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SOMMEREN GÅR PÅ HÆLD
Vi ser tilbage på et sommertogt til skærgården, Tjörn og Orust, super dejligt
område at sejle i. Rigtigt mange flotte steder at ankre op, små øer med
hyggelige havne, og så selvfølgelig ”E6” på ydersiden af skærene, hvor man
sejler i konvoj og ustandseligt overhales af store motorbåde.
Danmark Rundt Singlehand
I juni afviklede Kapsejladsudvalget
Danmark
Rundt
Singlehand,
en
kapsejlads med start og mål i Assens, seks
etaper inshore, i alt 646 sm.
Deltagerne var meget tilfredse med
stævnets afvikling, og ønskede at komme
tilbage til Assens Sejlklub igen om 2 år.
En stor tak til alle de frivillige som sikrede
en succesfuld afvikling af stævnet.
Du kan finde en detaljeret beskrivelse af
sejladsen her:
https://jbhsailing.com/2019/08/08/danmark-rundt-singlehand-2019/
Onsdags sejladserne er startet
Sejlklubben vil de kommende onsdage holde
sejleraften for alle de medlemmer, der ikke
deltager i kapsejlads, men som alligevel har lyst
til at sejle en tur og mødes i klubhuset bagefter
til et stykke smørrebrød og en kop kaffe eller en
øl til byens bedste priser.
Der er skippermøde i klubhuset klokken 18.00, og bådene stævner ud
klokken 19.00 og vender hjem, når solen går ned.
Nye sejlere vil kunne høste af de erfarnes erfaringer, måske end og få en af de
garvede med i deres båd nogle gange, og alle vil kunne få mere indhold i
klublivet.
Det er gratis at deltage i denne omgang, men af hensyn til køkkenet (Kirsten)
er heller ingen binding
Brandsø Rundt
Kapsejladsudvalget minder om, at Middelfart Sejlklub afholder den
traditionsrige kapsejlads Brandsø Rundt lørdag den 7. september.
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Brandsø Rundt - fortsat
Vi har tilmeldt os (Sansara, D8), men kunne godt tænke os at få følgeskab af
andre Assens-både. Transportsejladsen og prisen er overskuelig, og der er
tjek på tingene. Gå blot ind på Middelfart Sejlklub hjemmeside og klik et par
gange, så er I med. Man behøver ikke at have kapsejladslicens eller
målerbrev til denne sejlads, så alle kan deltage.
Er der nogen, der kunne tænke sig at slutte sig til det muntre selskab, så send
en mail til Erik Kulavig, så vil jeg meddele tid for afgang fra Assens og bestille
bord på Fiskerestauranten på Middelfart Marina fredag aften.
Mangler I gaster, kan jeg måske også være behjælpelig med det. Bare skriv.
Lige til sidst: Vi plejer at være hjemme igen sidst på lørdagen, så søndagen
kan bruges til restitution, før arbejdsugen atter banker på.

Plimsollerne – starter deres møder op igen den 5. september, og mødes
hver torsdag kl. 19 med hjemmebrygget kaffe.
Plimsollerne afholder fællesspisning d. 31. oktober og juleafslutning d.
5. december. Alle er velkomne.
Introduktionsaften – afholdes ligeledes den 5. september 2019.
Sejlerakademiet – starter duelighedsbevis op den 3. oktober 2019.
I efteråret har vi desuden planlagt følgende aktiviteter:
September: Foredrag ved vores lokale bådmekaniker Anders Qvirin om
bl.a. vinterklargøring
Oktober: Informationsmøde vedrørende opstart af en afdeling af
Søredningstjenesten i Assens
November: Foredraget ”Glimt fra et langt sejlerliv” af Ann Nissen og
Preben Heide
9. november har vi vores traditionsrige standersænkning
Yderligere omkring dato og klokkeslæt følger.
Giv nyhedsbrevet til din nabo og husk at spørg dem om de ikke skal
med til kapsejlads eller et af de andre arrangementer i klubben –
jo flere vi er jo flere spændende arrangementer kan vi lave!
Sejlerhilsner og rigtig god efterårssæson
Peder Roar

