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Sommerferien står for døren og bestyrelsen har netop 
afholdt sidste møde - på denne side af feriesæsonen.

Sæt kryds i kallenderen den 25/8 
Klubben afholder Jubilæumssejlads og er vært for 
dagen hvor alle medlemmer kan være med. Søndag 
den 25. august med start kl. 9:00. Vi regner med sejlads 
for alle, lige fra Optimister til kølbåde. 
Mere information følger.

Fredagsbaren holder sommerferie 
Fredag i denne uge (28/6) er sidste fredagsbar før
sommerferien. ALLE er velkomne - også børn og unge.
Sodavand er gratis. Foregår i Sejlerhuset mellem 
klokken 17 og 19.
Fredagsbar efter sommerferien starter igen i august.
 
Vi rydder op
En gang i mellem kan vi alle opleve at der ligger 
håndklæder og andre ”glemte” ting i vores klubhuse.
Udvalget SKS Klubliv vil gøre en indsats og rydde op.
Alle må gerne deltage ;-) 

Bøger og fagliteratur
Er der nogle medlemmer som har for mange sejlerbø-
ger? Så kontakt Søren Moesgård - 60 21 99 01.
Klubliv vil gerne lave et forsøg med en lille reol hvor 
der kan lånes/gives litteratur til alle. Forsøget vil
foregå i Sejlerhuset.

Næste bestyrelsesmøde: 
Tirsdag 13. august klokken 18:00

Forslag til havnebestyrelsen
Alle medlemmer opfordres til at komme med forslag 
til forbedringer i havnen. Kontakt Mikkel Thomsen på 
40 20 97 01, e-mail mikkel@thomsen.mail.dk

Idéer og forslag
Har du en god idé til Skovshoved Sejlklub?
Send den til mail@skovshoved-sejlklub.dk

SKS Stander og klubtøj
Skovshoved Sejlklub ønsker at vores stander og logo 
gengives harmonisk og ensartet. Derfor har vi udført 
et design herfor. Vi hjælper når der er brug for grafik 
eller produktion på diverse behov.
Kontakt Søren Moesgård eller Lars Nordbjærg: 
60 21 99 01 eller 20 67 05 57.

Knarr Sejladser
15-16. juni var der stævne i Sletten havn med 50 års 
jubilæum. Det blev fejret med et glas champagne og 
en tale af formanden for Sletten sejlklub.
SKS sejleren Kim Bruhn-Petersen fik en flot 3. plads.
Knarr sejlerne deltager i Rungsted Cup i kommende 
weekend: 29-30 juni.

SIF Skovser Cup blev afholdt søndag den 16. juni.
71 sejlere deltog i A, B og C optimist og 29er. Bedste 
Skovser blev Frederik Dam Hastrup på en flot 3. plads 
i A optifeltet. Stor tak til stævnesponsor SIF gruppen.
 
Sejlsportsliga nyt
Sejlsportsligaens 2. division afholdes i Skovshoved
Havn den 29-30 juni. JP, Line Haldager, Frederik Rask 
og Lars Nordbjærg skal forsøge at leve op til sidste 
LIGA stævnes flotte 4. plads med Jan Schlüter ved 
roret. Kom og Hep!
 
Næste kapsejlads i Skovshoved Sejlkub
Hobie Cat 16 SPI samt F 18 DM den 17-18. august.

Information om os
På de næste to sider kan du se hvem vi er i 
bestyrelsen samt en oversigt over vores udalg.

På gensyn i havnen og i klubben
De bedste hilsner fra Skovshoved Sejlklubs Bestyrelse

Rigtig god sejlersommerferie ;-)
 


