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Sommer i Danmark 

Coronaen har ændret mange danskeres ferieplaner i år. For mange af de ”gamle” sejlere, der som regel hol-

der sommerferien i båden, kan det måske blot have ændret destinationerne til vores nabolande, til de dan-

ske farvande. Der er utvivlsomt mange sejlere der normalt ikke sejler på sommerferie, der vælger det i år, 

og så er der kommet mange nye sejlere til.  

Der handles både som ikke set længe, udstyrsforretninger og leverandører til bådbranchen har efter sigende 

rigtig travlt. 

Vi må håbe at den øgede interesse vil vare ved, og have positiv afsmittende effekt på sejlsporten og klubli-

vet. 

Den gamle redaktør ønsker alle en rigtig god ferie (læs: sejlerferie) og der modtages gerne sommer-

stemningsbilleder og anbefaling af destinationer på mailen: klubblad@sss.dk, eller som opslag på facebook.  

 

GOD SOMMER  

Coronavirus og Svendborg Sunds Sejlklub, update 

De lempelser der gennemføres i forhold til forsamling, afstande mv. gør selvfølgelig at også sejlsporten 

normaliseres langsomt. 

SSS følger naturligvis de anvisninger der kommer fra myndigheder og Dansk Sejlunion.  

Aftensejladserne om onsdagen er startet, optimist og ungdom er i gang med træningen, og OK jollerne har 

hele tiden kunnet træne og samtidig overholde afstandsregler mv.  

Sct. Hans aften på Strandgården er aflyst, da vi jo plejer at være langt flere en 50 personer.  Mon ikke det 

bliver midsommer alligevel, vi må jo så hver i sær synge de vanlige sange, hjemme omkring kuglegrillen !! 

 

Følg med på hjemmesiden og facebook. 

SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB 
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Udvikling af Strandgården 

Som det tidligere har været fremme arbejder en lille gruppe under bestyrelsen, med planer for renove-

ring og udvidelse af Strandgården. 

Coronaen har også her bremset de planer lidt, men det er tanken at vi efter sommerferien tager fat på 

projektet igen. 

Der er sendt en ansøgning til 

kommunen om midler til reno-

vering af de eksisterende byg-

ninger, som jo er kommunens.  

Der er søgt om godt 2 mill, og vi 

afventer nu om  vores projekt 

kommer med i de kommende 

kommunale budgetforhandlin-

ger. 

Nyheder fra ”H-Bådsfronten” 

Sejlerskolen: 

Vi holder sejlerskolen parat til sejlads så snart det kan lade sig gøre. Vores udfordring er "behørig af-
stand" i længere tid. Vi følger situationen tæt. Situationen givet, håber vi at kunne tilbyde sejlads  i au-
gust og september, hvilket vil give en masse sejlfaring, men der kan i år ikke opnås niveau til prøve. 

Delebåde: 

Her er der lidt positivt: Der er fem delebådsbesætninger. Det sidste nye er en del på Sprøjt, så nu er alle 
tre H-både ude at sejle - dejligt. 

Ad pigesejlads/onsdagssejlads: 

Er startet op, og har lidt blandet deltagelse grundet afstandsreglerne, men der arbejdes på fuld deltagel-
se efter ferien. 

H-bådskoordinator Per 
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Ungdomsafdelingen: 

Der er fuld gang i ungdomsafdelingen med 10-12 nye sejlere. Det er dejligt at forsamlings-
forbuddet nu er hævet til 50 personer, hvilket gør at vi nærmer os en mere normal situati-
on. Vejret har været godt og vi har haft en masse gode dage på vandet. 

Torsdag 21 maj havde ungdomsafdelingen en tur til Skarø. Vejret var fantastisk, dog med lidt svag 
vind, der gjorde sejlturen hjem lidt lang. 

 

Fynske Bank Cup: 

I år afholdte SSS Fynske Bank Cup lørdag 13. juni. Normalt strækker stævnet sig over 2 dage med 
massere af sejlads og hygge i form af vandrutsjebane, rundbold og grillmad. På grund af corona 
måtte vi i år afkorte stævnet til 1 enkelt dag og vi sløjfede vandrutsjebane og grillmad for gæster. 
Der var tilmelde 16 C-Optimist, 11 B-Optimist samt 4 Feva joller. Lørdag morgen var vejrudsigten 
meget dårlig med varsel om skybrud og torden. Vi endte dog med at være heldige med vejret, der 
endte med at blive godt omkring Svendborgsund. Vi havde en masse gode sejladser på begge ba-
ner. Børnene hyggede sig og det endte med at blive en god dag på vandet. 

  

På vejene af Svendborg Sunds Sejlklub vil jeg gerne takke alle frivillige hjælpere fra klubben samt 
vores sponsorer. 

  

Sponsorer af Fynske Bank Cup 2020: 

Hoved sponsor: Fynske Bank 

Havnens Fiskeriartikler 

P.S Gnisten Marineshop 

Rantzausminde Grillen 

Sporten 

MVH Ungdomsafdelingen Jeppe Malm-
mose 

Nyhedsbrev juni 2020 
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SSS-Sponsorafdeling 

I forbindelse med udgivelsen af nyhedsbrevene har vi igen mulighed for at tilbyde annoncering til vores 

samarbejdspartnere, på samme måde som da vi udgav klubblade.  

Det er der heldigvis mange tidligere og nye annoncører/sponsorer der har taget imod, og det er en fan-

tastisk hjælp, og opbakning til sejlklubben. 

Tak til: 

Murermester Ask Askholm, Bådtransport og brobygger Bang-Co, c&w-arkitekter, KDC-Kraner, Farveex-

perten, PC Kabinettet, Simac, Rantzausminde Grillen, Svendborgsund Marineservice, Havnens Fiskeriar-

tikler, OK-benzin, SEF, Fynske Bank, Svendborg Kommune, Wendorff, Leif Larsen Marine, Rantec, Dag’li 

brugsen 

 

 

Fredag den 5. juni blev  der sejlet ”Alene Rundt i Øhavet” 

11 skippere og både sejlede rundt i mellem øerne i et fantastisk 

vejr. Da vi var mere end ti personer blev skippermødet afholdt i to 

dele, og efter sejladsen var en af deltagerne desværre forhindret i 

at deltage i spisningen, og så var vi ti  der samledes om pizzabak-

kerne.  

En fantastisk sejlads, der burde tiltrække flere. Det samles vi om til 

efteråret hvor vi vil hjælpe hinanden med at tiltrække lidt flere del-

tagere. 

Hurtigste båd på lille bane blev Lars Brædstrup i Folkebåd, John Groth i Dehler 34 kom først på stor ba-

ne. 


