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Sæsonen 2023 bliver aktiv!

Der kommer til at ske mange spændende ting i klubben i denne sæson. Og nu
hvor vi alle går og får lidt vinterkuller, og er ved at være klar til at hive
presseningerne af og komme i gang med forårsklargøringen, er det da
passende med en lille introduktion til alle herlighederne! 

Generalforsamling

Svendborg Sund Sejlklub indkalder til generalforsamling onsdag d. 22 februar kl.
18.00.

På dagsordenen er der blandt andet valg/ besættelse af f lg. poster:

1. Formand

2. Næstformand

3. Sekretær

4. Formand for aktivitetsudvalget

5. Sponsorkoordinator

Er du usikker på hvad de enkelte opgaver indebærer og et mere generelt
overblik over hvor i klubben der mangler hænder, så kan du se en uddybende
oversigt her:

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6f386633683678377235
https://sss.dk/klubben/bestyrelsen/bestyrelsens-opgaver/


Dagsorden

Nyt fra Ungdomsafdelingen

Kommende datoer:

1. Vi afholder forældremøde torsdag 2 marts 18.00. Forældremødet er for
alle forældre der har børn der gerne vil sejle i SSS i 2023

2. I samarbejde med Thurø Sejlklub afholder vi kæntringsøvelse for alle i
Ungdomsafdelingen søndag 26 marts

3. Klargøring af joller torsdag 30 marts 17.00

4. Første sejlads torsdag 13 april

5. Fynske Bank Cup 10-11 juni

Vi har i Ungdomsafdelingen afholdt vinter-teori hver torsdag i ulige uger. Det
har hver gang været en blanding af sjov/hygge, teori samt fysiske øvelser som
alt i alt skal forberede sejlerne på den kommende sæson. Desuden har vi hver
søndag i lige uger afholdt vintersejlads for Feva & 29ér.

I marts tager vi virkelig fat på den nye sæson, med forældremøde,
kæntringsøvelse samt klargøring af joller. Vi har første sejlads efter Påske
torsdag 13 april. Herefter vil vi sejle hver torsdag med alle joller og fuldt
trænerhold. Som noget nyt vil vi også tilbyde sejlads mandag.
Mandagssejladsen vil kun være for Feva & 29ér samt for øvede sejlere.

I 2023 fortsætter vores stærke hold af trænere, Karen, Anne, Rasmus og Mads.
De glæder sig til at tage imod sejlere og krabber 😉

I Ungdomsafdelingen ser vi frem til foråret, så vi igen kan komme på vandet.

https://sss.dk/wp-content/uploads/2023/01/gf-indkaldelse-2023-1.pdf


Foråret kan så småt anes i det f jerne.
Forårs projekter kan snart startes op.
På vinterpladesen er strøm stadig
tilgængelig. El stander står nede ved
buegangen. Vand venter vi lidt med
endnu, mere om hvornår det tilsluttes
kommer.

Fælles isætning er bestilt til d. 22. Apr.
2023 kl. 0700 på vinterpladsen. Mere
om dette følger.

Venlig hilsen

Vinterpladsen er snart klar!



Vinterplads udvalget, mail:
vinter@sss.dk

Tilmelding til fælles isætning

Aftensejlads

Halvdelen af vintersæsonen er efterhånden overstået og planlægningen af
aftenssejladsen for 2023 er så småt ved at indfinde sig.

Foreløbig kalender ser ud som følgende:

Første sejlads d. 3/5

Sidste sejlads inden sommerferien d. 21/6

mailto:vinter@sss.dk
https://sss.dk/koelbaade/soesaetning-optagning/
https://sss.dk/sejlads/onsdagssejlads/


Første sejlads efter sommerferien d. 3/8

Sidste sejlads d. 20/9

I lighed med efterårets årsmøde er det ikke tanken at der laves nogle
ændringer på sejladsen. Vi beholder de korte baner og 2 starter.

Vel mødt til alle til en hyggelig aften både på vandet og på land.

Alene Rundt i Øhavet

Lørdag den 13. maj afvikler vi igen singlehandsejladsen Alene Rundt i Øhavet. Der
sejles på baner der tilrettelægges efter dagens vindforhold. Der satses på at
turen kan gå rundt mellem øerne, og således at alle får en god sejldag, med
udfordringer til såvel navigation som boathandling.

Efter sejladsen samles deltagerne til, ikke bare moleøl, men "molespecialøl",
inden alle hjælper med at tilberede sejlermiddagen om aftenen. Det plejer at
blive rigtig hyggeligt!!

Hvis du overvejer at deltage, men er lidt usikker på konceptet med at sejle
alene, så tag endelig fat i undertegnede, så tager vi en snak om det.

Spændende om vi bliver f lere end de 21 deltagere som mødte op sidste år!

Sejlerhilsner fra Kjeld, mail: kapsejlads@sss.dk 

Link til tilmelding

mailto:kapsejlads@sss.dk%C2%A0
https://sss.dk/sejlads/alene-rundt-i-oehavet/


Tåsinge Rundt



Landets ældste distancesejlads er tilbage i maj måned, og sæt kryds ved
søndag den 14. maj.

Sejladsen blev afviklet første gang i maj 1894, og det er vist kun krige der har
forhindret gennemførelsen af sejladsen.Mon ikke sejladsen i starten gik gennem
Knudedyb? men nu tager vi den lidt mere sikre rute gennem Mørkedybet.

Se nu og få klargjort båden, adviseret gasterne, og deltag i sejladsen. Du bliver
faktisk "kulturbærer", og det i landets ældste sejlklub! 

Der bliver mulighed for tilmelding på hjemmesiden inden længe, så kom frisk.

Sejlerhilsner fra kapsejladsgruppen, mail: kapsejlads@sss.dk

Tilmelding Tåsinge Rundt 2023

mailto:kapsejlads@sss.dk
https://sss.dk/sejlads/taasinge-rundt/


Smart ved vandet

Siden sidste sommer har det været muligt at købe forskelligt lækkert tøj med
sejlklubbens logo. Du kan se tøjet og bestille det direkte på nettet via linket

under billedet.

Link til Webshop

T il kalenderen:

Generalforsamling: 22/2

Kæntringsøvelse ungdom: 26/3

Klargøring joller ungdom: 30/3

Første sejlads ungdom: 13/4

Fælles søsætning: 22/4

Aftenssejlads onsdag: 3/5 - 21/6 og 3/8 - 20/9

Alene Rundt i Øhavet: 13/5

Tåsinge Rundt: 14/5

https://shop.sportogprofil.dk/sss/index.php
https://sss.dk/ungdom/
https://sss.dk/ungdom/
https://sss.dk/ungdom/
https://sss.dk/koelbaade/soesaetning-optagning/
https://sss.dk/sejlads/onsdagssejlads/
https://sss.dk/sejlads/alene-rundt-i-oehavet/
https://sss.dk/sejlads/taasinge-rundt/


Se mere

Rantzausmindevej 137, Svendborg
Denmark

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

Unsubscribe

Sejlsportsliga J/70 1. div.: 18-19/5

Sejlsportsliga J/70 2. div.: 20-21/5

Fynske Bank Cup: 10-11/6

OK-jolle - DM:  11-13/8 

På redaktionen har vi modtaget en invitation til klubbens medlemmer om
fælles bustur til BoatShow i Fredericia lørdag d. 25 februar. 

Du kan se program for turen og info om tilmelding via link:

Svendborg Sunds Sejlklub

https://sss.dk/wp-content/uploads/2023/01/boatshow-fyn.pdf
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6f386633683678377235
https://sejlsportsligaen.dk/event/staevne-1-1-division-rantzausminde-2/
https://sejlsportsligaen.dk/event/staevne-1-2-division-rantzausminde/
https://sss.dk/sejlads/fynske-bank-cup-2020/
https://www.mailerlite.com/

