Nyhedsbrev august 2021

Svendborg Sunds Sejlklub
50 redningsveste til SSS
Vi har fået mulighed for at indkøbe 50 redningsveste, så børnehaver, skoleklasser mv. kan
blive behørigt klædt på når de besøger Strandgården og færdes på havnen.

Der er TrygFonden der har imødekommet vores ansøgning. Fantastisk, TAK

Nyt fra OK-jollerne
Trods COVID-19 lykkes det os at afholde åben klubmesterskab med 60 deltagere fra nær og
fjern, 8 lokale sejlere. Der blev gennemført 5 sejladser. Som sædvanligt er forplejningen og
mandskabene ude på vandet i top med stor hjælp fra vores faste hjælpere. Mange tak.
Vi er stadig ihærdige med vores træning onsdage og lørdage, og nogle sejlere opgraderer
grejet og venter på nye joller. Den 27.-29. august drager 6 OK-sejlere til DM i Kerteminde.
God vind fra OK-klubben.
Venlig hilsen Niels
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Efterårsturen 2021
Det er så i weekenden den 11.-12. september vi mødes til den traditionsrige efterårstur.
Som tidligere meddeles destinationen på skippermødet lørdag kl. 10, eller på anden vis til
deltagere hvis de har tilkendegivet at deltage, fx på mail: kapsejlads@sss.dk
Måske går turen til Lundeborg, hvor vi igen har lånt sejlklubbens lokaler, måske et andet
sted, afhængig af vindretning og styrke.
En ting er sikkert, turen gennemføres!!!
Sejlerhilsner Irene og Kjeld tlf. 2168 5536

Classic Regatta
Efter et Corona ramt 2020, hvor alt blev aflyst, afholdtes Classic Regatta 2021 i dagene 6-7.
august.

Et lidt mindre fremmøde end 2019, som vi tilskriver corona situtionen.
Det blev til to dage med gode sejladser. To banesejladser og distancesejlads tilbage til
Svendborg.
Regattaen blev som vanligt afholdt med officials fra alle de deltagende klubber - Svendborg
Amatør Sejlklub, Thurø Sejlklub, Rudkøbing Sejlklub, Svendborg Sunds Sejlklub samt "de
fæle" og Danmarks Museum for Lystsejlads.
Sejladserne foregår på Lunkebugten ledet fra dommerskibet Viking. Prøv at se Niels Hansen maleriet i klublokalet. SSS stander i top på Viking i 1925 !!! Banelederjobbet blev professionelt varetaget af Mads Kirchheiner, SSS. Mads blev bistået af en række officials på følgebåde og dommerskib, hvoraf mange har været med siden starten i 1998.
I fantastisk samarbejde med Svendborg havn havde vi de bedste faciliteter. Bådene lå i bassinet mellem havnekontoret og bølgen. Bølgen blev brugt til bureau og spisning mv foregik
i rundbuehallen.
Tak til uvurderlig støtte fra Svendborg Kommune og Fynske Bank, som gjorde det muligt at
gennemføre arrangementet.
Vi tror på at Regattaen atter vil blomstre op og fortsat være et af mange spændende maritime aktiviteter i Svendborg - og så er det et fantastisk samarbejde mellem klubberne
MP
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Vinterplads ved Strandgården
Ønsker du plads til båden på SSS vinteropbevaringsplads for den kommende vinter, så husk
at tilmelde på hjemmesiden https://sss.dk/koelbaade/vinterplads/
Pladsholdere fra sidste sæson har fortrinsret ved tilmelding senest 3. oktober 2021.
Derefter tildeles pladserne efter princippet “først til mølle”. Bådejerne modtager mail med
info om tildelt plads nummer.
Pladserne afmærkes straks efter 3/10 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 gengangere på samme plads som sidste sæson.

Masteskuret
Pladsen i masteskuret er udfordret.
Derfor henstilles det, at små master og bomme så vidt muligt hænges op under
“hyldeknægtene”.
Masterne skal være helt afrigget for salingshorn, stag og vanter samt mærket med ejerens
navn og telefonnummer.
Hvis der henligger grej til sommeropbevaring i masteskuret, bedes dette fjernet inden vi
skal have masterne ind…

Fælles optagning lørdag den 16. oktober
Husk tilmelding på hjemmesiden: https://sss.dk/koelbaade/soesaetning-optagning/
Tilmeldingsfrist onsdag den 13. 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.
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Sejlerskole og H-både
Per vil efter flere års fornøjeligt engagement træde tilbage fra koordinering af aktiviteterne
omkring vores tre H-både.
Til sæsonen 2022 og fremover vil der være mulighed for at danne et lille koordinerings
team, hvis ikke en enkelt vil tage koordineringen alene - så dette er en opfordring til at byde
ind.
Der er aktive brugere på bådene der tager sig af de daglige opgaver på bådene. Bådene bliver flittigt brugt som delebåde og til kapsejlads og til skolesejlads.
Koordinatoren sørger for i samarbejde med brugerne at holde vores efterhånden ældre både i sejlklar stand. I annoncesprog vil det hedde: "brugte men brugbare".
Vi har i senere år fået nye krydsstel og nye påhængsmotorer. Og der er nyere hynder i bådene. Sidste sæsons større opgave var at få en ny rig etableret på Sprøjt.
Det er planen at sejle med alle tre både tirsdag aften i voksensejlerskolen, dette vil give ni
elever muligheden for at erhverve sig sejlbådserfaring til den praktiske del af duelighedsbeviset. Klubben har tre instruktører til den kommende sæson.
Og bådene er også til rådighed for onsdagssejlads, både for piger og drenge.
Alle tre både er planlagt til to delebådsparter hver. Delebådsbrugerne koordinerer selv tiden
i bådene, ferier, weekends og resten af tiden, hvor klubben ikke bruger bådene.
Pt er der fem delebådsparter, og der er mange elever på venteliste.
Mere udførlige beskrivelser af aktiviteterne og tilmeldinger findes på klubbens hjemmeside.

H-bådskoordinator Per.
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SSS mangler frivillige til Pladsudvalget...

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/

For tiden varetages pladsfunktionen af kasserer og formand plus et par ekstra hænder fra bestyrelsen.
Bestyrelsen søger derfor med lys og lygte,
om nogen kunne påtage sig opgaven og
måske få et par sejlervenner med på holdet.

Ny beklædning på dommerhuset

Så kunne formanden få mere tid til formands- og bestyrelsesopgaver...
Ring gerne til formand eller kassereren og
hør nærmere om opgaven.

Træbeklædningen på dommerhuset er på
de udsatte sider helt nedslidt. Der er indkøbt nyt træ som seniorgruppen er ved at
save i længde og male, så vi forhåbentlig
kan få det monteret en gang i september.

Aftensejladserne for kølbåde

Henning Lerche har venligst lånt os en flåde så vi arbejde på vandsiden også.
Måske vi skal have lavet
et skilt med vores stander der kan monteres
på facaden?

er i fuldgang efter ferien, og allerede næste onsdag er det september, så starter første sejlads kl. 18.30.
Sæsonens sidste sejlads er onsdag den 22.
september, og der er jo årsmøde efter sejladsen.
Det er her du kan komme med gode ideer
og forslag til næste sæson.

Hyæneræs 2021

Du kan også blive medlem af den lille gruppe der arrangerer kølbådssejladserne.

SSS var vært ved årets ”Hyæneræs”. Der
var 5 tilmeldte, 4 mødte op og havde en
rigtig fin dag på vandet, og i klublokalet
om aftenen.
Vinder i første start blev vores H-båd med
Ulla Müller-Bøgh ved rorpinden.
Anden start og overaltpræmien blev vundet af Ulla Holme, TSK i en J-70ved roret.
Glade vindere i 1. start, Marianne, Ulla og
Rie.
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