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Sejlsæsonen nærmer sig afslutningen. I dette nyhedsbrev kigger vi tilbage på
de seneste par uger og frem mod de kommende aktiviteter.

SSS Seniorgruppe

Vi er 6-8 m/k seniorer, som mødes hver anden tirsdag i sejlklubben.

Det gør vi for at give klubben en hjælpende hånd til forskellige praktiske
opgaver.

Det gør vi for at dyrke og understøtte fællesskabet .

Det gør vi fordi sejlklubben har stærkt brug for den frivillige indsats.

Det gør vi også for hyggens skyld, og for den gode snak over en kop
kaffen med brød.

Vi påtager os forskellige vedligeholdelsesopgaver ude og inde og giver en hånd
til løbende gøremål for de forskellige aktiviteter i sejlklubben.

Faktisk vil gruppen gerne noget mere, blive nogle f lere og give yderligere en
hånd til sejlklubben.

Derfor rækker vi hånden ud og efterlyser nogle f lere seniorer til vores gruppe -
både K’er og M’er og ligemeget hvem du er . . . . noget med mangfoldigheden…
;-)
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Alle kompetencer kan bruges. Der er masser af praktiske opgaver, men er du
mere til administrative sysler, kan det også være en kærkommen
håndsrækning.
En ambition kunne også være, at gruppen kan bistå med løbende vedligehold
og tilsyn med vores mange fartøjer - en slags bådsmands-gruppe…

Lige nu har vi et lille projekt med levetidsforlængelse af masteskurets tag, vi
skifter udendørs belysning, og vi giver en hånd med ekstra oprydning på
vinterplads for kølbåde og jollepladsen ned mod havnen. Og en af de første
dage i oktober bistår vi Danske Tursejlere med optagning af de tre
fortøjningsbøjer, som sejlklubben har til vinteropbevaring.

Fra referencelisten kan nævnes:

Malet klublokale, køkken og omklædning i kælder.

Nyt “Svendborg Sunds Sejlklub”-skilt på væg mod Rantzausmindevej.

Indvendig maling af teorilokalet i forbindelse med stormskaden.

Ny yderklædning på dommertårn.

Syet nye gardiner til klublokalet.

Holdere til opbevaring af redningsveste fra Tryk-Fonden.

En masse løbende små-vedligehold ude og inde, græsslåning og ukrudt…

Tænker du, “MÅSKE er det noget for mig”, så kom ud og mød os og bliv en del af
fællesskabet…Eller mail til kasserer@sss.dk så kommer du med på maillisten og
modtager en reminder i ny og næ…

Det er tirsdag kl. 0930 til ca. 13-tiden i lige uger.

Eller ring gerne til kassereren for yderligere info.

Vi ses…

Frantz Christensen

kasserer/SSS

Mobil 22169648

Bådoptagning / Vinterplads

Vinterpladsen:

Der er allerede aktivitet på vinterpladsen. De første både er kommet på land. Iår
kan vi forvente at skulle f lytte bådene tættere sammen, i tilfælde af at der

mailto:kasserer@sss.dk


kommer f lere nye både på pladsen.

Fællesoptagning:
Husk fælles optagening er d. 15. okt. og vi starter kl. 0700 med første båd.

Når du er tilmeldt modtager du mere info om plan for dagen. 

Masteskur:
Det er vigtigt at store master lægges nederst. Bommen skal enten hænge på

siden af maskeskuret, eller tages den med hjem.
Vi ser frem til en hyggelig sæson på Vinterpladsen.

Tilmelding til vinterplads og optagning: https://sss.dk/koelbaade/

Har du spørgsmål er du velkommen på vinter@sss.dk

Pladsudvalget.

Redningsvestene bliver brugt

Det er fantastisk at se, at vores redningsveste, doneret af TRYG-Fonden, bliver
brugt. Stor respekt for lærere, pædagoger der tager muligheden til sig og

opdrager guldklumperne til respekt for vandet. Der er håb for sejlerfremtiden,
med fokus på sikkerheden.

https://sss.dk/koelbaade/
mailto:vinter@sss.dk


Silverrudder

Svendborg Sunds Sejlklub var godt repræsenteret til
dette års Silverrudder. Hele 5 sejlere var til start og
alle gennemførte.

1.  Nick Andersen, Beneteau 323

2. Thomas Nielsen, X-99

3. Morten Brænder-Lindø, Albin Alpha 29

4. Calle Hulthin Sørensen, Seascape 18

5. Lars Chr. Nielsen, Impala 27 

Nick er dermed den yngste Finisher i Silverrudders
historie. Thomas blev nr. 4 i medium klassen,
hurtigste X-99'er og dermed vinder af den f lotte
spiler udlovet til X-99 klassen.Kæmpe respekt til alle
5 sejlere, for at genneføre et hårdt race, med alt fra
hård vind til vindstille, solskin, regn, torden og hagl.

Silverrudder f ilm - Nicolajsen fot ografi &
Dronefilmfyn

Se film

https://www.facebook.com/silverrudder/videos/831010897924456


Tåsinge Rundt lørdag d. 24/9

Tåsinge Rundt er Danmarks ældste kapsejlads (sejlet første gang 27. maj 1894),
og en trofast skare af sejlere deltager hvert år i den smukke tur, hvor der plejer

at komme mange forskellige både og sejlere på alle niveauer. Deltagende
Folkebåde sejler om vandrepræmien Blåbyhus pokalen.

Tilmelding og mere info:  https://sss.dk/sejlads/taasing...

J70 aktiviteter

Sejlklubbens nye J7 0ér er kommet godt f ra start. 

Åben sejlads mandag

Mandag fra kl. 18.00 - 20.00 har der i de seneste uger været "Åben sejlads", hvor
alle har haft mulighed for at komme ud og prøve at sejle i båden med en
erfaren instruktør. Denne aktivitet har været godt benyttet og kastet nye
medlemmer af sig. 

Har du lyst til at prøve J70éren sammen med en instruktør og se om det er
noget for dig, så booke en tid via dette link:

https://sss.dk/j70/j70-tilmeld...

Onsdagssejlads med instruktør

Hver onsdag fra 16.00 - 18.00 har der i de seneste uger været arrangeret sejlads
med instruktør for de medlemmer, som er tilmeldt J70 sejlads. Tanken med
dette initiativ er, at medlemmer kan møde hinanden og efterfølgende selv
danne hold og komme på vandet i J70éren. 

Initiativet kører nogle uger endnu, samtidig med at prisen for resten af
sæsonen er banket helt i bund. 

Du kan nå det endnu. Book en plads i båden via dette link:

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


Rantzausmindevej 137, Svendborg
Denmark

Du modtager denne mail fordi du er
medlem af Svendborg Sunds Sejlklub.

Unsubscribe

https://sss.dk/j70/j70-onsdags...

Husk at sejlads om onsdagen kræver, at du er tilmeldt J70 sejlads og er
medlem af sejlklubben. 

Svendborg Sunds Sejlklub
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