SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB
Nyhedsbrev marts 2021
Efter vinter

Er der nogen der
kender vigeregler
mellem joller og
skiløbere ??

Kommer vår

Husk standerhejsning/skifte
søndag den 25. april kl 15.
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Nyhedsbrev marts 2021

SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB
Hilsen fra bestyrelsen (Vi savner jer)
Vi glæder over foråret og varmer op til sæsonen 2021
Ungdomsafdelingen (og Feva-samarbejdet) samt 4 ok-Sejlere trænede i dag (søndag) og fyldte sundet med
sejl. Det var et smukt syn.
Nu ser vi frem til at kunne skifte til sommerstanden den 25 april.
Her vil vi også afsløre årets SSS’er og navngive vores 2 nye optimistjoller (som vi skaffede med hjælp fra Albanifonden).
Jeg håber at mange vil (og må) kikke forbi klubben og glæder mig til at se så mange som muligt igen.
Og mon ikke der snart vil være livlig aktivitet på vinterpladsen med klargøring af både til den fælles søsætning.
Vi ses Sejlerhilsen
Christian Hammerich, Formand, Svendborg Sunds Sejlklub, 29125679

Coronavirus plager stadig, og påvirker Svendborg Sunds Sejlklub
Helt naturligt er lokalerne på Strandgården lukket ned, foreløbig til 5. april (vist nok)
Toiletter må bruges, under hensyntagen til gældende corona-forholdsregler!!
Vi følger selvfølgelig de anvisninger og anbefalinger der kommer fra myndighederne, og opfordre til at alle
bruger sund fornuft, også i denne tid. Følg med på hjemmesiden.

Aftensejladserne starter onsdag den 5. maj, Alene rundt i Øhavet er den 8. maj, Tåsinge Rundt den 9. maj
På nuværende tidspunkt vil vi ikke planlægge starttræning mv inden onsdagssejladserne starter. Vi afventer
lempelser i restriktionerne.
Du kan allerede nu tilmelde dig til aftensejladserne og Alene Rundt på hjemmesiden. Kom frisk!!
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Ungdomsafdelingen:
Så står foråret for døren og det bedste er at forsamlingsforbuddet for
fritidsaktiviteter er øget til 25 personer. Det betyder at vi igen kan have aktiviteter i ungdomsafdelingen.
Vi måtte desværre aflyse de fleste planlagte vinteraktiviteter som teoriaftner, weekend arrangement
samt kæntringsøvelse i svømmehal. Vi starter forårssæsonen op med klargøring af joller 25 marts og første sejlads 8 april. I SSS er vi klar til at tage imod nye sejlere og vil derfor gøre en indsats for at gøre os
mere synlige i lokalområdet. Vi går den kommende sæson i møde med et stærkt trænerteam af unge
mennesker der er klar til at give børnene gode dage på vandet. Vi er også glade for at have fået opgraderet vores joller med 2 komplette nye optimistjoller sponsoreret af Albani Fonden samt 2 nye sejl sponsoreret af henholdsvis Rantzausminde Brugs samt N. Kjær Bilcentret, Ford, Mazda og Suzuki.

Udover de ugentlige sejladser hver torsdag 17.00 afholder vi traditionen tro Fynske Bank Cup som plejer
at være et tilløbsstykke. I år afholdes kapsejladsen 29-30 maj. Vi håber på godt vejr og ingen corona restriktioner.
Håber på at se Jer alle i sæsonen 2021

Fælles søsætning 24. april:
Bemærk, at der nu er åbent på hjemmesiden for tilmelding til fælles søsætning for køl- og motorbåde
fra vinterpladserne: https://sss.dk/koelbaade/
soesaetning-optagning/

Kassereren - en appel og lidt info:
Kontingent 2021:
Lige nu er kontingentopkrævningen på vej til din postkassen eller betalingsservice.
Bestyrelsen appelerer til alle vores trofaste medlemmer, at I bakker op, og med kontingentet er med til
at bringe sejlklubben solidt videre efter et besværligt Corona-år.
Coronaen har i den grad lagt hindringer i vejen for mange af sejlklubbens aktiviteter.

Ikke mindst har vi været afskåret fra de forskellige små og store sociale arrangementer og en del af det
rent sportlige er blevet gennemført med betydelige begrænsninger.
Nu lysner det heldigvis derude, og inden solen strejfer den nordlige vendekreds håber vi på, at det sejlerliv og aktiviteter omkring sejlklubben vi kender er tilbage i alle sine facetter.
Støt op om Svendborg Sunds Sejlklub!…
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At sejle er at leve, frit efter H.C.Andersen.
Når SSS,s tre H-bådes hvide sejl og farvede spilere ses på Svendborgsund og i andre farvande er
der mennesker der nyder livet.
Disse mennesker er unge og gamle, folk der har lejet en af bådene på delebasis, sejlerskoleelever
der bliver fortrolige med sejlsportens mange detaljer undervist af klubbens instruktører, friske
piger der træner eller deltager i kapsejladser eller blot nogle af klubbens medlemmer der sejler sig

en tur, cruiser i det altid foranderlige vejr Danmark byder på.
Livet er for kort til ikke at sejle sig en tur, kort eller lang, en gang imellem, alene eller sammen med
gode venner.
Per Lorenzen, H-bådskoordinator i Svendborg Sunds Sejlklub.

OK- jolle afdelingen
Igennem efteråret og vinteren har vi i afdelingen prøvet at holde fast i vores lørdagstræninger.
Derudover har vi afviklet julesejlads og nytårskur med sejlads i fint vejr. Pga. restriktioner har
vi været nødsaget til at holde os til buegangen, hvor vi har hygget os med en god snak og lækker varm suppe. Omklædning i -5 graders frost og til tider hård vind. Hvad man dog ikke gør for
at komme på vandet J.
Fem OK-sejlere har valgt at opgradere grejet og har købt nye joller. Der kommer i den forbindelse joller til salg, som vi håber på kan sælges lokalt for at tiltrække flere til klubben.
Stævner har der jo ikke været mange af, men vi nåede dog i SSS at afvikle et éndagsstævne
med ca. 40 deltagere inden landet igen lukkede ned. Vi ser frem til en bedre sæson og flere
stævner.
Hvert år kåres Årets OK-sejler og man får æren af at modtage en halvmodel af en jolle, og i år blev titlen tildelt Anders Gerhardt. Tillykke til Anders og tak for det gode arbejde, han udfører.
Vi glæder os til de lyse aftener
og er så småt startet op med
sejlads om onsdagen, og vi glæder os til flere sejlere på vandet.

Venlig hilsen Niels Arntoft
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Maritim legeonkel/tante
I Svendborg Sunds Sejlklub har vi tidligere haft stor succes med en ”krabbeklub” for børn
mellem 6-8 år.
Det er en rigtig god måde at engagere og tiltrække de mindre børn på, inden de kan begynde at sejle optimist. Aktiviteterne består i sjov og leg ved vandet og sejlads i forskellige både og joller.
Da vi for tiden ikke har en aktiv Krabbeklub, søger vi efter en eller flere der kunne tænke sig at engagere
sig i dette. I Sejlklubben har vi udstyr/legetøj/joller/kajakker og de helt rigtige faciliteter.
Vi mangler bare en eller flere, der har lyst til at lege med børnene ved vandet hver torsdag fra 17.00 til
ca. 18.00. MVH Ungdomsafdelingen Jeppe Malmmose

Fra Aktivitetsudvalgskoordinater: Mette Groth.
I aktivitetsudvalget håber vi snart at komme igang med at planlægge hyggeligt samvær.
Sidste år lovede vi en forårsfest så snart det var muligt, mon det det bliver en sensommerfest istedet ?
Så snart der løsnes op for forsamlingsforbudet vil vi tænke kreativt, men forholdsreglerne skal jo overholdes. I vores aktivitetskalender er standerskifte annonceret d. 25/4- hvordan det foregår vil der komme
nærmere om.
Vi glæder os til at samle medlemmerne til dejlig mad og et lille glas. Selvom vi sejlede meget sidste år var
omgang med hinanden jo ikke eksisterende. Det må vi komme efter.

OK Benzin
Vidste du, at Svendborg Sunds Sejlklub har en sponsoraftale med OK Benzin?
OK Benzin giver et engangsbeløb på 200 kr. pr benzinkortsaftale, så snart der er
tanket minimum 500 l. benzin på benzinkortet. Samtidig gives 5 øre pr l. benzin tanket på kortet. Alt
dette uden at det koster dig ekstra. Og det sikrer sejlklubben et ikke ubetydeligt bidrag til klubkassen
hvert år.
Tanker du alligevel, kan du lige så godt støtte sejlklubben – uden at gøre andet end at tanke benzin. Du
behøver end ikke at være medlem af sejlklubben for at støtte.
Tilmed dig – eller en fra din omgangskreds - på: https://www.ok.dk
Du kan også kontakte: Henrik Meulengracht (SSS sponsorkoordinator) på tlf 32324006 og høre nærmere
om aftalen.
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SSS- seniorgruppe:
Seniorerne er også kommet i gang efter et alt for langt Corona-fravær.
Vi er startet op igen, nu efter den udendørs idræt atter er frigivet.
Og jeg skal hilse at sige, at snakken og gensynet med vennerne vidnede om, at den
“idræt” er noget vi i gruppen sætter stor pris på og har set frem til.
Indtil videre er alle aktiviteter udendørs…
Vi mødes som udgangspunkt på tirsdage i lige uger kl. 0930.

(red) Har du lyst til at deltage skal du bare møde op!!

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/

Lidt tilføjelse til bestyrelsens beretning, et par indlæg der ikke blev plads til:

Nyhedsfronten:
Der blev udsendt 7 nyhedsbreve i 2020. Nyhedsbrevene er forhåbentlig med til at synliggøre aktiviteterne i din sejlklub, så du som medlem, og omgivelserne, kan følge med i klubbens aktiviteter, og gerne få
lyst til at deltage i dem!
Der modtages meget gerne indlæg og ideer til fremtidige nyhedsbreve. Skulle der være nogen der har
lyst til at være med til at lave nyhedsbreve, så sig endelig til. Det er bestemt et overkommeligt arbejde!!
Kølbåde:
Aftensejladserne var naturlig også præget af coronasituationen i 2020. Vi skulle helt hen efter 8. juni inden vi kunne starte sejladserne, og uden nogen form for socialt samvær efter sejladserne. Vi valgte så at
det kun blev sejladserne efter sommerpausen der talte til klubmesterskabet. Efter sommerpausen måtte
vi samles igen efter sejladserne, og det blev så i buegangen, og vi smurte sandwich til deltagerne. Det
blev bestemt godt modtaget!
Tak til de trofaste dommere og hjælpere, Lene, Hanne, Susanne og Irene.
Alene Rundt i Øhavet blev rykket til juni, og gennemført med begrænset samvær. Det lykkedes dog, efter
en fantastisk sejlads at mødes til pizza uden for Strandgården.
Tåsinge Rundt blev aflyst!

Hyæneræs blev aflyst, efter at være flyttet. Der var desværre ikke
nok deltagere. Mon ikke det skyldes at vi alle havde travlt med at
indhente alle de coronaflyste arrangementer fra foråret!!??
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