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Nyhedsbrev november 2020 

Redaktørens klumme 

Det var en sæson i coronaens tegn, men det gik vel rimeligt ?? Godt nok kom vi ikke i gang med træning og 

kølbådssejladser fra sæsonstart, men de ofre vi har bøwlet med er jo bagateller i forhold til andre dele af 

samfundet. Vi har endda fået lidt coronahjælp fra staten, så vi fortsat kan drive og udvikle vores sejlklub. 

Dette nyhedsbrev er et vidne om at der er masser af aktivitet i Svendborg Sunds Sejlklub, lige fra de unge 

sejlere i Feva-joller der gennemfører vintertræning i samarbejde med et par andre fynske klubber, over Liga-

sejlads, og OK-joller til seniorgruppen.  

Dertil kommer de medlemmer der på  de faste poster sørger for den daglige drift og at der er penge i kas-

sen. 

Der kan ikke slåes nok på tromme for at få flere kræfter med i udviklingen af sejlklubben, jeg ved at sejler-

skolen i den grad mangler nogle instruktører, der vil være med til at uddanne nogle af de mange nye sejlere 

der har fået smag for sejsporten. Det er en positiv aflægger af coronapandemien!! 

 

De bedste sejleønsker fra den gamle redaktør Kjeld 

SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB 

Udvikling af Strandgården 

Den lille gruppe arbejder videre, og vi forsøger nu at få skrabet penge sammen. 

Svendborg Kommune afsatte jo en million i budgetforliget, vi håber at kommunen også vil stille en garanti 

så vi kan optage et lån med et provenu på 500.000 kr.  

Vi har søgt Fonden For Fynske Bank om tilskud på 500.000 kr. Fonden havde møde i uge 47, og vi har fået 

meddelelse om at der er bevilliget 500.000 kroner til vores projekt. Fantastisk skulderklap til sejlklubben. 
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ÅRSMØDE KAPSEJLADS 2020 

Der mangler stadig et kapsejladsudvalg i SSS 

Der er stadig ikke nogen repræsentation i bestyrelsen fra kapsejladserne. En lille gruppe personer påta-

ger sig opgaverne i forbindelse med de forskellige arrangementer. 

Aftensejlads: Kjeld Hansen 

Tåsinge Rundt: Lise-Lotte Frisch 

Alene rundt i Ø-havet: Kjeld Hansen 

Derudover er Gunvor Keld, Svend Johan Weimann, og Lasse Berthelsen medlem af sejladsgruppen 

Hvis nogen vil påtage sig opgaven i forhold til bestyrelsen, kræver det deltagelse i bestyrelses- møder ca. 

1 gang om måneden – derudover møde i kapsejladsgruppen 2-4 gange om året. 

Evaluering af årets arrangementer. 

Aftensejladser: På grund af Corona pandemien blev der kun gennemført 3 sejladser i forårssæson og 7 

efter sommer. Det er kun de sidste 7 sejladser, som indgik i klubmesterskab. 

Det har været gode sejladser med fine vind og vejrforhold, og der har været god tilslutning. 

Tåsinge rundt: Blev aflyst 

Alene rundt i ø-havet: Blev afviklet og fællesmadlavning/spisning reduceret til købepizza, og dermed til-

rettet forholdene. 

Jacob, Banner 34, tilbød at tage bøjerne op, Hugo (Dehler 35) vil gerne hjælpe. TAK!!! 

Forslag til aftensejladser: 

Vi vil næste år lave starttræning, onsdag før sejladserne starter. Måske kan vi låne nogle J-70 både eller 

evt., bruge H-bådene til denne aktivitet. 

Som vanligt starter vi igen første onsdag i maj. 

For at få flere på vandet, kan vi evt. invitere sejlere fra ungdomsafdelingen med på aftensejltur. Måske 

kan vi holde ”åben onsdag”, hvor flere kan komme med. 

For at lave PR for aftensejladserne, kan man evt. lægge opslag på Facebook efter hver onsdag. 

Referent Irene Hansen 

Tilføjelse!! 

Efterfølgende har Lene Bach Madsen og Thomas Nielsen, der sejler i X99’eren, tilbudt at være med i kap-

sejladsgruppen/udvalget. Fanta-
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STØT VORES SPONSORER – DE STØTTER OS! 

Gode venner er guld værd. Bogstaveligt taget. Svendborg Sunds Sejlklub er begunstiget med særdeles 

loyale og gode venner. Samtidigt er vi også i stand til at trække nye annoncører ind i vores kreds af an-

noncører i vores “NYHEDS BREV”. Et kæmpe stort tak til alle faste sponsorer, ad hoc sponsorer, gamle/

nye annoncører, fonde og leverandører, som gennem 2020 loyalt har stået ved vores side, i vores kamp 

for at kunne fastholde aktiviteterne i vores sejlklub. 

Er du ikke allerede sponsor eller annoncør, eller har du ikke allerede et benzinkort, så kontakt sponsor-

afdelingen (sponsorer@sss.dk) og hør nærmere. Du kan også søge oplysninger på www.sss.dk. 

Husk når du handler, i særdeleshed når du handler i Svendborg Sunds Sejlklubs navn, at benytte vores 

sponsorer/annoncører. Du finder en liste over sponsorer/leverandører på www.sss.dk, og fortæl dem 

gerne hvor du kommer fra. 

 

STØT VORES SPONSORER – DE STØTTER OS!! 

Lidt fra Ungdomsafdelingen  

Sommer sæsonen er nu slut og jollerne er sat sikkert i vinterhi. I ungdomsafdelingen kan vi på trods af 

corona situationen kigge tilbage på en aktiv sæson med 8-10 aktive sejlere. Vi har gennem sæsonen haft 

et stærkt træner team bestående af Maje, Nanna, Mathias, Lars og Nils. En stor tak til alle trænerne, 

som virkelig har gjort det både hyggeligt, rart spændende at lære at sejle i Svendborg Sunds Sejlklub. Vi 

lykkedes også at afholde det årlige Fynske Bank Cup. På grund af corona blev stævnet dog afviklet på en 

enkelt dag mod normalt to dage. 

Selvom sejlene er lagt på hylden, fortsætter aktiviteterne i ungdomsafdelingen vinteren igennem. Tors-

dag i alle lige uger afholder vi teori, hvor der hugges samtidig med at der læres sejlregler, knob, rigning 

af joller mm. Vi har også afholdt det første weekend arrangement, hvor der ligeledes blev hygget, spil-

let, set video og lært en masse. 6-7 februar 2021 afholder vi endnu et weekend arrangement. 

 I år deltager ungdomsafdelingen i et samarbejde med Nyborg sejlklub & Middelfart sejlklub om vinter-

sejlads for Feva joller. Hver anden søndag gennem hele vinteren sejler 8-9 joller fra forskellige Fynske 

klubber. 28/2 & 14/3 & 28/3 foregår sejladsen hos SSS. 

 Hilsen  Ungdomsafdelingen 
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SSS i Sejlsportsligaen 2020 

Så er endnu en sæson forbi for Svendborg Sunds Sejlsportsligahold. Som alt andet har den været meget 

præget af corona, som desværre har gjort at antallet af stævner har været minimalt.  

Sæsonen blev startet stærkt ud i Sejlsportsligaen i sommers, med en podieplacering i Aarhus stævnet!  

Sejlsportsligaens andet og sidste stævne var i Skovshoved en lille måned efter. Målet her var at holde ni-

veauet og komme i nærheden af podieplaceringerne.  

Selve stævnet bød på ekstremt skiftende fralandsvind, som bød på store vinddrejninger. De faldt desvær-

re sjældent ud til holdets fordel, hvilket resulterede i at der måtte kæmpes hårdt for hver en placering! 

Den endelige placering til stævnet bliver en skuffende 12. plads. 

Grundet corona består sæsonen 2020 kun af disse 2 stævner, hvilket betyder at vi ender ud på en samlet 

8. plads ud af de 18 hold i 1. Division i Sejlsportsligaen.  

Det er, trods de svingende resultater, en avancering på 4 pladser i forhold til sæsonen 2019. Det generel-

le niveau i toppen af 1. division er meget højt. Derfor er vi også overall tilfredse med slutplaceringen 

efter denne sæson, og regner med at fortsætte med at kravle op ad resultatlisten i løbet af 2021!  

Derudover sluttede vi sæsonen af i Thurø Sejlklub, til Sydfynske Mesterskaber i J/70!  

I kraftigt blæsevejr på korte baner, sejlede vi en overbevisende serie af sejladser som resulterede i at vi 

endte øverst på podiet.  

Bedre start på sæson 2021 skal man vist lede længe efter! ;-)  

Hvis i vil se mere om SSS’s Sejlsportsligahold kan de følges på Facebook under navnet ”Team SEF Energi”.  

 

 

 

 

 

 

 

OBS: SEF Energi er en kæmpe støtte for sejlsportsligaholdet og SSS gennem mange år. 

Med SEF Support, kan du via din elregning være med til at støtte klubben, uden ekstra 

udgifter for dig!  

Så hvis du ikke allerede får strøm gennem SEF Support, så skynd dig at tilmeld dig her: 

https://www.sef.dk/privat/el/supportenergi/ 

Det er super nemt og tager kun 5 minutter. ;-)  
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Nyt fra OK sejlerne 

OK sejlerne i SSS tilbragte en oktober lørdag i hinandens gode selskab med at vinterklargøre ledsagerbå-
dene. De 2 Kegnæs joller bliver passet godt og er i vældig god stand. Den ældste af dem er vist mere end 
20 år gammel og fremstår kun brugt men ikke på nogen måde slidt op. 

Vi taler dog om, at bunden på den ældste nok bør slibes ned til foråret inden ny priming og bundmaling 
påføres. 

Tak for en hyggelig dag til Niels A, Lars A, Anders T, Ole 

V, Anders G, Jesper H og Jakob B  

PS: redaktøren mener at vide at OK sejlerne sejler det 

meste af vinteren, det er kun følgebådene der får pau-

se!! 

 

Info fra kassereren: 

Men det ender godt!… 

Coronaen har også givet lidt bølgegang i sejlklubbens 
økonomi. 

På flere områder har der været masser af aktiviteter i sejlklub-
ben, men vores stævner og sejlerskolen har desværre været 
Corona-begrænset og dermed også givet lidt færre kroner til 
klubkassen. 

Sejlklubbens sponsorer og annoncører bakker alligevel trofast op og det er vi meget taknemlige for… 

Og så har der af et par omgange været mulighed for at søge del i corona-hjælpepakker.  
Når den seneste pulje uddeles her i december ser det ud til, at det dækker det sidste “hul i kassen” og 
bringer økonomien helt i balance for 2020… 

Det går godt!… 

I senior-gruppen fortsætter den gode stemning. Nu også med en bedre kønsmæssig balance og feminin 
energi… Lone M er blevet et aktivt medlem blandt seniorerne og bringer på sin egen facon en ny og vær-
difuld vinkel på stort og småt i gruppens portefølje. 
Oprydning og trimning på området omkring Strandgården har længe trængt sig på og der er stadig opga-
ver at løse her og der. 

 

Og det nytter noget… Skulle nogen have overset det - så er også 
bagsiden af Strandgården nu langt mere præsentabel, selv på 
en grå efterårsdag (se foto)  


