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Udsættelse af generalforsam-
lingen til den 28 oktober 
Vi kan godt forstå frustrationerne når vi nu igen 
oplever Covid 19 restriktioner der forbyder arrange-
menter med over 50 deltagere. Men vi skal passe på 
hinanden og derfor udsætter vi generalforsamlingen. 
Klubben har udsendt mail til alle og vi følger op
med yderligere information. Generalforsamlingen er 
udsat til den 28/10 klokken 19:00 i klubhuset.

Sejlsportsligaens finaler blev 
afholdt med ros
Både 1. og 2. divisions stævner var godt organiserede, 
ifølge de mange deltagere. Godt vejr, god mad og 
perfekte omgivelser. Det blev energisk udført af de 
mange frivillige som sørgede for at alt forløb perfekt. 
Desværre var 1. division en lidt for stor mundfuld for 
SKS’s ‘Skovsere’ som i hvert fald ikke endte i toppen.

KDY og SKS søger ny hovmester
Da vi blev valgt som ny bestyrelse i 2019, var det med 
en klar tilkendegivelse om, at vi ville arbejde for at 
klubben fik mere fokus, på et godt klubliv, og dermed 
mindre fokus på forretning (VIP-sejladser mm.). Heri lå 
bl.a. også, at bestyrelsen ønskede, at en del af restau-
rantområdet fik mere præg at være et område for 
klubbens medlemmer end en selskabsrestaurant på 
havnen.  
   
Det var vores  - og KDY`s  - oplevelse, at restaurant-
driften over tid havde fået et meget stort fokus på 
afholdelse af selskaber mm. - og mindre fokus på 
klubliv - og som et almindeligt spisested for klubbernes 
medlemmer.

På denne baggrund havde vi drøftelser med Per Voss 
Kjærgaard - den nuværende hovmester - om en opda-
tering af den indgåede aftale. Resultatet blev desvær-
re, at vi ikke kunne nå til enighed om en ny aftale, 
hvorfor samarbejdet ophører ultimo 2020.

Bestyrelsen vil gerne  takke Per og hans team for deres 
flotte arbejde gennem de seneste 5 år, hvor kunderne 
har mødt en engageret indsats med stor fokus på høj 
madkvalitet og god service.
 
Klubberne er nu gået gang med at finde en afløser. Vi 
har allerede modtaget flere gode henvendelser, og vi 
modtager gerne flere. Ansøgningsfristen er fastsat til 
den 15. oktober 2020.
 
På generalforsamlingen vil der under formandens 
beretning også blive givet en orientering herom. 

Velkommen til nyt ansigt i bestyrelsen
Hanne Plummer er indtrådt i bestyrelsen og stiller 
formelt op til valg på den kommende generalforsam-
ling. Hanne er sejlinstruktør i SKS Sejlerskole og 
senest sejlede hun J70 på WOW holdet i Sejlsportsli-
gaens 2. div. stævne i Skovshoved.

Ny Ungdoms- og Bådsmandschef i SKS
Kasper Helweg-Larsen ansættes pr. 1. oktober til at 
understøtte klubbens ungdomsaktiviteter og sikre at 
SKS’s flåde fungerer optimalt. Kasper vil bidrage til 
arbejdet i SKS Ungdom, ligesom han vil hjælpe og 
bistå Sejlerskolens instruktører og bådsmænd med 
viden.

Klubmesterskab Lørdag d. 17. oktober 2020 kl: 10.00
Alle er velkomne og vi opfordrer jer, der er førere 
eller instruktører, til at hverve gaster blandt Sejlersko-
lens elever, så vi kan stille 6 hold med 5 personer på 
hvert hold. Meld eventuelt ind, hvem I gerne vil sejle 
med, så sætter vi nogle hold.
Der er også brug for hjælpere til dommerbåden og 
en RIB. Skriv i tilmeldingen om I vil være med i 
kapsejladsen eller tilmeld jer som hjælpere.

Ændringer i SKS Ungdom
Signe Schouboe har i årets løb først måttet trække sig 
som formand for SKS Ungdom og senest helt fra 
udvalget på grund af stigende arbejdspres i hendes 
firma. Tak til Signe for den store indsats hun har ydet 
som frivillig i SKS Ungdom i de forløbne år! Signe 
fortsætter med at sejle på WOW J/70 holdet, så hun 
bliver i klubben."

Foredrag om langturssejlads fra Christianshavn til
Caribien hvor skibet ligger i ”karantæne”
Joakim Refn holder foredrag i den 6. oktober kl 19:00
Bemærk: Covid 19 restriktioner i sejlklubben.
Sådan kommer du med:
Send SMS 5022 4212 og skriv navn og antal pladser
Betal med MobilPay efter bekræftelse.
45,- pr. snude til skibskisten

Fotogalleri på de næste sider:
Alle billeder er fra 1. divisions finalestævnet i 
Skovshoved som blev afholdt den 5-6. september
2020. Fotograf: Søren Moesgård. 

2. Division: 
Hanne Plummer ved roret for Skovshoveds WOW 
hold. Foto: Frederik Sivertsen. Alle resultater kan 
læses på http://sejlsportsligaen.dk 

1. Division: 
Jan Peter var styrmand for Skovserne og i den 
allersidste sejlads blev det endelig til en førsteplads. 
Mon ikke SKS vender stærkt tilbage næste år?
Alle resultater kan læses på http://sejlsportsligaen.dk 

Finn Leerbeck sørgede for den gode stemning til 
Ligastævnerne i SKS - med sin flotte ”foodtruck”. 
Lørdag aften fyrede Mellerup og Co. op i grillen for 
de mange deltagere og frivillige. Foto: Moesgård.
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Jubi sejladsen 2020
Tekst: Peter Nielsen

Lørdag 22. august afholdtes i anledning af klubbens 
98års fødselsdag (25.08.1922) årets ”Jubi sejlads”

kl. 8.00, Blev Dannebrog efter traditionen, af flaghol-
det sat på flagmasten, inden glade skippere og deres 
besætninger mødtes ved ”sejlehuset” til morgenmad 
og instruktion, inden starten kl. 10.00, til den traditi-
onsrige ”Jubi-sejlads”, der efter et par års pause blev 
genoptaget sidste år.

De første mange år, blev der sejlet efter handicap start, 
med de mindste og langsomste både startende først, 
hvor efter bådene efter handikap, startede over den 
næste halve time.

Det skulle teoretisk betyde at alle både ville komme 
samtidig over mållinjen, hvilket aldrig lykkedes, og tit 
var der så lidt vind, at kun meget få både, eller slet 
ingen, kom i mål.

Da Jubi-sejladsen sidste år blev genoptaget havde Peter 
Baunsgaard lavet en ”stjernebane” som en 1/10 af de 
gamle 24 timers sejladser, hvor det gjaldt om inden for 
2 timer og 24 minutter, at sejle den længste distance og 
runde flest mærker.

Hvert minut man kom i mål efter 2 timer og 24 minut-
ter gav en tillægsstraf på 1 sømil.
Banen viste sig at være en succes, da der trods næsten 
ingen vind, kunne udråbes en vinder af ”Jubi sejlad-
sen”

I år var der tilmeldt 13 både, men da besætningerne til 
skolebådene skulle fordeles, viste det sig at der var to 
gaster der ikke kunne få hyre. ”Runa’s” besætning 
delte sig derefter op, så der kom 14 både til start og to 
nye sejlerskole elever fik en sejler oplevelse.

Vejret var det perfekte til en jubi sejlads, med høj sol 
og godvind, så alle både kom i mål inden for den 
fastsatte tidsgrænse, og ingen fik straf sømil!
Resultatet blev at over alt vinder og dermed ”Erik 
Aagaards mindepokal” for det næste år, blev for fjerde 
gang i Jubi historien, ”Stormy” med Team Guhle.

Præmien for længst sejlede distance gik til Anders 
Gravesen i ”Hobie Cat”, og præmien for flest mær-
kerundinger gik til ”Lone” Christian Monberg. 

Fiduspræmien gik til de to nye sejlerskole elever 
Louise og Philip, der sejlede den i sidste øjeblik 
tilmeldte ekstra båd ”Gribben”, til en delt førsteplads 
i mærkerundinger.

Efter præmieuddelingen var vi alle samlet i klubben, 
hvor hovmesteren var vært for et dejligt sidebord, og 
SKS gav drikkevarerne.

Vi ser nu frem til næste års ”Jubi sejlads” hvor vi 
håber som i de gode gamle dage at komme op på 
omkring 40 både, og det rygtes i kabyssen, at Bauns-
gaard har et per yderligere banevarianter i ærmet til 
næste år.

   

Har du set den nye blå klub bluse?
Polo shirt i 100% bomuld med broderet logo.
Kontakt SKS klubliv: soren@moesgard.dk.
Den kan opleves på kontoret.

Pris 325,-
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Desværre var 1. division en lidt for stor mundfuld for 
SKS’s ‘Skovsere’ som i hvert fald ikke endte i toppen.

KDY og SKS søger ny hovmester
Da vi blev valgt som ny bestyrelse i 2019, var det med 
en klar tilkendegivelse om, at vi ville arbejde for at 
klubben fik mere fokus, på et godt klubliv, og dermed 
mindre fokus på forretning (VIP-sejladser mm.). Heri lå 
bl.a. også, at bestyrelsen ønskede, at en del af restau-
rantområdet fik mere præg at være et område for 
klubbens medlemmer end en selskabsrestaurant på 
havnen.  
   
Det var vores  - og KDY`s  - oplevelse, at restaurant-
driften over tid havde fået et meget stort fokus på 
afholdelse af selskaber mm. - og mindre fokus på 
klubliv - og som et almindeligt spisested for klubbernes 
medlemmer.

På denne baggrund havde vi drøftelser med Per Voss 
Kjærgaard - den nuværende hovmester - om en opda-
tering af den indgåede aftale. Resultatet blev desvær-
re, at vi ikke kunne nå til enighed om en ny aftale, 
hvorfor samarbejdet ophører ultimo 2020.

Bestyrelsen vil gerne  takke Per og hans team for deres 
flotte arbejde gennem de seneste 5 år, hvor kunderne 
har mødt en engageret indsats med stor fokus på høj 
madkvalitet og god service.
 
Klubberne er nu gået gang med at finde en afløser. Vi 
har allerede modtaget flere gode henvendelser, og vi 
modtager gerne flere. Ansøgningsfristen er fastsat til 
den 15. oktober 2020.
 
På generalforsamlingen vil der under formandens 
beretning også blive givet en orientering herom. 

Velkommen til nyt ansigt i bestyrelsen
Hanne Plummer er indtrådt i bestyrelsen og stiller 
formelt op til valg på den kommende generalforsam-
ling. Hanne er sejlinstruktør i SKS Sejlerskole og 
senest sejlede hun J70 på WOW holdet i Sejlsportsli-
gaens 2. div. stævne i Skovshoved.

Ny Ungdoms- og Bådsmandschef i SKS
Kasper Helweg-Larsen ansættes pr. 1. oktober til at 
understøtte klubbens ungdomsaktiviteter og sikre at 
SKS’s flåde fungerer optimalt. Kasper vil bidrage til 
arbejdet i SKS Ungdom, ligesom han vil hjælpe og 
bistå Sejlerskolens instruktører og bådsmænd med 
viden.

Klubmesterskab Lørdag d. 17. oktober 2020 kl: 10.00
Alle er velkomne og vi opfordrer jer, der er førere 
eller instruktører, til at hverve gaster blandt Sejlersko-
lens elever, så vi kan stille 6 hold med 5 personer på 
hvert hold. Meld eventuelt ind, hvem I gerne vil sejle 
med, så sætter vi nogle hold.
Der er også brug for hjælpere til dommerbåden og 
en RIB. Skriv i tilmeldingen om I vil være med i 
kapsejladsen eller tilmeld jer som hjælpere.

Ændringer i SKS Ungdom
Signe Schouboe har i årets løb først måttet trække sig 
som formand for SKS Ungdom og senest helt fra 
udvalget på grund af stigende arbejdspres i hendes 
firma. Tak til Signe for den store indsats hun har ydet 
som frivillig i SKS Ungdom i de forløbne år! Signe 
fortsætter med at sejle på WOW J/70 holdet, så hun 
bliver i klubben."

Foredrag om langturssejlads fra Christianshavn til
Caribien hvor skibet ligger i ”karantæne”
Joakim Refn holder foredrag i den 6. oktober kl 19:00
Bemærk: Covid 19 restriktioner i sejlklubben.
Sådan kommer du med:
Send SMS 5022 4212 og skriv navn og antal pladser
Betal med MobilPay efter bekræftelse.
45,- pr. snude til skibskisten

Fotogalleri på de næste sider:
Alle billeder er fra 1. divisions finalestævnet i 
Skovshoved som blev afholdt den 5-6. september
2020. Fotograf: Søren Moesgård. 
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Fotograf Frederik Sivertsen, Sejlsportsligaen 2020
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