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Nyhedsbrev september 2020 

Sæsonen driver mod enden 

Efter en fantastisk sensommer er temperaturen nu dalet til, hvad der vel er det normale for årstiden.  

Der har været det første rim på tagene, så det er vel et vink med en spilerstage om, at der nok ikke er så 

meget tilbage af sæsonen. 

Aftensejladserne slutter på onsdag, ungdomsjollerne fortsætter dog lidt endnu, og OK-sejlerne tager bare 

tykkere dragter på. 

Indholdet i dette nyhedsbrev er også efterårsagtigt, med fokus på optagning af både, vinterplads og afrigger 

fest, eller hvad det bliver. 

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

Fælles optagning af både den 10. oktober 

Standerskift/afriggermiddag den 24. oktober 

Og der kan jo komme mere!!! 

SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB 

Onsdags-aftenkapsejladserne 

Onsdag den 23. september afvikles sidste sejlads for kølbådene. Sæsonen kom jo sent i gang pga corona, 

og vi valgte at det kun er sejladserne efter sommerpausen der indgår i klubmesterskabet. 

Efter sejladsen på onsdag skal vi så kåre klubmestrene og vi skal holde årsmøde.  

Alle er velkommen til årsmødet, så hvis du har gode ideer, forslag til ændringer mv. så kombaredo. Tænker 

det er ved 20-tiden. 

Der er bestemt også mulighed for at blive en del af ”kølbådsgruppen” og være med til arrangere og påvir-

ke arrangementerne. Der er faktisk stadig en formandspost ledig!!  
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Vi mangler frivillige til Pladsudvalget…  

For tiden varetages pladsfunktionen af formanden plus et par ekstra hænder fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen søger derfor med lys og lygte, om nogen kunne påtage sig opgaven og få et par sejlervenner 

med på holdet. 

Så kunne formanden få mere tid til at varetage formands- og bestyrelsesopgaver… 

Ring gerne til formand eller kassereren og hør nærmere om opgaven. 

Vinterpladsen på Strandgården 

Ønsker du plads til båden på SSS vinteropbevaringsplads for den kommende vinter, så husk at tilmelde 

på hjemmesiden https://sss.dk/koelbaade/  

Pladsholdere fra sidste sæson har fortrinsret ved tilmelding senest 27/9.  

Derefter tildeles pladserne efter princippet “først til mølle” og bådejere modtager mail med info om til-

delt plads nummer. 

Pladserne afmærkes omkring 1. oktober med nummerskilt placeret ud for den enkelte båds centerlinie.  

Det ser ud som om, at bådene bliver større og længere år for år, men det tilstræbes at placere gengan-

gere på samme plads som sidste sæson. 

Masteskuret: 

Masteskuret er ved at være presset til det yderste…  

Der er derfor ikke plads til henlæggelse af bomme på hylderne. 

 

Masteskuret skal forbeholdes både som benytter SSS vinterplads.  

Øvrige bådejere, som ønsker at benytte masteskuret, må vente til efter fællesoptagningen 10. oktober 

for at se, om der fortsat er ledig plads på hylderne. 

Masterne skal være helt afrigget for salingshorn, stag og vanter samt mærket med ejerens navn og tele-

fonnummer.  

Små og lette master placeres på de øverste pladser. 

Hvis der henligger grej til sommeropbevaring i masteskuret, bedes dette straks fjernet…  
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Fælles optagning kølbåde lørdag den 10. oktober. 

 

Husk tilmelding på hjemmesiden https://sss.dk/koelbaade/   

Tilmeldingsfrist 7. oktober kl.18 

Herefter modtager du mail med plan over rækkefølge og tidspunkt. 

Gebyr 650 kr. indbetales på MobilPay nr. 83701 senest dagen før optagning. 

 

Du bedes være klar med din båd ved servicekajen i god tid før planlagt optagning.  

Båden SKAL være afrigget for mast og stativet opstillet på vinterplads, så vi kan have et glidende forløb 

med optagningen. 

Standerskift / afriggermiddag 

Lørdag den 24. oktober er der planlagt standerskift og afriggermiddag. 

Der er nok ingen tvivl om at standeren bliver skiftet, men om der bliver noget medlemsar-

rangement i den anledning er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. 

I forhold til coronasituationen hænger afriggermiddagen nok i en tynd lidseline ! 

Følg med på hjemmesiden og på facebook, der kommer nyt om ovenstående når vi er lidt 

tættere på datoen. 


