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1: Ungdomsafdelingen søger hjælpere
til Fynske Bank Cup d. 10 + 11 juni

I år afholder vi Fynske Bank Cup (FBC) 10-11 juni. 

Det er klubbens årlige ungdomsstævne. Vi har afholdt dette stævne i adskellige
år og det er et stævne hvor alle deltager plejer at gå hjem med en fantastisk
oplevelse. 

Denne succesfulde tradition skulle vi gerne kunne fortsætte. I år har vi behov for
at få tilført nye kræfter til afholdelse af stævnet. Derfor beder jeg jer forældre
eller andre, som vil være med til at give ungdomssejlerne en fantastisk
weekend, om at give en hånd med.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTc0MTkwOTU3Mjg3NzA5NTg3JmM9eTh6NyZiPTExMDQ0NTg3OTImZD12NXM5ejRv._7AuieXbqPwnwcZdyE4O0erkhlNYuKoKPlXLn8bK-ig
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Der er behov for hjælp til store som små opgaver, blot for at nævne nogle:

- Hjælp på vandet (erfaring ikke nødvendig)

- Hjælp på land- hjælp til mad

- Hjælp til salg af kaffe og kage - mm

Meld gerne ind om du kan hjælpe hele weekenden eller blot en dag. Din hjælp
vil blive stort værdsat :)

Kontakt Jeppe:

malmmose@privat.dk

Tlf.:28448676

2: Opstart af onsdagskapsejlads

Første sejlads i den nye sæson er onsdag d. 3 maj 2023

Så nærmer foråret sig og tilmeldingen til onsdagssejlads er nu åben.

Første start går d. 3. maj 2023 kl 19.00, lige ud for molehovedet som vi plejer.

I forhold til andre år bliver der ikke lavet noget om. Vi fortsætter med de sjove
korte sejladser efterfulgt med hyggeligt samvær i klubhuset.

Sejladsbestemmelser og banekort er tilgængelig på
https://sss.dk/sejlads/onsdagssejlads/

Dommere:

Vi vil rigtig gerne have lidt hjælp i dommerhuset. Hvis du har lyst til at komme i
klubben, tage del i vores hyggelige onsdag aften og hjælpe i dommerhuset er
du meget velkommet til at kontakte Thomas på Kapsejlads@sss.dk

mailto:malmmose@privat.dk
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTc0MTkwOTU3Mjg3NzA5NTg3JmM9eTh6NyZiPTExMDQ0NTg3OTMmZD1uMmYxaDZs.sTdia6rHiRd1W_DSMlsFZ4XA_4LWx1naBxdhxxC2X-o
mailto:Kapsejlads@sss.dk
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3: Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Efter generalforsamlingen d. 22. februar har der været afholdt bestyrelsesmøde
d. 1. marts og d. 15. marts. Der er yderligere planlagt bestyrelsesmøder 28/3, 12/4,
26/4, 27/9, 25/10, 6/12 og 3/1-2024. Det er aftalt, at der kan indkaldes til ad-hoc-
møde i perioden maj – august, og at der måske er et ekstra møde primo 2024
før generalforsamlingen.

Den nye bestyrelse har valgt en ny forretningsorden for sit virke, der skal sikre tid
til at drøfte den langsigtede klubudvikling, sådan at vi lever op til klubbens
vedtægter, og at bestyrelsen til generalforsamlingen 2024 ikke kun giver en
struktureret status på 2023, men også fremlægger rammer og planer for en
langsigtet klubudviklingsplan.

I den forbindelse er også planlagt en kreativ klubudviklingsaften, d. 22.
november 2023, hvor alle medlemmer inviteres til at deltage. Der følger en
invitation senere på året med mere information.

Et særligt element i den nye forretningsorden er, at bestyrelsen pålægger sig
selv at træffe modige beslutninger, hvis vi kan se, at fremtidens
klubmedlemmer vil være glade for beslutningen. Fordi naturligvis undgår vi ikke
lidt bøvl undervejs, når vi skal gøre noget uprøvet og nyt, men vi vil fortsat
fastholde den gode tone, det gode engagement og skabe endnu mere plads til
begejstring, så når noget går lidt skævt sender vi jazzmusikeren Miles Davis en
kærlig tanke:

“If you hit a wrong note, it’s the next note that you play that determines if it’s
good or bad.”

Efter konstituering, status på situationen i alle klubbens udvalg, og identifikation
af relevante temaer til kommende bestyrelsesmøder på møde 1, var møde 2 et
fokus på at skaffe nye medlemmer med et nyt koncept allerede fra sæsonen
2023. Bestyrelsen besluttede dermed den første brik i den nye klubudvikling:

”Gå til sejlads i SSS” som er designet til den situation, at det mere kalenderen
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end pengepungen, der afgør valget af fritidsaktivitet. Vi kommunikerer derfor
følgende fire indgange for nye sejlere:

Ungdomsafdelingen med tilbud om krabbeklub og jollesejlads, som hidtil.

Prøvesejlads i J70 som smagsprøve på at være sejler i SSS via 2-3 timers
tur.
Herefter indmeldelse i SSS, plus tilmelding til «Åbensejlads J70»

Sejlkursus: 4 gange eller koncentreret weekendforløb med praktisk J70-
sejlads.
Dette sejlkursus inkluderer tilmelding til «Åbensejlads J70» og medlemskab
af SSS forudsættes ved start på sejlkurset.

Sejlerskole i H-både inkluderer en prøvesejlads i J70, samt mulighed for
tilmelding til «Åbensejlads J70» for DKK 1.650.

«Åbensejlads J70» er det forum, hvor man arrangerer og tilmelder sig J70-
sejlads, og hvor sejlerne trommes sammen til at hjælpe med vedligehold, eller
hjælp til andre arrangementer.

I forlængelse heraf etableres et forum for alle instruktørerne i SSS, for vi skal
skabe en fødekæde af instruktører til vores fire indgange for nye sejlere i
klubben.

Undervejs på de to første bestyrelsesmøder har vi også drøftet og løst meget
konkrete sager, så det er samlet set en stærk og positiv bestyrelse, der har taget
arbejdstøjet på.

Et konkret eksempel er, at bestyrelsen stiller op i Svendborg Kulturnat på Torvet
d. 28. april med en J70’er og en optimistjolle som PR-fremstød for ”Gå til sejlads i
SSS”. Vi har nemlig en ambition om at tiltrække 30 nye medlemmer af klubben i
2023.

Nogle af vores kommende drøftelser vil være at se på vores udvalg, fordi der
mangler hoveder og hænder til nogle af opgaverne, men måske kan vi finde
nye måder at tænke opgaverne på, som gør at nogen vil være nysgerrige på at
løfte opgaverne.

Vi vil også genoptage perspektiverne for byggeprojektet, fordi de fysiske
rammer på Strandgården er en væsentlig prioritering i en ambitiøs
klubudvikling.

Til sidst:
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Hvis du tænker, at du gerne vil hjælpe klubben, så er der helt konkret brug for
hoveder og hænder til ungdomsstævnet d. 10.-11.juni – måske kan du kun noget
af tiden, men kontakt meget gerne Jeppe i ungdomsudvalget sådan at de unge
mennesker igen i år kan få en fantastisk stævneoplevelse til lands og vands.

Hvis man (også) gerne vil hjælpe med andet, så kontakt formanden for der er
mange spændende små opgaver i så traditionsrig og aktiv sejlklub – og
sammen gør vi det endnu sjovere.

Hvis du har emner til drøftelse i bestyrelsen, så kontakt meget gerne
udvalgsformænd eller formanden, så booker vi dit tema ind i dagsordenen.

Sæsonen 2023 er begyndt stærkt – og i bestyrelsen glæder vi os meget til
resten af året, fordi vi kan se at der mange fine forberedelser af aktiviteter på
land og vand i de forskellige udvalg 😊

Solen skinner på os i SSS, så vi ses smilende på Strandgården eller på sundet!

På vegne af bestyrelsen

Jacob

4: Tid til opkrævning af kontingent

Info fra kassereren:

Nye takster for kontingent og gebyrer 2023 - se oversigt
https://sss.dk/klubben/konting...

For at imødekomme generelle prisstigninger har bestyrelsen ønsket at hæve
takster og gebyrer med ca. 10%.

Ændringerne er godkendt af generalforsamlingen i februar 2023.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTc0MTkwOTU3Mjg3NzA5NTg3JmM9eTh6NyZiPTExMDQ0NTg3OTQmZD1qNnM3ajhm.AuEWuegYkMRA5d7Qu9yi85_KTRnF0Be1vunIVdo7AZk
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Ultimo marts modtage du kontingentopkrævning 2023 med betalingsfrist 3.
april...

Venligst tilmeld opkrævningen til Betalingsservice - så det bliver nemmere for
dig og billigere for sejlklubben - vi sparer penge på portoen.

Hvis du har ændringer til dit medlemskab f.eks ny adresse eller ny mailadresse
så venligst informer kassereren på: kasserer@sss.dk

God sejlsæson...

Frantz Christensen

Kasserer/SSS

5: Gamle joller på jollepladsen

Der er rift om jollepladserne i første række ved havnen.
Det er rigtig positivt, forbi vi i Svendborg Sunds Sejlklub oplever en stigende
interesse for jollesejlads og efterspørgslen på jollepladser fra nye og aktive
jollesejlere er større, end vi kan imødekomme. Samtidig har sejlklubben brug for
pladsen i forbindelse med aktiviteter for ungdomssejlerne.

Bestyrelsen pointerer derfor, at vi kun kan tilbydes plads til aktive sejljoller på
sejlklubbens område.

Så hvis din jolle blåt står parkeret på havnen og ikke anvendes til aktiv
sejlsport, bedes du fjerne den fra pladsen snarest.

Sejlklubben kan generelt ikke tilbyde opmagasinering af materiel (fartøjer,
trailere og stativer m.v.) som ikke er en del af aktiv sejlsport.

I løbet af april måned vil joller, der efter bestyrelsens vurdering ikke er aktive
eller har være det i 2022, blive fjernet fra havnepladsen og hensat på
vinterpladsen bag ved sejlklubben.
Herfra bedes ejeren sørge for jollens videre skæbne.

Tilmelding til jolleplads 2023 her: https://sss.dk/senior/tilmelding-til-jolleplads/

Med venlig hilsen

Bestyrelsen/SSS

mailto:kasserer@sss.dk
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6: Sejlerskolen er klar til endnu en
sæson

Så er det forår i H-bådsgruppen.

Vi har reduceret antallet af H-både fra tre til to for at give plads til en J70er. Vi
har optimeret antallet af instruktører fra to til tre, vi byder Finn og Bertil
velkommen.

Aktiviteterne er de samme som sidste år: Sejlerskolen der er på vandet
mandage og tirsdage hele sæsonen, og Kapsejladspigerne der sejler om
onsdagen til aftensejladserne, og Delebådsfolket der har rådighed over bådene
resten af tiden.

Vi klargør bådene i fællesskab så vi har nogle funktionsdygtige skibe til fælles
fornøjelse på vandet, både det nære i Svendborg Sund og på længere ture i de
danske farvande.

Der er enkelte ledige pladser i sejlerskolen og til en delebådsplads.
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Er du interesseret så ring til Per, H-bådskoordinator på 27636550.

7: Tilmelding til fælles isætning

Husk tilmelding til Fælles isætning d. 22. Apr. Kl. 0700. 

Tilmelding via SSS og betaling via mobilepay.

Tilmelding senest Onsdag d. 19. Apr. kl. 18 - Derefter sendes tidsplan ud.

Vand er endnu ikke tilsluttet, når nattefrosten har forladt os, tilsluttes vand.
Slangerne bliver hængt op når vandet er tilsluttet.

Strømudtag står pt ned ved buegangen.Bliver flyttet op midt på pladsen.

Vedr. opladning så undgå at gøre det natten over. Hvis der sker en kortslutning
er chancen for at det bliver opdaget større om dagen. Bådene står tæt, så det
går hurtigt hvis først en brænder.

Mvh.

Morten

8: Aktivitetsudvalget søger nye
legekammerater

Aktivitetsudvalget magler friske folk som kan give en hjælpe med
arrangementer og komme med nye ideer til aktiviteter i klubben.Lige nu er der
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kun mig tilbage i udvalget - så hvis du har lyst at være med eller bare give en
hånd en gang imellem - så må du meget gerne kontakte mig.

Mange hilsner Mette Groth 

28574885 eller mettetand@gmail.com

9: Program og aktiviteter i
ungdomsafdelingen

På trods af pludselig vinter, er vi i ungdomsafdelingen helt klar til foråret og den
kommende sommersæson. Trænerne har i længere tid arbejdet ihærdigt på at
forberede sig til sæsonen. Vi vil i år have mere fokus på struktur, på at komme
på vandet til tiden og meget mere. 

Vi har i år startet et samarbejde med ungdomsafdelingen i Thurø Sejlklub, som
vi forventer os meget af. Helt konkret vil vi afholde forskellige aktiviteter sammen
med dem igennem sæsonen, så som kæntringsøvelse, skarøtur mm. Det vil
også være muligt at træne med på Thurø og omvendt, hvis det skulle giver
mening for den enkelte sejler. I den kommende sæson vil vi, som vi plejer, sejle
hver torsdag. 

Men i år vil der, som noget nyt, også være sejlads for Feva & 29ér hver mandag.
Mandagstræningen vil kun være for øvede sejlere der er helt selvstændige på
vandet.

Vi vil i 2023 fokuserer mere på stævner og opfordre de sejlere der har lyst til det
at deltage i de stævner som klubben vil prioritere. De stævner vi i 2023 har valgt
at prioritere i klubben er alle stævner hvor man kan deltage som helt ny:

"Sail Extreme" i Kerteminde 27-28 maj.

"FBC" i SSS 10-11 juni. Det er klubbens eget stævne, som afholdes i SSS

"Skipper Pipe" 2-3 september på Thurø

"Harboe Cup" 23-24 september i Skælskør

Nu er det ikke sådan at der ikke har været aktiviteter i ungdomsafdelingen siden
jollerne kom på land sidste år. Gennem hele vinteren har der været afholdt
teoriaftner hver anden torsdag hvor sejlerne har lært en masse færdigheder og
ikke mindst fastholdt det gode fællesskab. Desuden har Feva og 29ér sejlet hver
anden søndag gennem hele vinteren. Selv i 10 m/s, slud og regn har vi ikke
kunde holde dem på land 😉

mailto:mettetand@gmail.com
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En enkelt Feva har også deltaget i kapsejladser under vinteren og er lige
kommet hjem fra Århus hvor de deltog i IceCup. De kom hjem med en flot 2.
plads (IceCup er en kapsejlads over 2 dage). Jollen er lige blevet afiset igen 😉

Husk:

Kæntringsøvelse 26 marts

Klargøring af joller 30 marts

Første sejlads 13 april

Skarøtur 19-20 august

På trods af flere år med manglende opbakning til Skarøturen, prøver vi igen i år.
I år bliver turen arrangeret i samarbejde med Thurø Sejlklub og den bliver
arrangeret således at man kan vælge at være med 1 dag (lørdag) eller 2 dage
inklusiv overnatning. Der vil blive arrangeret hjemtransport for dem der kun
ønsker at deltage lørdag. Vi håber virkelig at der er opbakning til turen i år, så
sæt allerede nu kryds i kalenderen😉

Se aktivitetskalenderen for hele året på klubbens hjemmeside eller på "SSS
Ungdom" på FB.

Trænerteamet i år består af:

Anne

Karen

Rasmus

Mads

Vi ser frem til en fantastisk sæson 2023 😀

10: Formandens logbog
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Formandens logbog

Tak for alle de mange opmuntringer med tilbud om sparring og om at hjælpe til
i forlængelse af, at jeg har grebet rorpinden i SSS – det er virkelig værdsat og en
god oplevelse at opleve så mange, der har stor veneration for Svendborg Sunds
Sejlklub. Og jeg kan love, at der bliver brug for alle ledige hoveder og hænder,
hvis vi også i fremtiden fortsat skal være en attraktiv forening.

Vi kan bryste os af at være landets ældste sejlklub, og vi syr klubhistorien med
lang tråd og en meget stor taknemmelighed for alle, der i tidens løb har
engageret sig i klubbens udvikling. Vi skylder derfor at fortsætte en
klubudvikling, som gør at flere nye medlemmer kommer til.

Ligesom en sejltur på sundet kræver lidt forberedelse i forhold til vind og vejr,
kræver lidt bevægelse ombord, og kræver lidt trim af sejlene undervejs, så må
vi også i vores klubudvikling forholde os til forandringer i omgivelserne, og vi må
bevæge os lidt i forhold til, hvad vi plejer at gøre, og vi må justere på aftalerne
lidt hist og pist.

Jeg føler et stort ansvar for at bidrage til et puslespil for klubudviklingen, sådan
at hele klubben ved generalforsamlingen 2024 ser ind det samme
fremtidsbillede. Derfor inviterer jeg alle medlemmer til en kreativ
klubudviklingsaften med fremsyn. Det sker d. 22. november 2023, hvor vi
sammen skal skabe og sende postkort fra 2026 og 2036, som udtryk for de
vigtige waypoints, vi skal sigte efter i den løbende klubudvikling.

Men allerede nu er der mange krydser i søkortet for sæsonen 2023, som jeg
glæder mig til.

Ungdom, OK, Hobbie, Wayfarer og J70 er allerede på vandet – for at træne og
opleve mikroeventyr i vores smukke sejladsfarvand. Kølbådene på
vinterpladsen skal i vandet d. 22. april, og dagen efter, søndag d. 23. april kl 15:00
glæder jeg mig til at vi alle mødes og hejser standeren.

Ligastævnet i J70 i maj bliver fire helt fantastiske dage, som jeg glæder mig
rigtig meget til.

Jeg er meget imponeret over så veltilrettelagt, at det stævne er. Husk at kigge
forbi.

SSS har hele tre hold med: 1. Divsionsholdet, plus i 2. division: Youngsterhold og
et Kvindehold.

De traditionelle kølbådsdistancestævner i SSS glæder jeg mig også til, med
håbet om en stor tilslutning, for det er både sjove og smukke sejladser. Og der
er fællesturene også at se frem til.
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Inden vi går på sommerferie holder SSS det traditionsrige ungdomsstævne
10.-11. juni, hvor jeg desværre erfarer, at der mangler hjælpende hænder på land
og til vands, så her håber jeg, at vi er flere, der vælger at prioritere tid sådan at
fremtidens sejlere får et lige så fantastisk stævne, som de plejer.

Tak til alle i SSS – det er en stor fornøjelse holde rorpinden med så engageret
besætning!

Vi ses på Strandgården eller på sundet!

Jacob

Ps. Alle nye formænd burde have en Frantz - som med lune, overblik og historik
er en helt enestående hjælp for en ny formand. Tak Frantz – du gør en
uvurderlig indsats 😊

11: Nyt fra J70

Fondsansøgningerne, som Lars Findsen er tovholder på, har igen båret frugt.
Denne gang er det Fonden for Fynske Bank der har støttet med et beløb på
100.000,-, som gør, at båd nr. 3 er kommet et godt stykke inden for rækkevidde. 



3/21/23, 9:50 AM Nyhedsbrev SSS d. 19.3.2023

https://preview.mailerlite.com/g7h5w2a4b4/2174190957287709587/y8z7/ 13/14

Ligastævne 

I Kristihimmelfartsdagene 18 - 21 maj gæster Sejlsportsligaen igen i år
Svendborg Sunds Sejlklub med først 2. division og efterfølgende 1 division.  

Fra SSS bliver der stillet med 2 hold i 2. div. og 1 hold i 1. division. 

12: Til kalenderen

Til kalenderen:

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

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

Sejlsportsliga J/70 2. div.: 20-21/5
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Rantzausmindevej 137, Svendborg
Denmark
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Fynske Bank Cup: 10-11/6

OK-jolle - DM: 11-13/8

Klubudviklingsaften: 22/11

Deadline næste nyhedsbrev 14/4

Bidrag og input sendes til klubblad@sss.dk

Svendborg Sunds Sejlklub
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