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Nyt på sejlerfronten.
SKS har indgået aftale om køb af klubbens anden
Omega 30 S. Hun er fra 1985 og i meget god stand og
ligger pt. på land på øen Ekerö lige vest fra Stockholm
og forårsklargøres af sælger, som også påtager sig at
leveringssejle hende til Kalmar, hvor en besætning fra
Sejlerskolen tager over og sejler hende de resterende
190 nautiske mil hjem til Skovshoved. Leveringen sker,
hvis myndighederne tillader det, på et tidspunkt i juni
måned. Havnefoged Jesper har sikret at pælene ved
Klubhuset er blevet justeret så de passer til de nye
sejlerskole-både.

Vores første Omega 30 S bærer det smukke navn Blue
Lady….hvad skal nummer to hedde?
Kalmar er i øvrigt et meget godt sted til besætningsskift, for besætningen kan tage Kystbanen fra Hellerup
og fem timer senere stige af i Kalmar, hvor stationen er
beliggende indenfor synsafstand og mindre end 100
meter fra havnen!

Hip, Hip, Hurra!
Stort til lykke med fødselsdagen til en af klubbens
mest aktive støtter, Paul Kjær, som torsdag den 16.
april fylder 90 år!
Paul er en meget flittig sejler – med sin Finnsailer 38 i
vandet allerede fra slutningen af marts – og sejler
sammen med Kirsten hvert år til Anholt, Læsø, Skagen
og Sverige.
Paul bidrager altid med kloge og positivt konstruktive
input til SKS Generalforsamling, hvor han også grundigt har gennemgået regnskabet.
Paul har også stort fokus på klubliv og gør en meget
stor indsats i forskønnelsen og indretningen af restaurant og klubhus.
Paul - vi ønsker at lykke og god vind må følge dig!

Ny æra for Albin’erne!
Klubbens tidligere tre Albin 78 Cirrus har fået ny ejer
i en nydannet sejlklub I Limfjorden, Handbjerg
Sejlklub, i bugten 6 nautiske mil øst for Struer. Vi ved
at bådene lige nu får en kærlig hånd og bliver pænt
istandsatte, og vi ønsker den nye sejlklub og Polaris,
Sirius og Cassiopeia fremdeles lykke, fremgang og
gode vinde!
Ny gammel Trailer til Ungdomsafdelingen.
Klubbens specialdesignede trailer med plads til tre
Europa-joller har i vinter fået en kærlig hånd fra
Flådeudvalgets Jørgen (teknik) og Sven (shining).
Traileren kan også bruges til Laser og Optimist.
Traileren har gennem årene trofast transporteret
joller til Italien, Frankrig, Spanien, Portugal, Holland,
Norge, Sverige, Finland ... og Skælskør ikke at
forglemme!
Corona
Skovshoved Sejlklub har indstillet alle aktiviteter,
indtil 10. maj. Læs mere: https://dansksejlunion.dk
Aflyst: Skolebåde klargøring den 18-19. april.
Aflyst: Standerhejsning den 26. april.
Aflyst: Sæsonstart: Ungdom (14/4) Sejlerskole (27/4)
Aflyst: Foredrag om RUNA den 22. april
Aflyst: Fredags Café opstart den 1. maj.
HUSK at Restauranten stadig er åben for
salg af drikkevarer og fantastisk Take Away mad.
Følg gerne sidste nyt på Facebook her

