 
skib han har 
bygget, var en 
lille racer båd 
( Scimitar 
speed med 
navnet Mose-
de) til sin søn.  
 

 
Nogle af medlemmerne kalder disse skibe for ”Tubberware både” fordi 
det er et plastikbyggesæt. 
(Andre bruger også udtrykket ”Yohgurtbære”, men alle har nok startede 
med sådan en, om de vil tilstå det eller ej. Kommentar fra Thomas) 
 
Da disse modeller bruger meget strøm og batterierne derfor hurtigt blev 
brugt op, kunne Steffen derfor godt tænke sig en båd, hvor man kunne sej-
le lidt længere tid af gangen, derfor byggede han et sejlskib, men som sik-
kerhed satte han motor og skrue i modellen. 
Efter 2 års byggeri skulle modellen så prøves nede i søen, han valgte en 
dag hvor ingen andre var til stede, for man vil jo ikke så gerne blive til 

(Fortsat fra side 10) 

(Fortsættes på side 12) 

Hobbyhjørnet 
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grin den første gang, 
men det gik super 
godt.  
 
 
(De fleste tror det er 
svært at sejle med 
sejl, men nej, efter 
få minutter kan man 
godt betjene sådan 
en og man bliver 
bidt af det, tro mig. 
Kommentar fra Tho-
mas). 
 

 
 
Et drømmeskib 
har Steffen ikke, 
og han har heller 
ikke planer om at 
bygge flere nye 
modeller lige for 
tiden, men til 
gengæld vil han 
prøve at gøre 
Trawleren klar til 
at sejle. 
 
 
 
 
Efter nogle hyggelige timer med masser af snak hvor vi kom vidt om-
kring, takkede vi pænt af og forlod Steffen og hans hustru. 

(Fortsat fra side 11) 

Hobbyhjørnet 
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Hobbyhjørnet 
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Hobbyhjørnet 
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Hobbyhjørnet 
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Sommerhus på bornholm 

Sommerhus på Bornholm 
 
I forbindelse med D.M. har vi lejet et nyopført sommerhus på 104 m2 i 
Hasle der er 9 sovepladser og to badeværelser samt et annex med to sove-
pladser. Huset er beliggende i en lille gyde med 500m til stranden. Vi er 
seks personer nu men der er plads i annexet til 2 personer. Vi har lejet det 
fra lørdag den 13 august kl. 14 00 til Søndag den 20 august kl. 14. Prisen 
er 750 kr.ved 10 personer ekskl. el og vand. Så hvis i trænger til en billig 
ferie på Bornholm i forbindelse med D.M. Så er det med at melde sig til 
nu. 
Husk der skal bestilles færgebillet i god tid. 
Er der andre spørgsmål kan i henvende jer til 
Der er mulighed for en ekstra opredning 
 

Harald Sørensen Telefon 4636 4414 
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VMK kalender 2005 

 

05. februar Svømmesalen Egholmskolen 

07. februar Temaaften: Støbning i resin, sand og 
gummi ved Gert Gray Andersen  

Pilehaveskolen 

12. februar 

Besøg hos Werner Layes og måske 
Billing Boats 

Werner Layes sælger næsten alt, så kom 
og vær med kl. 7.00 fra søen, hjem igen 

kl. 19.00 ved søen 

Thomas Reichert 

Hans Jørgen Blitz 

  

19.-27. februar Skolen lukket ingen mulighed for        
aktivitet i uge 8 

Vinterferie 

05. marts Svømmesalen Egholmskolen 

07. marts 
Temaaften: Auktion  -  
vi sælger mange ting 

DM Møde 
Pilehaveskolen 

28. marts Klubben er lukket ( Påske) Pilehaveskolen 

02. april Vi tager måske til Bornholm ang. DM Thomas Reichert 

04. april Temaaften:  Alt om motor og skruer i 
samspil ved Torben Plesberg 

Pilehaveskolen 

09. april Svømmesalen Egholmskolen 

16. april Gentofte Sø rundt Torben Plesberg 

18. april Møde ang. DM på Bornholm Pilehaveskolen 

30. april Gentofte Sø rundt reserve Torben Plesberg 

01. maj 
Standerhejsning ved Søen  

Kl. 10.00  - for dem der vil spise mor-
genmad sammen kl. 8.30  

Søen 
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VMK kalender 2005 

04. maj 
Vi starter med onsdagaften sejlads kl. 

18.00 Søen 

15. maj Ingen offiecelle sejladser på søen (Pinse) Søen 

22. maj Damhussøen rundt Torben Plesberg 

27.-29 maj 
Sydhavsøernes mesterskab i Maribo 

Tilmelding kommer 
Maribo-camping 

29. maj Damhussøen rundt reserve Torben Plesberg 

05. juni Grundlovsdag: Udstilling på Dragør for-
tet 

Dragør 

30. juli-           
05. august 

Verdensmesterskabet i  
Tjekkiet i Sektion NS 

Thomas Reichert 

06.-07. august SAR træf i Langballigau i Tyskland Claus Ryeskov 

19.-21. august DM på Bornholm Rønne 

28. august Damhussøen rundt  Torben Plesberg 

04. september Damhussøen rundt reserve Torben Plesberg 

17. september Gentofte Sø rundt Torben Plesberg 

24. september Gentofte Sø rundt reserve Torben Plesberg 

24. september Måske Ørstadsmesterskab i  
Vallensbæk 

Søen 

28. september Onsdagaften sejlads slutter ved søen 
kl. 18.00 

Søen 

02. oktober Standerstrygning : vi mødes kl.10.00, 
selve standerstrygningen er kl. 12.00 

Søen 
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29. oktober 
SD´s Generalforsamling  

måske i Vejle 
  

31. oktober Temaaften: ingen tema endnu. Pilehaveskolen 

05. november Svømmesalen Egholmskolen 

28. november Temaaften: ingen tema endnu Pilehaveskolen 

03. december Svømmesalen EgholmSkolen 

05. december 
Generalforsamling   

på Korsagergård kl. 19.30  
for de tilmeldte med spisning kl. 18.00 

Korsagergård 

12. december 
Julehyggemøde  

på Korsagergård kl. 19.30 

Banko igen 

Korsagergård 

08. oktober Svømmesalen Egholmskolen 

03. oktober Temaaften: ingen tema endnu Pilehaveskolen 

VMK kalender 2005 
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Hvor & hvornår 
 
 
Sted: 
Søen er regnvandsbassinet ved Vallensbækvej og Vallensbæk Torvevej. 
Klublokalet er i kælderen under Studiestræde på Pilehaveskolen. 
Svømmesalen er på Egholmskolen ved Vallensbæk Station. 
 
 
Tider: 
Lige uger afholdes klub-/temaaftner i 
klublokalet mandag fra:     kl. 19.30 – 22.00 
Ulige uger hyggeaftner mandag fra:   kl. 19.30 – 22.00 
 
Sejladsen i svømmesalen vil foregå i tidsrummet: kl. 14.00 – 16.00 
Kontaktpersoner Kurt Elleby / Thomas Reichert 
 
Sejlads i søen er i tidsrummet Onsdag:   kl. 10.00 – ca. 12.00 
Kontaktperson Hans Jørgen Blitz 
 
Sejlads i søen er i tidsrummet Søndag:   kl. 10.00 – ca. 14.00 
Kontakt Bestyrelsen 
(nogle gange kl. 9.00 med morgenkaffe) 
 
Sejlads i søen er i tidsrummet Onsdag aften  
(kun sommermånederne) 
Se i kalenderen. Kontakt Thomas Reichert  kl. 18.00 – ca. 21.00 
(med fælles aftensmad) 
 
Arbejdsholdet Onsdag aften (kun for- og efterår) 
I 2005 ugerne 2, 4, 6, ikke 8, 10, ikke 12, og 14 kl. 18.00 – ca. 21.00 

VMK kalender 2005 
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julehyggemøde 
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julehyggemøde 
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indbydelse 

Indbydelse til Sydhavsøernes Mesterskab 
Den 27.-29. maj 2005 på Maribo Sø Camping 
 
 
Tilmelding til Konkurrence sendes til 
Thomas Reichert 
Pilehavevænge 8 
DK-2625 Vallensbæk 
Tel. 43625143 eller e-mail: reichert@post12.tele.dk 
 
Pris for konkurrencedeltagelse 50,- kr/person 
Alle modtager diplom, de 3 første pladser en lille ting. 
 
 
Tilmelding for overnatning: 
 
Arrangeres selv. 
Maribo Sø Camping 
Bangshavevej 25 
4930 Maribo/Midtlolland 
tele: 54780071 
www. Maribo-camping.dk 
 
Hvis du tilmelder dig, venligst oplys at du hører til modelbåde eller VMK, 
så bliver der sørget for at vi ligger sammen. 
 
Program: 
 
Fredag den 27. maj 
   Ankomst af deltægerne 
   Hyggeligt samvær i klubteltet, fælles aftensmad. 
 
 
 
 

(Fortsættes på side 25) 
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Lørdag den 28. Maj 
   Ankomst af deltagerne 
   Fri sejlads på søen 
Kl. 10.00 – 17.00  
   Konkurrence (ikke Navigabane) overraskelse 
   Fri sejlads, hyggeligt samvær 
Kl. 19.00  
   Aftensmad, vi har forestillet os vi tænder nogle grille 
   og spiser sammen, enten i klubteltet eller i det fri. 
   Hvis det er dårligt vejr, går vi til restauranten som ligger 
   lige uden for campingpladsen, for dem som har lyst til 
   det. 
Kl.23.00  
   Aftensejlads 

 
Søndag den 29. Maj  
   Fri sejlads 
Kl. 10.00  
   Præmieoverrækkelse 
   Fri sejlads og hyggeligt samvær samt hjemmerejse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indbydelse 
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Priser: 
Voksne DKK 64.00  
Børn (0-12 år) DKK 32.00  
Campingvogn DKK 10.00  
Telt DKK 5.00 
Prisen er incl. badefaciliteter. 
Åbent: 
18. marts til 23 oktober 2005 
Bemærk incl. Efterårsferien 
 
 

Lej en af vores dejlige hytter beliggende midt på Maribo 
Sø Camping Pladsen. 
 

 
7 stk. 4 mandshytter 
1 stk. 5 mandshytter  
2 stk. 6 mandshytter  
 

 

 

 
Pris pr. overnatning fra 349,- 

indbydelse 
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Turen går til Bornholm 
 
Af Helle Reichert (bilder 4191-4216( 

 
Vi var nogle stykker der 
mødtes hos os, for så at mø-
des med et par mere i Tårn-
by. Vi var i alt 6 personer, 
der besluttede at tage en tur 
over for at se på forholdene 
til DM’05 hos klubben Fly-
vefiskeren i Rønne. 
Vi kørte til Ystad og lod bi-
lerne stå ved kajen og gik 
ombord på færgen til Born-
holm. 

Der var faktisk flere med den færge en jeg havde regnet med, nå men vej-
ret var flot og turen gik hurtigt – vi fik lidt morgenmad og sad og hygge-
de. 
Da vi kom til Rønne gik vi en lille tur på ca. 20 min. Og vupti – så var vi 
ved søen. Der ventede allerede en fra klubben på os. Så vi hilste pænt på 
Knud, og gik så i gang med at beundre deres sø og klubhus. Der gik ikke 
længe før også Bent og Michael 
(også fra Flyvefiserklubben) stød-
te til os – der blev lavet kaffe og 
brød – og vi satte os til et godt 
morgenbord. Her fik vi også snak-
ket med Bornholmerne om hvor-
dan vi havde gjort nogle ting i for-
bindelse med tidligere DM, som 
VMK afholdte. De virkede rigtig 
interesseret og der blev aftalt nog-
le forskellige praktiske ting. 
Så kom også Mogens – som hav-
de et rigtig godt forslag som han 

(Fortsættes på side 29) 

fødselsdag 
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fødselsdag 

lige ville høre om vi syntes 
kunne være en ide – nemlig at 
skaffe en bus og tilbyde en 
sightseeing tur med bus på 
Bornholm. Det lød som en god 
ide syntes vi alle. Så dem af 
jer der er interesseret skal nok 
lige give Thomas eller mig et 
praj – mere fordi så kan Mo-
gens bedre finde ud af hvad 
det skal koste!! – det skulle 
vist være med Mogens som 

guide – og her kan jeg kun sige det ville være en rigtig god ide – for da vi 
havde siddet og snakket meget igennem og klokken ”kun” var hen ad kl. 
14. Så besluttede Knud og Mogens at de da kunne vise os lidt af Born-
holm nu vi var kommet helt derover – og Michael meldte sig så frivilligt 
som opvasker – så vi kunne nå noget mente han. Vi køret ud til et granit-
værk – hedder det vist. Her havde både Knud og Mogens arbejdet så de 
kunne fortælle en masse om det imponerende dybe hul de har lavet – fak-
tisk var vi overbevist 
om at vi kunne se et par 
kinesere gå rundt nede i 
hullet – Nej pjat!! – det 
var ca. 135 m dybt – og 
de kunne fortælle en 
masse om hvordan der 
arbejdes i sådan et værk 
og om maskinerne – Så 
det håber jeg at alle i 
andre kan opleve hvis vi 
får den sightseeing orga-
niseret i forbindelse med 
DM. 
 

(Fortsat fra side 28) 

(Fortsættes på side 30) 
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Søfartens bibliotek 
Af praktiske ting kan jeg sige at der virkelig ikke er langt til Camping-
pladsen fra søen – jeg vil skyde på ca. 500 m – Der er toiletter ved søen i 
deres klubhus  - og vigtigt for os kvinder – der er ikke langt ned til gåga-
den i Rønne (måske også ca. 500 m) hvor der er nogle hyggelige cafeer og 
shopping muligheder. Bornholmerne ville også prøve at organisere salg af 
pølser og andet ved pladsen. Så det tegner til at bliver en rigtig god week-
end og et forhåbentlig godt besøgt DM. 
 
Specielt til dem der er i tvivl om de skal komme – vil jeg sige det er fak-
tisk ikke så dyrt at tage til Bornholm som mange går og tror – da vi bestil-
te vores 14 dage på Bornholm med egen campingvogn, transport (inkl. 
Bro og færge)  og overnatning – var Thomas og jeg overrasket over at vi 
”kun” skulle betale 3.000,- - så bare kom ud af starthullerne og ring til Det 
Lille Rejsebureau – der er rigtig hjælpsomme og kender lidt til DM’et så 
bare sig at det er i forbindelse med det – så kan de stykke nogle rigtig go-
de priser sammen til jer også. 
 
 
Håber vi ses i august. 
 
Mange forårshilsner  
Helle Reichert 
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Søfartens bibliotek 
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dunkan 
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dunkan 
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Redaktøren 
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