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Nyhedsbrev efterår 2019 

Nyt fra formanden 

Indledning 

Vi kan med glæde genoptage udgivelse af nyhedsbrev på initiativ af vores nye Redaktør 

(specialkonsulent) Kjeld Hansen. 

Vi håber at klubbens medlemmer og interessenter vil finde interesse for indholdet og tager gerne i mod 

kommenterer og ideer fra læserne. 

 

Klubudvikling 

Bestyrelsen iværksatte i foråret et udviklingsforløb gennem DGI med det formål at få flere medlemmer 

aktiveret i klubarbejdet og for at identificere mulige nye aktiviteter som der var interesse for at udvikle 

og holde i gang. Vi havde statusmøde med DGI konsulenten den 13/11, hvor vi kunne gøre status over 

effekten frem til nu.  

Vi har i perioden bl.a.  fået genetableret et aktivitetsudvalg og et kapsejladsudvalg hvilket er vigtigt i for-

hold til at holde gang i sociale arrangementer og de "traditionelle" og evt. nye kapsejladser. 

Det er gået den rigtige vej, men vi er forsat interesserede i at få flere ind i udvalgene, fx pladsudvalget 

som pt holdes i gang af formand og kasserer.  

Vi har forsat noget opfølgning på den gode opbakning vi fik på vores startmøde i foråret, og de opgaver/

mål vi har lavet sammen med DGI. 

Vi har i tilsluttet os Sejlsport Sydfyn som er et nyetableret netværk mellem klubberne omkring Svendborg 

- godt initiativ fra Thurø. Vi håber naturligvis at samarbejdet vil bidrage positivt til klubbens og sejlspor-

tens udvikling i vores område med gode nyheds-historier til følge. 

SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB 
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Nyhedsbrev efterår 2019 

Ungdomsafdelingen: 

I Pinsen 2019 afholdt vi traditionen tro Fynske Bank Cup. Der var igen i år stor tilslutning med 

samlet 41 tilmeldte joller fordelt på optimist, zoom samt feva joller. Det var flot vejr og alt 

forløb fint. Lørdag aften var der hyggeligt samvær med fællesspisning efterfulgt af rundbold. 

En stor tak til sponsor Fynske Bank samt alle hjælpere. 

 

Sæsonen 2019 er forløbet fint med mange gode sejleraftner med flot vejr. Inden sæsonstart 

anskaffede vi en ekstra Zoom, således at vi i dag har 4 Zoom joller i god stand. Klubbens Feva 

joller samt Zoom joller blev flittigt brugt og var ofte på vandet. Gennem sæsonen har der kun 

været 5-7 optimist sejlere. Det har desværre ikke været muligt at få et stabilt krabbehold op 

at køre. Vi har haft et mindre, men godt trænerhold.  

 

Gennem vinteren vil vi som noget nyt afholde 2 weekend arrangementer, som vil blive en 

blanding af teori, hygge og fælles samvær. Et inden jul og et efter jul. Som et af de tiltag vi har 

planlagt for at skaffe nye sejlere til klubben opfordres sejlerne til weekend arrangementet 

efter jul at invitere en ven. For at skaffe nye sejlere planlægger vi desuden med 2 opstartshold 

til foråret, hvor nye sejlere kan komme 4 gange for at se hvad sejlads i SSS kan tilbyde.  

 

For den kommende sæson har vi et stærkt trænerhold på 7 dygtige trænere samt 2 ældre sej-

lere, der kan hjælpe til. Pga. Skoleophold, praktik mm vil alle trænerne ikke være til rådighed 

samtidig. Der er 4 trænere der har fået tilbudt at deltage i trænerkursus i Dalum til februar. 

Jeppe Malmmose,  Ungdomsafdeling 
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SSS Vinterplads 

Vinterpladsen blev atter fyldt op i år.... med hjælp fra gode kræfter.  

Der har også været forholdsvis mange både på pladsen hen over sommeren. Det er jo ikke me-

ningen - bådene sejler normalt bedst med vand under kølen.  

Det skal der gerne laves om på, også fordi vi overfor vores omgivelser har som mål at pladsen 

er ryddet om sommeren (som vores reglement foreskriver). 

Vi følger op på dette når vi når til den nye sæson - og mangler man hjælp til at få båden gjort 

sødygtig, burde sejlklubben vel være stedet at hente de gode råd ...og en hjælpende hånd må-

ske.  

Nyhedsbrev efterår 2019 

Jobopslag 

1. Til ungdomsafdelingen søger vi en koordinator som vil hjælpe ungdomsudvalgsformand Jeppe 

Malmmose. 

Det er ikke fordi der er så meget i opgaven, primært at hjælpe med koordineringen samt være tilstede 

ved sejlads om torsdagen (ikke nødvendigvis hver torsdag). 

2. Til ungdomsafdelingen søger vi 1 til 2 som vil stå for krabbeklubben hver torsdag fra kl. 17.00 til 

18.30, dette består i at hygge med børn og forældre i alderen til og med 1. Klasse. 

Formålet er at forberede børnene til at kunne sejle optimist, ved at lærer dem at begå sig i og ved van-

det. 

Ved interesse kontakt Jeppe Malmmose på ungdom@sss.dk eller 28448676 

SSS-SENIORER:  Her er underholdningsværdien i top!...  

En ihærdig gruppe på 6-8 seniorer møder trofast op på Strandgården til fælles opgaveløsning med hygge-

snak og afslutter med let frokost, kaffe og en pils. 

Gruppen er mest aktiv i vinterhalvåret, hvor vi påtager os forskellige opgaver med vedligehold, opryd-

ning, havearbejde, ekstra rengøring - kort sagt opgaver, som ellers vanskeligt bliver løst, eller skal løses 

for dyrt betalte penge. 

De sidste par vintre har vi malet klublokalet, køkken, kælderrum og teorilokalet. Og flittige kvindelige 

medlemmer har syet nye gardiner. 

Af sejlklubbens i alt ca. 330 medlemmer er omkring 80 medlemmer +63 år... 

Deltag gerne i SSS-seniorernes fællesskab - intet er for småt og intet for stort, når vi selv skal sige det!... ;-

)Gruppen mødes på onsdage i lige uger kl. 0930 og jeg vil opfordre endnu flere seniormedlemmer til at 

deltage eller ring gerne og hør nærmere… Frantz Christensen, Mobil 22 16 96 48 
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Aktivitetsudvalget 

Nyt og gammelt fra aktivitetsudvalget... 

Sæsonen 2019 blev afsluttet med standerskifte i pivstorm lørdag d.26.oktober. 

De friske fremmødte ærede klubben med hurraråb og holdt varmen med en lille skarp og en øl. 

Om aftenen var der fælesspisning og hyggeligt samvær. 

Næste arrangement er Nytårskur søndag d.5.januar 2020, denne gang bydes der på suppe 

efter en hyggelig gåtur. 

Nyhedsbrev efterår 2019 

Sejlerskole, pigesejlads og delebåd 

Nyt og gammelt fra H-bådene. 

Vores tre H-både har sejlet pigesejlads hele sæsonen. 

H-bådene er blevet brugt til sæsonens sejlerskole. Der var to hold a tre elever fra maj til september, og 

et hold fra august til oktober, som fortsætter til foråret. 

De elever der gik til prøve bestod den praktiske del af duelighedsbeviset. 

Der er stor interesse for at få erfaring med praktisk sejlads, så vi mangler instruktører der har lyst til 

dele deres viden med de nye elever. Interesserede kan henvende sig til Per Lorenzen, 27636550, for at 

høre om mulighederne. Man kan undervise et enkelt hold hele sæsonen, eller ønske en ordning med 

delehold og deletid. 

H-bådene er også udlejet på sæsonbasis, “delebåd”, og kan lejes for en dag eller en weekend.  

Man altid kan få en prøvetur i en af klubbens H-både sammen med en instruktør - se på klubbens 

hjemmeside. 

 

Standerskift 

Skolebåd på kryds!! 
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Nyt fra KASSEREREN: 

Kassereren kan berette om god likviditet i i klubkassen. Der er (indtil videre) forholdsvis beske-

dent træk på udgiftkontoen. 

Til gengæld kniber det også lidt med indtægterne, hvilket bla. skyldes en negativ udvikling i 

medlemstallet over de sidste par år. 

Medlemstallet er klart en udfordring for bestyrelsen. Der er for stort medlemsflow. Mange 

melder sig ind, men endnu flere melder sig ud igen (eller udmeldes p.g.a. restance)  

Bestyrelsen har derfor netop, som led i den igangværende klubudviklingsproces sat fokus på 

medlemstallet.  

Vi (det gælder sådan set alle medlemmer) må blive bedre til at holde på og inkludere nye med-

lemmer i sejlklubben. Der skal formuleres og synligøres medlemsfordele og væsentlig bedre 

omtale af sejlklubbens forskellige tilbud til nye og nuværende medlemmer. 

Der overvejes forskelligs muligheder: Medlems hvervning  på skoler og uddannelsessteder, in-

tromøde og mentorordning for nye medlemmer og helt klart synliggørelse i lokalpressen og 

sociale medier.  

Gode ideer og folk som sidder med kompetencer på området er meget velkommen med disse 

til bestyrelsen. 

Ellers er kassererens aktiviteter mest fyldt med trivial-opgaver, som næppe kan påberåbe sig 

den helt store underholdningsværdi!... 

Nyhedsbrev efterår 2019 

Nyhedsbrevet 

Tanken med dette, og følgende nyhedsbreve, er at give et lille indblik i klubbens aktiviteter, så 

medlemmer og andre interesserede, der ikke lige har sin daglige gang på Strandgården, eller på 

de sociale medier, kan følge lidt med. Der er, og kommer, mere information på hjemmesiden, 

men det er jo ikke lige hver dag  vi får kigget på den.  

Nyhedsbrevet vil du også kunne finde på hjemmesiden. God læselyst, sejlerhilsen Kjeld 
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Nyt fra  kølbådene 

Sæsonen igennem har der været afviklet onsdagssejladser for kølbåde. Deltagelsen har været 

stabil og  lidt stigende i forhold til de seneste år.  Årets klubmester i første start blev Mogens 

Larsen i H-båd, med Simon Kirk i L23 på andenpladsen. I  anden start  sejlede familien Groth 

alle ud  af banen med John i Dehler 34 på 1. pladsen og Mads i X 79’eren på 2. pladsen. 

Tak til ”Havnens Fiskeriartikler, PS Marineservice, RIGGERNE,  Fynske Bank og Dag’librugsen for 

præmier, og tak til Wendorff for lækre franskbrød efter sejladserne. 

12 skippere sejlede ”Alene rundt i Øhavet” en lørdag i maj, i fantastisk vejr, og sluttede med 

rigtig hyggelig aften på Strandgården.  Tak til Boye-P sejl fra Kerteminde for  præmier, der var 

vist til alle! 

Om søndagen  blev den traditionsrige, landets ældste distance sejlads ”Tåsinge Rundt” sejlet.  

Alle fik en rigtig god dag på vandet, en enkelt båd blev ”grundejer” i Mørkedybet, men alle øv-

rige  kom rundt i fin tid, så vi midt/sidst på eftermiddagen kunne få moleøl, pølser og præmier 

til de hurtige. Tak til ”Havnens Fiskeriartikler, PS Marineservice for hjælp til præmier. 

Nyhedsbrev efterår 2019 

Stor bane på Alene Rundt i Øhavet 

Lille bane på Alene Rundt i Øhavet 
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Sponsorarbejdet.  

Ingen klub eller forening kan i vore dage drifte og udvikle sig uden støtte og opbakning fra 

sponsorer. I Svendborg Sunds Sejlklub er vi så heldige vi fortsat nyder anerkendelse hos vores 

sponsorer, firmamedlemmer mv. Stor tak for hjælpen. 

Vi har netop, fra Fonden for Sydfynske Dampskibsselskab, fået tildelt 50.000 kr. til indkøb af 

nye påhængsmotorer!! Fantastisk!! 

 

 

Som medlem skal du huske at støtte vores sponsorer—de støtter din forening!  

Nyhedsbrev efterår 2019 

OK-jollerne 

De modne OK-sejlere har mødtes hver onsdag sæsonen igennem, nogle få fortsætter også her i 

vinteren. 

I september blev der igen afholdt ranglistestævne med fin deltagelse. 

 

Klubbens sejlsportsligahold sluttede på en 

flot 9 plads i dette års sejlsportsliga. Klubbens 

hold, som går under navnet ”Team Sef Energi”, 

havde store forventninger til denne sæson. I 

sæson 2017 lykkedes det Team Sef Energi at 

sejle sig op fra 2. division til 1. division. I sæso-

nen 2018 var målet at holde klubben oppe i 1 

division. De 15 bedste hold får lov at blive i 1 

Division; dette lykkedes.  

Se mere på www.sss.dk 

Kommende aktiviteter: (se aktiviteter for hele 2020 på: https://sss.dk/kalender/kategori/klub-kalender/ ) 

Nytårskur søndag den 5. januar, se mere på: https://sss.dk/aktiviteter/nytaarskur-paa-strandgaarden-kl-1400/   

Frivilligfest fredag den 31. januar, se mere på: https://sss.dk/aktiviteter/frivilligfest-kl-18/  

Generalforsamling, onsdag den 19. februar, se mere på: https://sss.dk/aktiviteter/sss-generalforsamling-kl-18/  

GOD JUL OG GODT NYTÅR, VI SES 5. JANUAR 2020 


