Nyhedsbrev maj 2021
Fra formanden

Formanden har ordet
Det er jo supergode nyheder, at landet åbner mere nu – det
betyder, at vi kan sætte gang i vores aktiviteter.
Ganske vist fik vi en forskrækkelse med nedlukningen af Assens
sogn. Vi nåede lige at udskyde den standerhejsning, som ”helt
sikkert” skulle have været den 8. maj, og onsdagssejladserne –
men så gik det hele væk, og sognet åbnede igen.
Klubhuset er nu åbent, og søsportscentret ligeså. Men brug
lokalerne med omtanke – vi vil ikke risikere at skulle lukke ned igen.
Indtil videre er der krav om coronapas begge steder – skal kunne
vises når man er i klublokalerne henholdsvis søsportscentret.
Læs om en travl maj måned nedenfor – der kommer til at ske så
meget i vores klub. Og giv gerne et tip til din nabo eller genbo, for
som du kan se, er rigtig mange af aktiviteterne for alle.

Kort om
kalenderen

Maj bliver travl
Første begivenhed er turen til Høruphav i Kristi Himmelfartsferien
den 13.-16. maj. Læs mere nedenfor.
Så er der introduktionsaften om sejlerskole den 18. maj – mere
nedenfor.
Og så kommer der en travl dag den 29. maj:
• Kl. 9:30 Standerhejsning (jojo, nu skal det være ..)
• Kl. 10:30 Velkomst og introduktion for nye medlemmer
• Kl. 11:30 Introduktion om ungdomsarbejdet
Meget mere nedenfor.
Kigger vi ind i juni, er der turen til Dyvig og tilbage den 19.-20. juni.
Også mere om den nedenfor.
Du kan også læse mere på hjemmesiden via dette LINK

Nyt fra udvalgene
Tursejlads

Udvalgene
Tursejladsudvalget
Kristi Himmelfarts-tur til Høruphav den 13.-16. maj
Selv om temperaturen ikke ligefrem kalder på shorts og korte
ærmer og corona-restriktionerne just ikke er på klubbernes side,
har vi i Assens Sejlklub valgt at invitere til Assens Sejlklubs
forårstogt, som går til Høruphav, Sydals.
Alle vi der ligger i Assens Marina er inviteret til at deltage, men på
grund af corona-restriktionerne som vi ser dem nu, har vi plads til
25 personer indendørs eller 75 personer udendørs. Vi må derfor
bede om tilmeldinger på www.assens-sejlklub.dk på EVENT med
antal deltagere ombord. Hvis du ikke er medlem af sejlklubben,
beder vi dig først oprette din profil. Du vil ikke blive oprettet som
medlem, medmindre du selv ønsker det.
Alle bådtyper er velkomne til at deltage, og hvis du ønsker at sejle
med trygt følgeskab, arrangerer vi gerne.
Turen til Høruphav er på 34 sømil, men hvis du ønsker at bryde
den op, kan vi anbefale at du anløber Dyvig for overnatning og
fortsætter næste dag til Høruphav.
Turen hjem lader vi deltagerne selv arrangere, men stadig med
mulighed for aftale om følgeskab og evt. via Kalvø, Mommark eller
Lyø.
Programmet ser sådan ud:
Torsdag 13. maj:
• Kl. 8:30 skippermøde for aftale om følgeskab m.v.
• Afgang for både Dyvig-gruppen og Høruphav-gruppen
Fredag 14. maj:
• Morgenmad Dyvig-gruppen og herefter afgang til Høruphav
• Morgenmad Høruphav-gruppen og herefter nyd naturen i
Høruphav-området eller besøg dejlige Sønderborg på en
almindelig handelsdag. Bus eller Flex Taxa er muligt.
• Dyvig-gruppen ankommer til Høruphav
• Kl. 18:00 er grillen varm, og der er fællesspisning i klubhuset
Lørdag 15. maj:
• Morgenmad i klubhuset Høruphav og herefter frit valg til
hjemturen
Deltagelse: 50 kr. pr. person inkl. molebajer ved anløb og 2 x
morgenmad (medbring selv te og kaffe). Havnepenge betales efter
havnenes bestemmelser.

Nyt fra udvalgene

Sidste tilmelding er fredag den 7. maj kl. 22.

Tursejlads (fortsat)
Får du problemer med at oprette din profil under EVENT på
hjemmesiden, ringer du blot på 4042 6887 (Hans), og vi finder en
løsning.
Vi håber på godt sejlervejr og rigelig sol.
Tursejlerudvalget

Sejlerskole

Sejlerskolen og Solingene
Tirsdag den 18. maj kl. 18:30 inviterer vi til intro-aften om klubbens
sejlerskole.
Vi indleder med at byde på æggekage.
Derefter har aftenen følgende punkter på programmet:
1. Velkomst v/formand Per Smith samt kort introduktion til
sejlklubben, herunder udvalg og aktiviteter
2. Muligheder for dig i Assens Sejlklub – praktisk sejlads,
speedbådskørekort, duelighedsbevis, kapsejlads (praktik) og
meget mere
3. Medlemskab og fordele
4. Spørgsmål
Alle er velkommen.

Arrangementer

Arrangementer
Standerhejsning den 29. maj
Vi afholder standerhejsning lørdag den 29. maj kl. 9:30, og straks
derefter er der kaffe og kage – alle med båd i Assens Marina er
velkommen.

Nyt fra udvalgene
Nyt fra udvalgene
Tursejlads
Tursejlads (fortsat)
Arrangementer
(fortsat)

Velkomst og introduktion for nye medlemmer
I forbindelse med standerhejsningen lørdag den 29.maj er der en
særlig velkomst til klubbens nye medlemmer kl. 10:30 med en
orientering om de mange muligheder, klubben tilbyder sine
medlemmer. Det foregår i klubhuset.

Sejlerskole
Ungdom

Ungdomsafdelingen
Sjov og sommerglade børn og unge – gang i
Ungdomsafdelingen
Lørdag den 29. maj kl. 11:30 inviterer Assens Sejlklub alle
interesserede – og især familier med børn og unge – til en
drøftelse af mulighederne for at få gang i klubbens
ungdomsafdeling og aktiviteter for børn og unge.
Før mødet vil nogle unge sejlere demonstrere klubbens joller i
havnebassinet, og hvis vejret tillader det, vil man også kunne få en
tur.
Efter sejlturen byder klubben på pizza, og derefter starter det
egentlige møde. Vi ser meget gerne, at både voksne, unge og
børn og deres forældre møder frem, og man behøver ikke være
medlem af sejlklubben for at deltage.

Ungdom

Det eneste, man skal gøre, er at gå ind på klubbens hjemmeside
og melde sig til under EVENT og ”Liv i ungdomsafdelingen” af
hensyn til madbestillingen, og oplyse hvor mange man ønsker at
reservere plads til.
Klubhuset ligger på Marina-torvet ved siden af ”Mågen” – mens
ungdomsafdelingen ligger i Assens Søsportscenter yderst for
enden af Næsvej.
Kontakt os for evt. spørgsmål – vi ses.

Både tur- og
kapsejlads
Tur til Dyvig og retur den 19.-20. juni
Hvis alt går vel, og det gør det jo som regel, så vil vi gerne invitere
alle klubbens medlemmer med på ovennævnte traditionsrige tur.
Invitationen gælder denne gang både sejlbåde, joller, motorsejlere,
motorbåde, kanoer og kajakker. De eneste betingelser for at

Nyt fra udvalgene
Både tur- og
kapsejlads (fortsat)

deltage er medlemskab af klubben og at fartøjet er sikkert og
velegnet til turen.
Alle skippere og andre deltagere mødes i klubhuset lørdag den
19. juni kl. 9:00. Sejlbådene starter efter mål og motorbådene kl.
10:30 (starttidspunkter udleveres på skippermødet). I Dyvig er der
fællesspisning af medbragt grillmad, underholdning og festligt
samvær.
Hjemturen foregår efter samme opskrift som udturen, men denne
gang sejles der nordover.
Bane og rutekort udleveres på skippermødet.
Der er præmier til hver femte deltagende båd, og vinderne hyldes
i klubhuset umiddelbart efter at alle er kommet i hjemhavn.
Deltagelsen er gratis, I skal blot tilmelde båd, skipper og
mandskab på klubbens hjemmeside senest tre dage før afgang
(dvs. senest onsdag den 16. juni).
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede enten pr. mail
(kulavig@sdu.dk) eller telefon 2122 6506.
På vegne
kapsejladsudvalget
og
tursejladsudvalget
Erik Kulavig

Månedens …

Hmmm …
Vi må håbe at det faktisk er en regnefejl …

