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Tak til Ole Ingemann Nielsen

Ole Ingemann Nielsen

Det har været en stor sorg at erfare, at Ole pludselig er gået bort.

Vi vil mindes Ole med stor taknemmelighed for alt hvad han har gjort for
sejlsporten i vores område.

Vi vil også mindes Ole med taknemmelighed for hans hjælpsomhed og for, at
han altid tog sig tid til at møde op og dele ud af sin erfaring, når der blev kaldt.

Ole var i sandhed et rundhåndet menneske og en stor inspirationskilde.

På vegne af svendborg sunds sejlklub

Christian Hammerich

Fælles søsætning og standerskifte
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Sejlklubben arrangerer som sædvanligt fælles søsætning for køl- og
motorbåde. Det foregår d. 23. april kl 7 .00

Du kan deltage, hvis din båd står på en af vinterpladserne ved Rantzausminde
havn.

Se tilmelding og info på hjemmesiden .

Efterfølgende (kl 15.00) er der standerskifte, hvor aktivitetsudvalget står for lidt
godt til ganen. Og formanden ytrer et par bevingede ord. 

Det betaler sig at være med i fællesskabet - dels socialt og så slipper du lidt
billigere…

Med venlig hilsen

Pladsudvalget

Nyt fra ungdomsafdelingen

https://sss.dk/koelbaade/soesaetning-optagning/


Efter en vintersæson med teoriundervisning hver anden torsdag er foråret
endelig kommet og vi skal til at have alle bådene på vandet igen, det glæder vi
os til.

Hen over vinteren har Tonny arbejdet på en lille reklamevideo som vi håber en
masse ser, så vi kan få en masse nye sejlere.

I år har det lykkes os at få en krabbetræner Karen som vil tage sig af de små op
til 7-8 års alderen, her skal der kigges på livet under vandet, hygges på kajen,
måske en tur på vandet for at se på optimisterne, eller bare hygge i og omring
havneområdet.

Trænerteamet består i år af Maja som tager sig af de nye, Mads som tager sig
af de øvede optimer og zoom og så Rasmus som træner storjollerne.

I år får vi en f lot serie af klubtøj, som man nemt kan købe via egen hjemmeside,
vi forventer at hjemmesiden er oppe og køre i starten af maj måned.

Til slut vil vi minde om vores årlige ungdomsstævne Fynske Bank Cup som i år
ligger den 11-12 juni, sæt allerede datoen af i kalenderen det bliver super
hyggeligt, og alle kan være med 😊.

J70´er til klubben

Svendborg Sunds Sejlklub har netop skrevet under på købet af en brugt J70ér.
Købet er bla. blevet muliggjort på baggrund af positive tilbagemeldinger på to
fondsansøgninger, som har givet 200.000 kroner til klubben. 

Om alt går efter planen vil båden være sejlklar i klubben i starten af maj. 

https://fb.watch/cp8JVPWJzY/


J70 arbejdsgruppen arbejder videre med at få endnu en J70ér til klubben. 

J70 Sejlsportsliga stævner



Svendborg Sunds Sejlklub er udnævnt til værter for 2 af sommerens J70
Sejlsportsliga stævner, som afholdes ud for Rantzausminde i weekenderne
13.+14. august (2. division) og 20.+21. august (1. division) 2022.

Sejlsportsligaen er en klubturnering for landets bedste klubhold. Der er to
divisioner, en ungdomsliga og en for kvinder. Der vil være LIVE TRACKING fra alle
sejladser + LIVE SPEAK på havnen under stævnerne.

Sejladserne afvikles i 8 moderne J70 sejlbåde, som bliver stillet til rådighed for
forskellige aktiviteter dagene før, ugen imellem og dagene efter stævnet. Her
vil Svendborg Sunds Sejlklub arrangere forskellige aktiviteter for sejlsports
interesserede og virksomheder.

Der vil bl.a. være mulighed for sejlads for virksomheders medarbejdere, samt
VIP Sejlads under sejladserne, enten lørdag d. 13. august eller lørdag d. 20.august.

Svendborg Sunds Sejlklub arrangere også ’Kom og prøv’ for ungdomssejlere og
interesserede familier, som kan prøve at sejle gratis i sejlklubben.

Derudover arrangeres der under stævnet Krabbeløb og weekendaktivitet for
familien på havnen, med præmier og sjov for de mindste.

Vi planlægger også at arrangere en Borgmester-dyst med og mod VIP’er med
det formål at vise, at ’alle kan sejle’.

Onsdagsejladser 2022

Så er det tid til at tilmelde dig aftensejladserne for kølbåde om onsdagen.
Første sejlads er onsdag den 4. maj, og påskevejret har da givet stunder til
klargøringen??

Du f inder sejladsbestemmelser og banekort på hjemmesiden hvor du også
tilmelder dig.

Der er ikke planlagt de store ændringer i årets sejladser, men der kan komme
nye tiltag i løbet af sæsonen.

ALLE kan deltage. Du skal bare have en sejlbåd og hvis du ikke har et målerbrev
finder vi et måltal der passer.

https://sss.dk/sejlads/onsdagssejlads/


Hvis der er stemning for det, opretter vi gerne et turløb hvor det ikke handler
om konkurrence, men blot det at komme på vandet hver onsdag aften, og få
en god sejlads med familien, venner/gaster. Du får rigtig meget mere for det
det koster at have en båd, og måske lære din båd bedre at kende!! Skriv en
mail til kapsejlads@sss.dk hvis du er interesseret i at deltage i et turløb.

Vi er så heldige at vores dommere fra de sidste år har tilbudt at tage en tørn
mere, så stort tak til Lone Marlin, Lene Groth, Susanne Knutson og Irene Hansen.
Hvis du vil med i dette gode selskab i dommertårnet, skal du endelig sige til.

 

Alene Rundt i Øhavet

Der er i skrivende stund tilmeldt 16 både/skippere til årets sinkle handsejlads i
SSS. Har du mod på en tur Alene Rundt i øhavet, med efterfølgende rigtig
hyggelig aften på Strandgården, så kan du se mere på hjemmesiden om denne
sejlads, og du er velkommen til at ringe og få yderligere oplysninger.

Tåsinge Rundt

Varm op til Tåsinge Rundt

I forhold til kapsejladser for kølbåde prøver vi i år noget nyt med genbrug af
traditionsrige begivenheder. Vi indleder sæsonen med Alene i Øhavet, helt som
vi plejer, og afrunder med Tåsinge Rundt. 

På den måde efterkommer vi nogle ønske om at afholde Tåsinge Rundt på en
lørdag frem for en søndag. Samtidig giver den nye placering mulighed for at
være med, selvom man ikke når at være rigget til og sejlklar i starten af maj. Nu

mailto:kapsejlads@sss.dk
https://sss.dk/sejlads/alene-rundt-i-oehavet/
https://roundcube.onlinemail.io/#NOP
https://boye-p.dk/


Svendborg Sunds Sejlklub

Rantzausmindevej 137, Svendborg
Denmark

Du har modtaget denne e-mail, som
medlem af Svendborg Sunds Sejlklub.

Afmeld nyhedsbrev

er der god til at f intune og træne, så man på alle måder kan være helt klar til
turen rundt om den store ø. 

Det nye tidspunkt for Tåsinge Rundt bliver i denne sæson lørdag den 24.
september. 

Tåsinge Rundt-tovholder Lise-Lotte

T il kalenderen:

Standerhejsning og fælles søsætning: 23/4

Wayfarerstævne: 30/4

Optart aftenssejlads: 4/5

Alene Rundt i Øhavet: 7/5

OK-jolle - ranglistestævne: 21-22/5 

Pinse-tur: 4-5/6

Fynske Bank Cup - ungdomsstævne div. joller:  11-12/6 

Sejlsportsliga J/70 2. div.: 13-14/8

Sejlsportsliga J/70 1. div.: 20-21/8

Ungdom Skarøtur + klubmesterskab: 20-21/8

Fælles efterårstur: 10-11/9

Tåsinge Rundt: 24/9

Ungdomsafd. - jolle afrigning: 13/10

Fælles optagning køl- og motorbåde: 15/10

Standerskifte + fællesspisning: 29/10
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