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Ny forpagter
Peter Mose overtager restauranten 1. januar,og vil i
januar måned bruge kræfterne på at få køkkenet klar.

Efteråret fællestræning kulminerede med et kvalifikationsstævne til DM i optimist søndag d. 6 december. Stævnet blev super vellykket i solskin, stabil svag
til middel vind og glade og meget motiverede sejlere.

Peter regner med, at kunne starte med Take Away fra
omkring 1. februar. og håber at kunne åbne restauranten og byde klubbens medlemmer velkommen 1 marts.
Alt er selvfølgelig afhængig af Covid-19 situationen.
Når vi kender opstart tidspunkterne mere præcist vil vi
vende tilbage. Vi glæder os til at kunne byde Peter
velkommen til Skovshoved Havn.
Vi vil samtidig takke Per Voss for den flotte indsats han
har ydet de seneste 5 år, og vi ønsker ham god vind
fremover. Husk at der er mulighed for køb af
TAKE-AWAY i resten af december.

Stort tillykke til SKS’er Frederik Dam Hastrup, som
blev bedste danske sejler foran resten af ”Øresundseliten”
(Foto er fra en tidligere begivenhed )

Lidt om den nye forpagter
Peter startede som kokkeelev under Jesper Winding på
Sølyst. Herefter et par år på Ensemble, som i den
periode havde 1 og 2 Michelinstjerner. Som selvstændig
har Peter bl.a. stået for catering til jagtselskaber på
sjællandske godser. Han har været køkkenchef på
Statens Museum for Kunst, været madkonsulent for 42
RAW og for Christianshavns Bådudlejning.
Peter driver i dag restauranten på Trekroner Fortet, og
vil fortsætte med dette fremover. Peter blev uddannet
kok i 2005, og har siden arbejdet indenfor kokkefaget.

Sejlerskolen har tilbudt ekstrakurser
SKS har fået mange nye medlemmer, som gerne vil
lære at sejle og SKS måtte i november sammensætte
ekstra kurser i navigation. Flere må dog vente til den
nye sæson og SKS Sejlerskole arbejder for at få flere
instruktører til at undervise i praktisk sejlads. Ring til
Sven Felding (42 51 61 53) eller Hanne Plummer
(21 42 00 00), hvis du har tid og lyst.

Optimister og FEVA på Øresund i fællestræning
SKS ungdom har stået for fællestræning med Thomas
Beck som ansvarlig. Således har naboklubberne haft
mulighed for at deltage på vandet hver uge.

Der er nisser på kontoret!
Kasper Helweg-Larsen og Flemming Hagemann
holder standeren højt med godt nissehumør. Selvom
SKS er lukket meget ned pga. Corona, er der aktivitet
på kontoret, på havnen og i værkstedet med alle
mulige forberedelser til den kommende sæson.

Sammensat foto

En af de blæsende efterårsdage i klubbens joller.
Se mere på Facebooksiden for SKS Ungdom.

Bestyrelsen vil gerne takke alle i klubben for opbakning og hjælp i denne sæson, som jo blev udfordret
af både virus og restriktioner. Vi ser frem til en ny og
forhåbentlig dejlig 2021 sæson.
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GLÆDELIG SKS JUL
OG GODT NYTÅR

