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Vores havn klarede storm og vand

Husk fortøjninger
Vi har indenfor kort tid oplevet 2 kraftige storme og et højvande som truede vores havn og
hus. Heldigvis klarede havn og bygninger alle udfordringerne næsten uden skader.
Første storm kostede lidt reparationer på broerne og halvtaget ved masteskuret, mens anden
omgang kun kostede lidt skade på vinkelstykket på flydebroen. Højvandet nåede op 5 cm
under overkanten på fundamentet på vores klubhus, så vi var heldige.
MEN det er vigtigt at alle der har både stående på land men især dem som har både i vandet,
tilser deres både inden og under storme som disse. Og fortøjningerne SKAL kunne klare en
storm som den vi lige har set. Sørg for at de er af god kvalitet og er forsynet med 'kødben'.
Det er også bådejernes ansvar at vores havn kommer godt igennem storme og vinterperiode.

Tilbud fra Pro-safe
Vores sponsor Pro-Safe har her i venter gode tilbud. Check deres webhop på www.pro-safe.dk.
Og til SAS' medlemmer er der ekstra rabat på en række svømmeveste:
Pro-Gybe veste koster normalt 499 kr. - er på tilbud til 249,50 kr., men SAS får dem til 175
kr.
Mk1 veste koster normalt 345 kr. - er på tilbud til 172,50 kr., men SAS får dem til 125 kr.
Max veste koster normalt 545 kr. - er på tilbud til 272,50 kr., men SAS får dem til 234 kr.
Ikke alle størrelser og farver er tilbage, men kontakt Claus Møller Christensen på
claus@4chr.dk, så kan vi bestille inden jul.
Crewsaver svømmeveste

Vinterbadere i SAS
Vi arbejder med en ny aktivitet for medlemmerne i sejlklubben. Broer og faciliteter er ikke
belastet af megen trafik i vinterperioden, og vi giver derfor vinterbadere mulighed for at blive
medlem af SAS.
De vil kunne anvende vores omklædningsfaciliteter og broer/stiger, så hvis I møder nogle af
disse modige badere, så hils dem velkommen.
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