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På ret kurs ...
Skovshoved Sejlklub støtter OL
projektet - læs næste side

SKS fond opløses
På den indkaldte ekstraordinære generalforsamling
torsdag den. 4. november 2021 i klubhuset, blev der
blev stemt om at opløse Skovshoved Sejlklubs Fond.
Der blev afgivet 27 stemmer: 26 stemmer for og én
stemme imod. Forslaget blev dermed vedtaget.
Skovshoved Sejlklubs Fond opløses.
Fondens formue udgør ca. kr. 1.450.000. Efter udgifter
til gebyrer og betaling af skat forventes beløbet at
være ca. kr. 1.400.000. Der var bred enighed om, at
pengene hovedsageligt skal bruges til det formål, som
oprindeligt var tanken med fondens stiftelse, nemlig
noget varigt, som også kommer klubben til gode på
lang sigt. Følgende emner er foreslået:
Nyt Sejlerskur på jollepladsen
Klubbens 100-års jubilæum i 2022
OL-projekt med Frederik Rask og makker i 49’er Indretning af klubrummet
Investering i SKS’ flåde
Se det fulde referat på hjemmesiden:
https://skovshovedsejlklub.dk/wp-content/uploads/2021/12/211104-Ref-Ekstraord-GF-SKS.pdf

100 års konkurrence
Skovshoved Sejlklub fylder 100 år
næste år. I den anledning afholder
Søforklaringer en tegnekonkurrence om
at formgive årets jubilæums-stander.
Tegn eller beskriv dit forslag og indsend
det til klubbens mail@skovshovedsejlklub.dk
Bidrag med din ide og vind et gavekort til
Nordbjærg’s butik. Værdi 1.000 kr.
Indsend senest 1. februar dit forslag og
vinderen udpeges af bestyrelsen og gengives her i søforklaringers næste nummer.

?
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Nyt fra Sejlklubbens Restaurant
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Med den seneste udvikling i Covid-19 situationen er det
aftalt, at Restauranten lukker fra den 23/12 kl. 15.00 til
den 23/1 2022. Lukning er en betingelse for, at blive
omfattet af regerings hjælpepakker. Da ”Take Away
Skovs” hører sammen med restauranten lukker denne
desværre også.
Det har været en svær opstart for vores restaurant.
Corona lukninger og restriktioner hele sommeren og
efteråret, og nu lukning igen. I hele året har det tilllige
været rigtigt svært at finde personale - hvilket var et
generelt problem i branchen.
Vi medlemmer har desværre også oplevet, at vores
forventningerne ikke altid blev indfriet. Dette er vi i
tæt dialog med forpagteren om, og vi ser frem til
genåbningen ultimo januar 2022. Vi arbejder også på,
at skabe bedre rammer for medlemmerne, og arbejder
nu på indretning i klublokalet, så det kan blive et
rigtigt afslappet og hyggeligt sted at opholde sig.
Sejlklubbens Restaurant giver hvert år en del af omsætningen til klubbens økonomi, hvorfor vi alle har stor
interesse i en god omsætning, selvfølgelig med respekt
for at der også skal være god plads til os medlemmer.
Restauranten vil løbende orientere om ugens rette mm.
på klubbens facebookside og ser frem til 2022.

Sejlklubbens Sejlerskole savner fortsat instruktører
Corona gør det populært at sejle i danske farvande.
Derfor er der mange som ønsker at komme på sejlerskole. Så hvis du har tid og lyst lære andre at sejle, en
aften om ugen, så kontakt gerne SKS Sejlerskole.
Ring til Flemming på 40 21 61 05.

Andespil og Gløgg - traditionen tro.
I december var der Gløgg og Andespil. Traditionen
holdes i hævt takket være udvalget: SKS Klubliv.
Mange kom forbi og vandt præmier i Andespillet som
vist også hedder Bingo på den anden side af sundet.
Desværre er det svært at holde arrangementer når
Coronasmitten stiger i Danmark og vi håber at alle
medlemmer passer på hinanden og respekterer at
holde afstand og spritte fingre.
Nu er det snart jul og trods Corona så håber vi at I alle
får en dejlig jul. Mvh SKS Klubliv.

Broncemedaljer og masser af medvind.
I november vandt ”Skovserne” Frederik Rask og Jakob
Precht VM-bronze i 49’eren efter blot tre måneders
samarbejde. For den imponerende præstation er
Frederik Rask nu blevet nomineret af Team Danmark,
DIF og Politiken som en blandt ti atleter i kampen om
at blive 'Årets Fund' i dansk idræt.
Frederik Rask og Jakob Precht begyndte at sejle
sammen efter OL, hvor Precht opnåede en flot 5. plads
med Jonas Warrer. Nu er kursen sat mod OL2024 og
Skovshoved Sejlklub støtter hele vejen.
Skovshoved Sejlklub kan næsten ikke nå at skrive de
seneste nyheder om vores OL-projekt. Vi anbefaler at
følge med på facebook. Mens dette skrives er de to
sejlere på vej hjem fra Portugal med endnu et flot
topresultat. En førsteplads i Portugal Grand prix.
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Hobie DM i frisk vind

I år var SKS vært for Hobie 16 SPI Danmarksmesterskabet i weekenden den 28-29 august.
DM går på skift mellem Fyn/Jylland og Sjælland og i år
blev det afholdt i Østdanmark. De første ’oversøiske’
deltagere ankom fredag i silende regn og registrede sig
hos Anne Klint Berg inden de riggede til.
Lørdagen startede også våd og kold og vi udsatte første
start en time, så regnen kunne drive over, men kl. 11.30
var stævnet i gang.
Med en temmelig hård vind på 14-25 knob fra nordøst,
masser af bølger, og stadig af og til byger, blev 5 sejladser gennemført. Det var hårdt men sjovt, og enkelte
udgik. Den obligatoriske hobiebar åbnede, så snart
bådene ramte kajen, efterfulgt af middag med hele den
danske Hobie-familie og kapsejladshjælperne.

Søndag så vejrudsigten bedre ud med hensyn til regn
og med mindre vind, så Søren Moesgård byttede
dommerbåden ud med en hobie, hvor gasten havde
slået foden dagen før. Bølgerne var der stadig, hvilket
gjorde det meget udfordrende. I middelvind og
gammel sø kæmpede de tungere hold, mens de lettere
hold trivedes. Stadig actionfyldt kapsejlads med en
tabt mast på den nyeste båd i flåden, i næstsidste
kapsejlads.
11 sejladser blev gennemført i alt og en flot "kanon"
salut med stram eksersits ved præmieoverrækkelsen
afsluttede endnu et super DM.
Tak til Jon, Jørgen, Finn, Claus, Claus, Søren, Anne,
Inge og kanonholdet for deres uundværlige hjælp.
Tekst: Claus Engelsen
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Optimist træning

To weekender i november blev der virkelig blevet gået til den, i en
træningslejr med opti-sejlere fra Sverige, Norge, Tyskland og naturligvis
Danmark. Arrangengør var Skovshoved Sejlklub og Hellerup Sejlklub i tæt
samarbejde, med VM/EM Coach Rene Abner, samt flere dygtige trænere fra
Øresunds-regionen, der sikrede et højt niveau.

Foto: Thomas Vinding Beck

Sejlsportsligaens WOW stævne i Sundby d. 18.-19.
september.

Tekst: Anne Klint Bergh

Molich X Meter Mesterskab i Skovshoved Sejlklub

Knarr DM

Molich X Meter DM
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Sejlsportsligaens WOW stævne i Sundby d. 18.-19.
september.

SKS til EM i J70 i Skovshoved

SKS til Sejlsportsligaens
WOW stævne

Foto: Heegaard

Jan, skipper udtalte:
”Ja, det var fedt. Der var 98 både med. Team Barefoot bliver 63.
Der var i alt 18 danske både med, og vi var nr 7 af dem husker
jeg. Still room for improvement :) , – men vi kæmpede”
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- og så var den anden
båd her og vi gjorde
altså det rigtige, og
dommeren var så ...

- måske sku du skrive
et indlæg i
Søforklaringer ... det
plejer at hjælpe!

Sejlsportsliga en dag i september
Der sker så meget på havnen og på vandet i vores Sejlklub.
Til årets store afsluttende ligastævne med indbudte dygtige
sejlere var der flot sejllads - dog vandt SKS ikke denne gang.
Vi ser frem til en forbedret placering i 2020
På gensyn
Foto: Søren Moesgård

GLÆDELIG SKS JUL
OG GODT NYTÅR
2011

