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Sejlsæsonen er slut for i år.

Standerskifte lørdag d. 29.10 kl. 15
Fællesspisning, af riggermiddag, ma'pakf est. Kald det hvad du vil!
Den planlagte fællesspisning er blevet aflyst pga for få tilmeldinger. Ærgerligt!
Men, måske vi kan mødes uden det store "setup", og bare spise vores
medbragte mad. Så holder vi en god SSS tradition, om at mødes til spisning i
forbindelse med sæsonafslutningen, i hævd.
Hvis du/ I har lyst til en hyggelig aften i godt sejlerselskab, så er det på lørdag
den 29. oktober kl 18 på Strandgården. Der er garanti for sejlerskrøner!!
Udgangspunktet er, ganske som Pinseturen og efterårsturen, at vi hjælper
hinanden med alt det praktiske, og at du kommer selv med din mad.Hvis der er
stemning for det, kan vi evt arrangere noget mad vi laver i fællesskab, det
vender jeg tilbage til når der er overblik over de tilmeldte.
T ilmelding på hjemmesiden senest på onsdag kl 18.00, også hvis du tidligere har
tilmeldt dig.
Link til tilmelding: https://sss.dk/klubben/aktivit...
Evt. detaljer kan vi jo klare lørdag eftermiddag efter formandstalen 😉
Ring gerne hvis der er spørgsmål.
Sejlerhilsner Kjeld, tlf 21685536.

OK sejlernes 2022 i SSS
OK sejlerne, som nu tæller 16 joller, har haft en forrygende sæson i 2022. Der
sejles hele året – også når det sner.
Onsdage og lørdage er allokeret til vore lokale dyster på Svendborg Sund.
Faktisk er vores sejladser så attraktive, at der kommer OK sejlere fra både Skive,
Korsør, Middelfart og senest også fra Horsens og deltager.

Den 21. & 22. maj afholdt SSS Åbent Klubmesterskab med 43 deltagere.
Sejladserne blev afviklet under vindforhold med 13 -15 m/S og det havde en vis
indvirkning på antallet af sejlere på Sundet. SSS sejlerne præsterede godt og
Jens Eckardt sluttede som nr. 3 og Ask Askholm som nr. 5. Stævnet blev vundet
af Bo Petersen fra Hellerup Sejlklub.
I juni måned havde vi en delegation fra SSS til Kieler ugen: Ask Askholm, Anders
Gerhardt og Peter Witt. Her sluttede Ask på en flot 7. plads, Anders på 23. og
Peter på 29. pladsen. Sejladserne i Kiel foregik i endnu en omgang herrevejr med
kraftig vind og høje bølger.
I august måned blev VM afholdt i Marstrand og SSS var repræsenteret med Ask
Askholm og Jens Eckardt. Her sluttede Jens på en flot 4. plads og Ask på en 33.
plads ud af 108 sejlere. Flot klaret af begge d’herrer!
DM blev afholdt i Korsør også i august måned med deltagelse af 7 OK sejlere fra
SSS. T il DM tog Jens Eckardt revanche og vandt DM titlen i meget flot stil. DM
pokalen og Jens blev fejret i buegangen på en onsdag aften med deltagelse af
størsteparten af OK sejlerne.

I september tog Anders Gerhardt den lange køretur til EM i Bandol i Frankrig.
Sejladserne i Bandol var karakteriseret ved 4 m. høje høje bølger og 13 m/s vind.
Anders gennemførte alle sejladser i fineste stil og sluttede som nr. 25 ud af 81
deltagere. Godt sejlet Anders!

I weekenden 8. & 9. oktober gennemførtes ranglistestævnet for OK joller på
Furesøen, hvor Ask Askholm deltog og hjembragte en 11. plads fra de svære
vindmæssige forhold på den skovomkransede ferskvandssø.
Her tæt på sæson afslutning for OK World Ranking list er det med stolthed, jeg
kan berette, at Ask Askholm ligger som nummer 11 på denne liste. Det er endnu
et eksempel på, at flid betaler sig. T illykke med den flotte placering Ask.

Aftensejladserne er slut for i år!
Det var den sæson!!
Onsdag den 21. september sejlede vi årets sidste aftensejlads. En
herlig sæson hvor vejret de fleste gange har tilsmilet os.
De forskellige baner blev brugt flittigt og vores dommere, Susanne,
Lone, Lene og Irene afviklede sejladserne sikkert og trygt, med trut,
flag, resultater, og ikke mindst kaffe, brød og den faste
præmiekage. Præmiekagen uddeles til en besætning der, på en
eller anden måde har gjort sig bemærket.
T ak til Wendorff for godt brød!!
Årets klubmestre blev:
Mogens Larsen i H-båd i 1. løb
Lars Brædstrup i Folkebådsløbet (2. løb), og
John Groth i Melges 24 i 3. løb, og der var en 2. præmie til T homas
Nielsen/Lene Bach Madsen i X99
Der blev så også afholdt årsmøde hvor sæsonen blev drøftet,
referatet kan ses på hjemmesiden. T homas (X99) overtager
stafetten med at arrangere onsdagssejladserne efter Kjeld.

Formandsvalg
Var det noget for dig at være formand for
Svendborg Sunds Sejlklub?
Ved næste generalforsamling onsdag den 23. februar 2023 skal klubben vælge
en ny formand.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at gøre lidt reklame for at være i
sejlklubbens bestyrelse.
Sejlklubben er et skønt fællesskab som jeg nyder at være en del af og bruge
min fritid på. For mig er det især samværet med klubbens dejlige mennesker
som giver mig en glæde og et interessant fritidsliv med sejlads og masser af
hygge.
Jeg meldte mig for 6 år siden ind i bestyrelsen for at bidrage til klubbens
formelle organisation. Som dengang tænker jeg stadig at det er vigtigt at vi,
der ønsker at kunne nyde livet i og omkring klubben, har øje for at bidrage til at
”organisationen” har det godt, bl.a. ved at væsentlige poster er besat, så
foreningen vedbliver at være en forening.
Refleksioner om posten som formand:
Når man tager posten som formand er man reelt med til at sikre at sejlklubben
har en identitet som forening, idet man hermed giver klubben et ansigt og et
navn som medlemmer, myndigheder, og andre kan henvende sig til. En
formand og en kasserer er en forudsætning for at sejlklubben formelt er i live
og at vi har ret til at være på vores fantastiske lokation, Strandgården, som
kommunen har stillet til rådighed for os som folkeoplysende forening. Alene
dette gør at medlemmerne kan bruge faciliteterne til de mange gode
aktiviteter der foregår i og omkring sejlklubben. Så med sin blotte tiltrædelse til
formandsposten gør man uden videre en masse mennesker og sig selv stor
tjeneste.
Jeg tænker at enhver formand skal forsøge at bestride posten på sin egen
måde med den tid og energi man nu engang har til rådighed. Det skønne ved
SSS er, at klubben gennem sine medlemmer rummer virkelig stærke
kompetencer. Det kan man godt tillade sig at sætte sin lid til.
Da jeg sagde ja til at være formand, gjorde jeg det klart, at jeg kun havde
begrænset med tid til opgaven hvorfor aktiviteterne i klubben måtte bero på at
udvalg og medlemmerne tog initiativerne. Sammen med næstformand,
kasserer og sekretær valgte vi primært at fokusere på, at driften i klubben blev
håndteret så rammerne var klar til medlemmernes initiativer. Denne tilgang har
fungeret fint for mig og jeg synes der har været en god støtte fra klubben, hvor
jeg har oplevet, at der over en bred front har været taget initiativer, som
tilsammen har skabt det gode liv i sejlklubben.

De mere formelle opgaver:
Formanden for sejlklubben kan vel ses som en slags styrmand der skal sikre at
”skibet” holder sig på ret køl. Som med sejlads tænker jeg at det i bestyrelsen er
en fordel at have nogle rutiner at følge

Den mere formelle opgaveliste som jeg har fulgt, har været:
Stå i spidsen for ca. 10 bestyrelsesmøder årligt
Aflægge årsberetning til generalforsamling – med stor støtte fra
udvalgene
Understøtte dannelse og besætning af nye og bestående udvalg
Sammen med bestyrelsen at sige formelt ”ja” til initiativer der er i tråd
med sejlklubbens formål som forening
Hjælpe udvalg i enkelte situationer hvor de har brug for formandens
ansigt/stemme
Bidrage til at initiativer så vidt muligt koordineres så klubbens ressourcer
slår til.
Bistå kassereren i forbindelse med budgetmæssige dispositioner
Sige et par ord ved standerskifte og råhygge med medlemmerne
Svare på mails til formanden og klubben. Henvendelser sendes ofte videre
til udvalgsformænd.
T age imod opkald til klubben/formanden i gennemsnit 1 pr uge –
kassereren tager sig formodentlig af flere henvendelser.
Mange af opgaverne er det naturligt at håndtere i forbindelse med
bestyrelsesmøder.
Jeg tænker at det vil være naturligt for den ny formand at gentænke
opgaverne og lave sin egen struktur.
Svendborg Sunds Sejlklub er en gammel forening med mange stolte traditioner
og flotte bedrifter. Jeg har glimret ved at glemme en del af traditionerne ved
forskellige lejligheder, men er ofte blevet hjulpet af dem som har en længere
historie i klubben end jeg selv. Men heldigvis er der også flere gode eksempler
på at nye ”traditioner” er blevet adopteret af klubben.
Jeg vil gøre mit for at støtte den kommende formand og bestyrelse, men nok
ikke være den store hjælp i forhold til at huske traditionerne. Jeg håber at jeg
kan få lov til at være med i et udvalg eller to, således jeg har en plausibel
undskyldning for at tage ned i klubben og sludre og forsat føle at jeg bidrager
lidt til fællesskabet.
Hermed min opfordring til at overveje at blive formand med udsigt til et
fantastisk samarbejde med de mange skønne medlemmer som bidrager med
initiativer og giver dig god energi.
Med ønsket om mange tanker står jeg naturligvis til rådighed hvis du har
spørgsmål.
Christian Hammerich

J70 - Nye fondsbidag
Siden sidste nyhedsbrev er der sket flere store fremskridt på
fondsansøgningsfronten.
Som vi har fortalt på klubbens Facebookside og på hjemmesiden, så har DIF og
DGI støttet klubben med 100.000,- kroner til udvikling af J70 aktiviteterne.
Her i Oktober har Lars Findsens arbejde med fondsansøgningerne igen givet
bonus. SEAF - Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond har bidraget med
50.000,- kroner og Nordea Fonden har bidraget med 25.000,-.
Stort tak til fondene, som har ydet et bidrag.

H-Bådgruppen
Så er vores tre H-både, Sprøjt, BlueLine og RedLine igen på land.
Bådene har i år gjort sejlereleverne fortrolige med at færdes på vandet, og flere
har erhvervet den praktiske del af duelighedsbeviset. Vi er tre instruktører til
næste år, så endnu flere kommer ud at sejle skolebåd.
Bådene er til glæde for vores delebådslejere, der får sejlet i deres eget tempo
og efter eget behov.
Fire dele i år, og der er booket alle seks dele til 2023.
Bådene står til rådighed for de besætninger der vil udfordre det sportslige i
kapsejladser. I år med en aktiv besætning, men der er planlagt at alle tre både
skal sejle onsdagssejlads næste sæson.
H-bådsgruppens medlemmer siger tak for i år, og vi ses på vandet i 2023:
Marianne, Nils, Morten, T homas, Ulla, Karin, Frank, Mette, Grethe, Mette, Mikkel,
Finn, Martin og Per.

Klubtrøjer

Smart ved vandet
Siden i sommers har det været muligt at købe forskelligt lækkert tøj med
sejlklubbens logo. Du kan se tøjet og bestille det direkte på nettet via dette link:

Link til Webshop

Svendborg Sunds Sejlklub
Rantzausmindevej 137, Svendborg
Denmark
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