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Nyhedsbrev august 2020 

Sensommer i Danmark 

Det var den sommer ?? Den startede godt og sluttede fantastisk, ind i mellem var det lidt blandet, men vel 

ikke helt skidt! 

Vi håber nu på en god sensæson, som startet er rigtig godt. Der er god opbakning til kølbådssejladserne, OK-

jollerne er rigtig mange, tit omkring 10, om mandagen træner Laser, Europajoller mv, og der er øget tilgang 

til optimistsejladserne om torsdagen. 

GOD SENSOMMER  

Husk at følge med på hjemmesidens kalender, så du ikke går glip af klubbens arrangementer, fx: 

Efterårstur den 12.-13. september 

Fælles optagning af både den 10. oktober 

Standerskift/afriggermiddag den 24. oktober 

Og der kan jo komme mere!!! 

 

Coronavirus og Svendborg Sunds Sejlklub, update 

Sejlkkubbens aktiviteter påvirkes fortsat af coronasituationen, men dog ikke mere end sejladserne nu kan, 

og må, gennemføres.  

De sociale aktiviteter må tilrettes så vi overholder retningslinier og anbefalinger.  

Corona-kompensation, kasseren oplyser: 

Det har været muligt for alle idrætsklubber at søge om kompensation for anslåede manglende indtægter i 

kølvandet af Corona-situationen. Der var ansøgningsrunde i forsommeren og ordningen har været admini-

streret af DIF og DGI.  

Sejlklubben har modtaget 13.716 kr. - svarende til ca. 1/3 af det ansøgte beløb. 

SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB 
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Udvikling af Strandgården 

Der arbejdes fortsat på et udviklingsprojekt på Strandgården, et projekt der skal fremtidssikre Strandgår-

den og de sportslige muligheder. 

I starten af juli havde vi et møde med borgmester Bo Hansen, formand for Kultur og Fritidsudvalget Lars 

Erik Hornemann samt formand for Erhverv og Teknik Flemming Madsen, hvor Strandgården blev gen-

nemgået og foreløbigt projekt fremlagt.  Alle 3 politikere udtrykte stor anerkendelse af det vi havde gang 

i, og opfordrede os til at arbejde videre, og indsende et mere detaljeret projekt.   

Nedenstående er et resultat af  det videre arbejde, hvor klubbens aktive sejlere har været inddraget, li-

geledes har vi afholde møde med vores naboforeninger.  

 

Nu håber vi på at vi kommer med i  

de kommunale budgetforhandlinger, 

og igangsætter nu arbejdet at søge 

fonde til finansiering af sejlklubbens 

egen del. 

En forudsætning for det videre arbej-

de er en forlængelse af lejekontrak-

ten, og den proces er i fuld gang. 

Vi vil invitere klubbens medlemmer 

til en orienteringsaften hen på efter-

året, hvor vi kan løfte sløret for pla-

nerne, og ikke mindst en tidsplan, der 

er afhængig af kommunale finansiering.  

Nøgler til Strandgården, masteskur mv. 

Så er der igen ledige nøgler til Strandgården til nye og aktive medlemmer i sejlklubben… 

Der kom ca. 20 uvirksomme nøgler “i kassen” ved efterlysning af nøgler til Strandgården. 
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SSS-seniorgruppe: 

Velkommen til nye medlemmer i gruppen… 
 

Vi mødes kl. 0930 på tirsdage i lige uger. (næste gang tirsdag den 1/9) 
 

Det er først og fremmest for hyggens skyld og så får vi styr på de væsentligste udfordringer i 
“verdenssituationen”. Gruppen løser også forskellige vedligeholdsopgaver samt ekstra oprydnings
- og udendørsarbejder, så der er præsentbelt i og omkring strandgården. Opgaver, som ellers van-
skeligt bliver varetaget i sejlklubbens daglige drift. 

Stemningen i gruppen er rigtig god og efter nogle få timers arbejde er der hyggesnak og en let fro-
kost - nænsomt arrangeret af gruppens helt egen “hovmester” Erik Mølgaard  

 

Synlig eksempel på SSS-seniorgruppens  
virke, er at det nu er det muligt, fra 
Rantzausmindevej, at se der ligger en 
sejlklub!! (red.)  

Nyhedsbrev august 2020 

Udhængsskabet har fået den helt 

store tur, så orientering om sejl-

klubben igen er i gode rammer. 

Flot arbejde. (red.) 
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Svendborg Sunds Sejlklub  

Inviterer til den årlige efterårstur, igen i år til  

LUNDEBORG 

Den 12. – 13. september!! 

Lundeborg Sejlklub har igen velvilligt lånt os deres klubhus, 
så vi i tilfælde af dårligt vejr kan komme inden for. 

 

I år vil vi gerne at du tilmelder dig på hjemmesiden. Hvorfor nu det?  

Vi vil gerne have mulighed for at kontakte dig i tilfælde af at vi, af hensyn til for meget 
dårligt vejr, ændrer destinationen.  

Endvidere kan coronasituationen påtvinge ændringer, som vi gerne vil have mulighed 
for at orientere dig om. 

Vi holder skippermøde Strandgården lørdag kl. 10, og efter lidt at styrke os 
på, begiver os afsted, i mere eller mindre ordnet flok. 

Det er ingen betingelse for at deltage at møde op på Strandgården, kom bare 
til Lundeborg. Mon ikke vi satser på fælles-grill-spisning ved 18-tiden. 

For at undgå forvirring om hvem der tager hvad med, skal du have alting med 
selv  

NB. Husk at der igen er en købmand i Lundeborg 
 

Med sejlerhilsen, Svendborg Sunds Sejlklub, aktivitetsudvalget+Fridag 

PS. Der er naturligvis morgenbad søndag morgen (tidspunkt aftales) hvor der er belønning 

i form af en Fernet Brancha efter badet – til de badende!  
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SSS Sejlsportsligahold på podiet! 

Efter et langt forår uden nogen stævner grundet Covid-19, er sejlsportsligaen nu for alvor skudt i gang 

igen! 2020 bliver en sæson med kun 2 stævner i alt, i forhold til de normale 4 stævner.  

Det vil altså sige at hvert stævne er vigtigere end nogensinde før!  

Sæsonens første stævne blev skudt af i Aarhus i weekenden 15.-16. August i høj sol og svag vind.  

SSS’s ligahold ”Team SEF Energi” startede lidt hårdt ud med en 5. plads (ud af 6), og med udsigt til svag 

vind og ikke særlig mange sejladser var der pres på holdet.  

De formåede dog at komme stærkt igen med en overbevisende serie som hed 2,1,1,3 som skød dem op 

på en 3. plads overall!!  

Efter en lang weekend med 5 sejladser i alt, var SSS altså på podiet og ligger dermed på en samlet 3. 

plads i 1. division i Sejlsportsligaen 2020, halvvejs igennem sæsonen!  

 

Næste, og sidste, finalestævne er i Skovshoved d. 5.-6. september, hvor de skal forsøge at holde det høje 

niveau fra Aarhus.  

Holdet kan følges på facebook under navnet ”Team SEF Energi” eller fra Sejlsportsligaens hjemmeside 

www.sejlsportsligaen.dk.  


