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Velkommen til en god sæson

Sæsonen tegner godt
Vejret er nu helt skiftet til dansk forår og vandet er ved at få normale temperaturer.
Broerne har haft en fredelig vinter og pladserne er lejet ud. Juniorerne er på vandet
og Ehlers Cup er i gang. Hvad mere kan en aktiv klub som vores ønske os ??
 
Dansk Sejlunion prøver med forskellige midler at få mere liv i klubberne, både på
kapsejlads, ungdoms, men også på tursejlerområdet. Se f.eks. beskrivelsen af
oplevelser i København ad vandvejen.

Sejl helt ind i hovedstaden

Hjælp klubben med et bedre overblik
Når pladser skal fordeles, nye medlemmer kommer til eller eksisterende medlemmer
ønsker at skifte plads, er det afgørende for at kunne finde den rette plads, at
oplysninger om bådens størrelse er korrekt. Men også når der skal bruges en
hjælpende hånd til arbejdsdage, specielle arrangementer eller stævner, kan det
være nyttigt at have en opdateret fortegnelse over medlemmernes alder,
mailadresser, telefonnumre, fysiske adresser m.m.
 
Vi kan alle hjælpe med dette at skabe et bedre overblik. Den hurtige vej er at klikke
nedenfor og gå ind på hjemmesiden. Her anvendes skemaet 'Bliv medlem' til at
indtaste alle relevante oplysninger om navn, alder, adresse, bådstørrelse m.m.
 
Der er naturligvis ingen eksisterende medlemmer, som indmeldes igen - det holder
vores gode kasserer Arne styr på, men det vil give mulighed for at få opdateret de
oplysninger som klubben p.t. har om hvert enkelt medlem.
 
Alternativt kan skemaet findes på samme side (yderst til venstre). Det kan printes,
udfyldes og sendes/afleveres til Kasserer Arne Hansen.

Udfyld medlemsoplysninger

Juniorerne er godt i gang
Juniorerne søsatte jollebroerne ved standerhejsningen midt i april og startede
sæsonen lige efter. Det var tydeligt at se, at mange havde gået og ventet længe på
at komme på vandet. Skønt er det når glade ansigter fylder vores klub og da
klubbens nyeste projekt 'Søstjernerne' havde første træning 14 dage senere
dukkede der 9 friske unge op. Det er efterfølgende blevet til flere Søstjerner og her
midt i maj tæller holdet 13 nye. Fantastisk at tænke på at det kan blive til mange
nye sejlere om nogle år, og gad vide om forældrene også bliver lokket?? 
 
Vores garvede sejlere har allerede vist standeren ved flere lejligheder. Deltagelse i
både Hellerup, Kolding og Rungsted er det blevet til, og i den kommende weekend
er der 14 friske juniorer der drager til Kerteminde for at deltage i Sailextreme. Vi
bliver repræsenteret både i Optimist B, C, Feva og Zoom8 klassen. Og forældrene
mødes som det har været traditionen mange år ved Dorte og Anders Christensens
campingvogn for en stor SAS fællesspisning lørdag aften. Det viser en klub med
sammenhold.

Se flere nyheder fra juniorerne her

http://www.sejlsas.dk/
http://www.sejlsport.dk/tursejlads/nyheder/2013/5/sejl-helt-ind-i-hovedstaden/
http://sejlsas.dk/bliv-medlem
http://sejlsas.dk/juniorafdelingen
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Check hjemmesiden
Vi har fået sponseret en hjertestarter fra TrygFonden til
fælles brug mellem roklubben og SAS. Med i pakken er 2
kurser i brugen af hjertestarteren, og begge holdes i
klubhuset den 3/6. Interesserede kan se mere på
hjemmesiden og tilmelde sig til kurset til Jesper Vind
Andersen.
 
Du kan også læse om Dansk Sejlunions bog, der er udgivet
i anledningen af unionens 100 års jubilæum. Den kan
købes i sejlershoppen.
 
Og det er tid til PINSETUR. Aktivitetsudvalget inviterer til
pinsetur i den kommende weekend. Husk at tage med hvis
tiden er til det - det øver også klubbens sammenhold.

Se hjemmesiden

Med venlig hilsen
 
Skælskør Amatør-Sejlklub

www.sejlsas.dk
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