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Ungdomsafdelingen til Feva VM 2022

Så er forhåbentlig en dejlig sommerferie ved at være forbi, vi håber I har nydt
den. Vi er i ungdomsafdelingen klar til at sætte sejl på jollerne igen torsdag den
11. august. Vi havde en super afslutning inden sommerferien og håber at se alle
de glade sejlere igen til en spændende efterårssæson.

Mens I har holdt sommerferie, har vi som nogle af jer nok ved, været en tur i
England, hvor vi stillede op til VM i Feva med to både fra SSS (ud af i alt 6 danske
både). Det var en stor oplevelse for alle sejlerne såvel som forældre. Vi havde
den store glæde at kunne få Rasmus (træner i SSS) med til England, dette
kunne lade sig gøre via forskellige sponsorater, hvilket vi takker rigtig meget for.
For sejlerne var det en fantastisk og lærerig oplevelse at sejle med 185 af
verdens bedste Feva sejlere fra hele verden.

Efter 2 dages kvalif iceringssejladser endte vi med 1 båd i guld og 1 båd i
bronzefeltet.
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Julie og Emil i guldfeltet endte på trods af havari (knækket bom) og derved 2
missede sejladser med en 59 plads i det samlede felt.

Freja og Victoria i bronzefeltet f ik en f lot 36 plads ud af 62 både, trods en
påsejlning og en langtrukken protest, hvor kun styrmanden må udtale sig på
engelsk, godt gået Victoria den klarede du f lot, en meget lærerig proces, som
helt klart endte til vores fordel, nu krydser vi f ingre for at deres forsikringsselskab
vil erstatte skaden.

En stor tak skal der lyde til vores ungdomstræner Rasmus som valgte at bruge 1
uge af sin sommerferie på os i England, det har virkelig en stor betydning for
sejlerne at have en så erfaren træner med, som kan bakke op og give råd og
vejledning, det sætter vi og sejlerne stor pris på. Tak!

Åben sejlads med J70

Har du lyst til at komme ud og prøve at sejle J70, så har du mulighed for at
booke dig ind på en sejlads, hvor der er en erfaren instruktør ved roret.

Tilbuddet er til alle uanset sejladserfaring.

Intentionerne med sejladserne er, at skabe et rum hvor nye og erfarne sejlere
kan mødes og efterfølgende kan danne deres eget hold og sejle selv.

I august måned vil der være følgende sejladser, som du kan booke dig ind på.

Mandag d. 15 august

Mandag d. 22 august



Mandag d. 29 august

Sejladserne starter kl. 18.00

Der er plads til 3 sejlere + instruktør pr. tur.

Du kan booke din ind på en af sejladserne her:

Kom og bliv ungdomstræner i SSS!

I Svendborg Sunds Sejlklub har vi fået godt gang i aktiviteterne igen efter Covid.
Vi står derfor akut og mangler en træner til vores hold af nye optimist sejlere. 

I SSS har vi godt gang i aktiviteterne og har i 2022 fået mange nye sejlere samt
Krabber og står derfor og mangler en engageret træner som har lyst til at

https://sss.dk/j70/j70-tilmelding-til-aaben-sejlads/


starte torsdag 11. august eller hurtigst muligt herefter. 

Vi har et fantastisk trænerteam bestående af Rasmus, Mads og Karen, som
henholdsvis træner de store joller, de øvede samt Krabbe klubben. Men vi
mangler en træner til det super gode hold af nye optimist sejlere. 

De er ca. 8 meget engagerede sejlere, som alle startede sejlads i foråret 2022.
Du skal have erfaring med jollesejlads samt lysten til at lære børnene at sejle og
ikke mindst glæden ved vandet. Du kan være studerende der kan lide at være
en aktiv del af en sejlklub og tjene lidt til studiet, eller en der bare har lyst til at
være en aktiv del af en sejlklub. Du vil blive en del af et super hyggeligt
fællesskab og får rig mulighed for at deltage i mange aktiviteter på vandet. 

Vi sejler hver torsdag fra 17.00 – 19.00 

Hvis du er interesseret, kan du kontakte Jeppe Malmmose på

Mobil: 28 44 86 76 

eller

Mail: ungdom@sss.dk

Efterårssæson i afdelingen for
kølbåde

Den 10. august er det igen tid for aftensejladser. Første start går kl 19.00 i
Rantszausminde

Husk at advisere gasterne, få skrubbet bunden og indstillet starturet.

mailto:ungdom@sss.dk


Der er jo plads til f lere på linien og til kaffen, så rusk op i naboen og få ham med
til aftensejlads. Vi opretter gerne et turløb hvor det nok ikke handler så meget
trut, sekunder og tætte mærkerundinger, men blot det at komme på vandet i
godt selskab.

Udover det vil vi minde om at den gamle traditionsrige T åsinge Rundt er
f lyttet til ef teråret, og af holdes d. 24. september!

Ungdomstur til Skarø

Inden sommerferien måtte vi desværre sige farvel til Maja, som
efter sommerferien skal studere i Jylland. Maja har været en fantastisk træner,
som i mange år har været med til at udvikle ungdomsafdelingen, og ikke
mindst taget sig godt af de nye sejlere i 2022, vi leder stadig med lys og lygte
efter en erstatning for Maja, men indtil da, vil de øvrige trænere i teamet
dække ind på bedste vis, en stor tak skal der lyde til Maja for hendes indsats i
ungdomsafdelingen igennem flere år.



SÆT KRYDS I KALENDEREN OG TILMELD JER

I weekenden den 27-28 august har vi planlagt en tur i jollerne til Skarø for alle de
sejlere og forældre, som kunne have lyst til at deltage, vi satser på rigtig godt
vejr og håber I vil bakke op om dette arrangement (indbydelse ligger på
facebook), HUSK AT TILMELDE JER PÅ FACEBOOK ELLER PÅ MAIL (ungdom@sss.dk)
det bliver så sjovt og hyggeligt.

For alle jer der ikke er klar over det,så har vi en side på facebook hvor alt
kommunikation fra ungdomsafdelingen foregår, så hvis I ikke er medlem af
gruppen, så gå på facebook og f ind gruppen her.

SSS UNGDOM.

Vi håber at se rigtig mange glade sejlere på torsdag den 11 august

Ungdomsafdelingen

Sejlsportsligaen i Svendborg Sunds
Sejlklub

Husk også at klubben bliver vært for 2 stævner i Sejlsportsligaen. 

2. division sejler 13.-14. august i Rantzausminde. Og 1. division sejler weekenden
efter, 20.-21. august.

I sejlsportsligaen lægges banerne meget tæt på kysten, netop for at gøre
sporten mere publikumsvenlig, så slå et slag forbi havnen og se de hurtige J-
70'ere på vandet. Intensive sejladser, med super stærke hold om bord. 

https://www.facebook.com/groups/266379653529203
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Svendborg Sunds Sejlklub

Rantzausmindevej 137, Svendborg
Denmark

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

Afmeld nyhedsbrev

Team SEF Energi fra Svendborg Sunds Sejlklub sejler i 1. division. Kom ned og støt
dem, her på hjemmebane!

T il kalenderen:

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

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

Ungdom Skarøtur: 27-28/8

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

https://sss.dk/
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/54463621/3860540
https://www.facebook.com/TeamSEFEnergi
http://sejlsportsligaen.dk/event/staevne-3-oure-2/
http://sejlsportsligaen.dk/event/staevne-3-oure/
https://sss.dk/sejlads/taasinge-rundt/
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