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Nyhedsbrev april 2020 

Corona-orientering, 16. april 2020 

Coronavirus og Svendborg Sunds Sejlklub 

Strandgårdens lokaler er naturligvis fortsat lukket for alle aktiviteter indtil vi får lempelser i restriktioner-

ne fra myndighederne. Det gælder naturligvis også andre foreningers anvendelse af lokalerne. 

 

OK-jollesejlerne sejler fortsat, på privat initiativ, med jævne mellemrum, og under de naturlige hensyn 

der tages i disse tider. Der anvendes ikke følgebåd i forbindelse med sejladserne. 

 

Ungdomssejlernes klargøring af joller, og start på træning er udsat ind til videre. 

 

Fælles søsætning den 25. april gennemføres, dog uden fælles kaffe, frokost mv. Det er ud fra en betrakt-

ning om at det ikke er ”farligere” end hvis den enkelte bådejer selv entrere med en vognmand. 

 

Standerhejsning/skift den 25. april foretages uden noget arrangement, i første omgang. Når lempelser i 

restriktionerne gør det muligt igen at samles, vil bestyrelsen vil overveje at indbyde til markering af sæso-

nen, og at vi må samles! 

 

Aftensejladser og træning for kølbåde om onsdagen udsættes ind til videre. Det er dog muligt at tilmelde 

sig  på hjemmesiden, så gør det endeligt. Så kan vi orientere deltageren direkte når der sættes noget i 

gang!! 

 

Alene Rundt i Øhavet den 16. maj gennemføres!! Det er jo en singlehand sejlads, og skippermøde vil om 

nødvendigt blive gennemført på VHF. Ligeledes kan fællesspisningen blive aflyst. Tilmelding er muligt! 

 

Tåsinge Rundt den 17. maj planlægges fortsat, men kan blive udsat/aflyst. Her er tilmelding er også mu-

ligt. 

Bestyrelsen følger udviklingen og straks der er lempelser der gør det muligt at igangsætte klubbens akti-

viteter, er vi klar, helt klar!! 

Vi er sikre på at medlemmerne også er klar. Det er jo tilladt at sejle, alene eller med familien. Vi ses på van-

det. 

De bedste forårs– og sejler hilsner fra Svendborg Sunds Sejlklub. VI STÅR SAMMEN—PÅ AFSTAND! 
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