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Nyhedsbrev juni 2021 

SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB 

Standerhejsning søndag den 25 april 
Så kom standeren op og marke-

rer en ny sæson i den gamle 

sejlklub. 

Frantz og Mads var udpeget til 

det ærefulde hverv. 

I forbindelse 

med stande-

hejsningen blev 

årets SSS’ere 

også afsløret og 

hædret.  

Det naturlige 

valg var vores 

ungdomstræne-

re  

Tillykke til: 

Maja Flygenring 

Nanna Thiele, og  

Matias Galatius 

 

 

 

Det er Maja der modtager 

plaketten, Nanna og  

Mataias var forhindret 

De to nye 

joller, spon-

seret af Al-

bani Fon-

den blev 

døbt 

og indkøb af 

nye sejl og rig-

ge, sponseret 

af N. Kjær og 

Dagli’Brugsen 

blev også mar-

keret 
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Nyhedsbrev juni 2021 Det er altid spændende at kom-

me på Danmarks Museum for 

Lystsejlads, og lige nu er det  

ekstra spændende!! 
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Fynske Bank Cup, set fra dommerbåden på bane 2. 

Irene og jeg havde fornøjelsen af at lægge dommerbåd til, og være en del af besætningen 

sammen med Feva-mor Tanja og baneleder Anders. 

En fantastisk weekend med 15 sejladser for de 37 deltagere i 3 starter, B-

optimister+Zoom, A-optimister og Fevajoller. Således 45 starter og 555 måltagninger. Der 

var nok at se til!! 

Dejligt at se den måde de unge sejlere håndterer deres joller på, og de blev bedre og bed-

re som weekenden skred frem. 

Få sekunder til start for A-sejlerne Få sekunder efter start 

Dejlig  som-

merweekend 

på Strandgår-

den 
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Støt Svendborg Sunds Sejlklub – uden at gøre noget! 
 

Næsten for godt til at være sandt – men det er det ikke!! 

Har du et OK benzin kort eller et OK mobil abonnement (eller overvejer at fået af disse) 
kan du tilknytte det(m) til Svendborg Sunds Sejlklub. Så støtter OK SSS hver gang du tanker 
eller taler – vel og mærke uden at det koster dig ekstra.  

Se mere på: https://www.ok.dk/privat/ok-og-sporten  eller kontakt din venlige sponsorko-
ordinator. 

 

Bruger du strøm og/eller gas fra SEF Energi A/S (Sydfynsk Elforsyning) kan 
du tilmelde dig Support Energi. SEF støtter SSS hvergang du bruger en kilo-
watt strøm eller en m3 naturgas. 

Se mere på: https://www.sef.dk/privat/el/supportenergi/  Eller kontakte din 
stadig venlige sponsorkoordinator.  

 
Begge ordninger giver SSS et anseeligt støtte beløb hvert år. Er du/I ikke med – så overvej 
det. For begge ordninger gælder det, at man ikke behøver at være medlem af sejlklubben 
for at støtte. Derfor kan du tilmelde din far/mor, bedstemor, tante/onkel nabo eller genbo. 

 
STØT VORES SPONSORER – DE STØTTER OS. 

 
Hilsen Henrik Meulengracht 

Sponsorkoordinator, Sponsorer@sss.dk , Tlf: 32324006 

https://www.ok.dk/privat/ok-og-sporten
https://www.sef.dk/privat/el/supportenergi/
mailto:Sponsorer@sss.dk
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Aftensejladser for kølbåde  

Aftensejladserne er i fuld gang, flere nye deltagere er kommet til så disse sejladser er i positiv 

udvikling. 

Lene og Thomas, der sejler i X99 Maxx, har introduceret en APP der kan tracke vores sejlads. 

Meningen er at alle deltagere bruger appen og så kan de efterfølgende se alles track’s, og der i 

gennem se hvor det gik godt og hvor det gik skidt.  

Vi håber et flere vil prøve appen, det kan jo give anledning til at forbedre sejladsen, og måske 

til vinter lave en taktik-aften!!  

Appen hedder  og hentes hvor du ellers henter dine apps. 

 

 

Her ses Fridags sejlads den 12. 

maj 
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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/    


