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Nyhedsbrev april 2021 

SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB 

Standerhejsning søndag den 25 april kl. 15 

 

Det er skønt at kunne invitere til standerhejsning 

Klubben vil benytte lejligheden til at fremvise og døbe vores to nye 

sponsorerede optimistjoller 

Desuden skal vi have afsløret årets SSS’er 2020 

Og sluttelig byder vi naturligvis på en lille en til halsen :-) 

  

Vi ses på Strandgården 
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ALENE RUNDT I ØHAVET 

En skipper, en båd, nogle øer der skal rundes, samt ikke mindst sund fornuft og godt sø-

mandsskab. Det er egentlig essensen af denne sejlads. 

At der også er en ikke uvæsentlig del i det sociale samvær (med corona-afstand) efter sejlad-

sen skal bestemt med i fortællingen.  

Hvis du er interesseret og vil høre nærmere, er du velkommen til at ringe til mig. 21685536 

Solosejlerhilsen Kjeld. 

 

Tåsinge Rundt den 9. maj 

 

Bliv en del af historien, gør den levende, og vær med til at holde den i live!!! 

Måske lidt store ord, men Tåsinge Rundt blev sejlet første gang i 1894 og er landets ældste distancesejlads.  

Du behøves ikke at have målerbrev på båden, du kan deltage i et ”turløb” og stadig væk få en fantastisk tur. 

Se mere og tilmeld dig på hjemmesiden. 

 

SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB 
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De gule turbøjer, et hyggeligt alternativ til en overfyldt sommerhavn 

 

For 5-6 år siden blev der på initiativ af Danske Turejlere etableret samarbejde mellem DT og en lang ræk-

ke sejlklubber i hele den sydlige del af Danmark. DT fik med midler fra Friluftsrådet anskaffet ca. 150 tur-

bøjer (fortøjningsbøjer) inklusiv ankergrej m.m.  

Ordningen blev, at sejlklubberne håndterer og opbevarer bøjerne lokalt. SSS passer således på tre af dis-

se turbøjer.  

Med assistance fra Danske Tursejlere bliver sejlklubbens tre turbøjer udlagt her midt i marts. En bøje ved 

Vesterrøn og to ved Bækkehave Fyr/Vornæs-skoven. 

 

Et par seniorer klargør bøjerne på land. Udlægningen af bøjerne udføres med et særdeles velegnet 

“fiskerbåd” velvilligt stillet til rådighed af formanden for Danske Tursejlere Henning Jensen. Henning og 

fru Lone bruger 5-6 uger om foråret med udlægning og andre 5-6 uger om efteråret med skift til vinteraf-

mærkning.  

De 150 turbøjer er fordelt rundt i Det Sydfynske, Østjylland, rundt 

Fyn, i Smålandsfarvandet og rundt Sjælland inklusiv Roskilde- og 

Holbæk Fjorde. 

 

Danske Tursejlere  https://dansketursejlere.dk  fortjener stor aner-

kendelse for deres engagement til glæde for rigtig mange sejlere og 

til et budget for DT i omegnen af 300.000 kr.  

En imponerende indsats, hvor fru Lone og Henning årligt udsejler 2 x 

1.300 sømil med forbrug på omkring 4.000 liter diesel. Dertil kom-

mer så en betydelig del frivillighed og entusiasme  

Fælles søsætning 24. april: 

Måske du kan nå det, tilmeldingsfrist er onsdag den 21. april kl. 18 !! 

https://sss.dk/koelbaade/soesaetning-optagning/    
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Aftensejladser for kølbåde  

Hvis du ikke er i gang med pudseklud og bundmaling, må du hellere se at komme i gang!! 

Onsdag den 5. maj starter aftensejladserne for kølbåde.  Efter sejladsen vil der igen være en 

kop kaffe/the og lidt spiseligt. Det bliver nok som sidste år hvor vi smurte sandwich, men vi 

håber at restriktionerne snart vil åbne så det bliver som før coronaen. 

Susanne, Lene og Irene har lovet at tage en dommer og forplejningstørn igen i år. TAK til jer, 

uden jer ingen sejlads!! 

Nu er det så sådan, at Susanne og Irene er ”efterlønsramt”, og det giver jo fantastiske friheder, 

med deraf følgende udfordringer for aftensejladsen.  Vi mangler afløsere til dommertjansen 

når dommerne ikke er hjemme. 

De væsentlige forudsætningen er: 

 Du skal kende klokken 

 Du skal kunne hejse et flag 

 Du skal kunne skrive et klokkeslæt 

 Du skal kunne lave kaffe/the 

Hvis du også kan bruge en PC vil det være fint, men ikke en nødvendighed. 

Det kan blive nødvendigt at de deltagne både skal stille med mandskab til dommertjansen. 

Hør nærmere, ring til Kjeld 2168 5536 
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Jolleplads ved Strandgården: 

Hvis du ønsker din sejljolle opbevaret på sejlklubbens område neden for klubhuset bedes du tilmelde 

her https://sss.dk/senior/tilmelding-til-jolleplads/    


