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Så er sommeren på hæ ... Nej,da! den varer så længe 
vandet ikke er stift! ... vil du sikkert fortælle mig, når 
du læser denne flaskepost nummer fire fra SKS.

HUSK Jubilæumssejlads den 25. august
Det er gratis at deltage og der vil være grill, øl og vand  
efter sejladsen kl. 14:00 
Alle er velkomne - også til mad. 

Årets jubisejlads vil blive afviklet som en 1/10 af 24 
timer -  altså 2,4 timer svarende til 2 timer og 24 min.
Skippermøde kl. 9:00 i sejlerhuset. Start kl. 10:00.

24-timer sejladserne startede i 1946 og har været 
afviklet 2 gange årligt siden. Sejladsen går ud på at 
sejle størst mulig distance inden for 24 timer efter 
valgte mærker i distancetabellen.

Husk at få din nabo båd med i ”Jubisejladsen”!

Invitationer er på vej!

Fredagsbaren fortsætter for alle - også børn og unge 
Foregår i Sejlerhuset mellem klokken 17 og 19.
Vi regner med at fortsætte til og med oktober.
 
Er du bådejer - så læs her
SKS Bådejerudvalg er godt igang med sin hoved-
opgave: ”at varetage bådejernes interesser”

Vi er startet med at fokusere på to sikkerhedstemaer; 
det første er at holde et vogtende øje på hinandens 
både og direkte kunne kontakte hinanden når vi ser at 
noget er galt, - det andet er at undersøge muligheden 
for at få kameraovervågning også på broerne.

Kontakt Bådejerudvalgets formand Mikkel Thomsen på 
mobil: 40 20 97 01 og opgiv nummeret på din bådplads, 
gerne din båds navn samt dit telefonnummer og 
e-mailadresse. Så er du med i vores gruppe af bådejere.

Vi søger en sekretær
Skovshoved Sejlklub søger sekretær, da vi har ændret 
på funktionens indhold, bl.a. fra fuldtid, til fremover 
25-30 timer om ugen. Stillingen kan bl.a. ses på 
klubbens facebook side. Kontakt næstformand, Kim 
Bruhn-Petersen for spørgsmål. Mobil: 40 25 05 39 / 
knarr137@gmail.com

Husk at du kan opleve i kommende weekend!
SKS afholder Open National Championship for 
HOBIE CAT (den 17-18. august)

SKS Sailing Concept
Til orientering afholdes der eventsejladser den 24/8, 
26/8 4/9 og 17-18/9. 

Sejlsportsliga nyt
Skovshoved Sejlklub deltog den 29-30 juni og
Skovserne sluttede stævnet på en flot 1. plads.
Tillykke til: Lars Nordbjærg, JP, Line Haldager, 
Frederik Rask og Lars Marqvart.

Knarr Sejladser
Taarbæk Cup afholdes den 24 og 25 August. SKS 
ønsker god vind til klubbens sejlere. Træning for 
Knarr fortsætter hver torsdag hele efteråret.

Næste bestyrelsesmøde: 
Tirsdag 3. september klokken 18:00

Forslag til havnebestyrelsen
Alle medlemmer opfordres til at komme med forslag 
til forbedringer i havnen. Kontakt Sven Klint Bergh,
mobil: 40 95 35 05, mail: sven@klint-bergh.com

Har du idéer eller forslag
Send dem til mail@skovshoved-sejlklub.dk

På gensyn i havnen og i klubben
De bedste hilsner fra Skovshoved Sejlklubs Bestyrelse
Fortsat god sensommersejlads ;-)
 


