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ØV – SÆSONEN ER NÆSTEN SLUT 
Derfor havde vi Anders Qvirin på besøg i 

klubben den 24. september, hvor Anders 

fortalte om hvad man særligt skulle tænke på i 

forbindelse med vinterklargøring af sin båd. 

Anders kom rundt om alt fra ventiler, 

frostsikring, impeller, skrueaksler og meget 

mere – stor tak til Anders for at dele ud af hans viden. 

Sejlerskolen  

7 kursister gik op til den praktiske prøve, 

og alle bestod med bravour – stort til lykke 

til jer alle. God vind ☺ 

Henrik Larsen starter igen i år et hold for 

den teoretisk del af duelighedsbeviset op. 

Det sker den 3. oktober. Holdet er ikke så 

stort i år, men Henrik har valgt at køre det 

alligevel, så hvis du, eller en du kender, 

mangler duelighedsbeviset, skulle det så 

ikke være i år du fik taget det? 

Kapsejlads 

Den sidste onsdagssejlads er sejlet for i år. Men der er stadig Bågø 
rundt lørdag den 28. september, med efterfølgende fællesspisning 
i klubhuset, eller Brummers cup søndag den 6. oktober, med 
frokost på Brummers gård, inden turen går hjemad.  
Alle er velkomne, der startes med respit, så alle kommer i mål ca. 

samtidig, du kan også deltage udenfor kapsejladsen, sejle med og 
deltage i det sociale arrangement. Tilmelding på hjemmesiden. 
 
Ungdomsafdelingen 
Da det ikke har været muligt at finde nok 

der vil hjælpe med at få ungdomsarbejdet 
i gang igen, har bestyrelsen udarbejdet en 
vision for ungdomsarbejdet. Med den 
håber vi, at det bliver lettere at se hvordan 
og med hvad der er brug for hjælp til, og 

at der så er nogen af jer som kunne blive 
interesseret i at hjælpe med at få reetableret ungdomsafdelingen.  
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Plimsollerne 
Plimsollerne startede deres møder op igen den 5. september, 

samme dag som vi holdt introduktionsmøde. Plimsollerne mødes 

hver torsdag kl. 19 med hjemmebrygget kaffe.  

Plimsollerne afholder fællesspisning d. 31. oktober og 

juleafslutning d. 5. december. Alle er velkomne. 

Løbesedler  

I et forsøg på at skaffe flere medlemmer, har bestyrelsen 

udarbejdet nogle ”løbesedler”, som er delt rundt til alle både, som 

ikke har en Assens Sejlklub stander. Vi beskriver her klubbens 

aktiviteter og de arrangementer vi har planlagt i efteråret, og så 

tilbyder vi nye medlemmer gratis medlemskab resten af året. 

I efteråret har vi desuden planlagt følgende aktiviteter: 

Onsdag den 23. oktober kl. 19.00 er der et spændende 

informationsmøde vedrørende opstart af en afdeling af 

Søredningstjenesten i Assens. Mødet holdes i samarbejde 

med Assens Kommune, Assens Havn, Assens Tursejlerklub, 

Assens Dykkerklub, Assens Søsportscenter og Dansk 

Søredningsselskab. Invitationen er vedhæftet nedenfor. 

Lørdag den 2. november kl. 15.00 er der standersænkning, hvor 

klubben er vært ved kaffe og kage. 

Tirsdag den 19. november kl. 19.30 vil Ann Nissen og Preben 

Heide, der har skrevet bøger og lavet fjernsyn om sejlads og 

sejlerlivets glæder, underholde med ”glimt fra et langt 

sejlerliv”.  

Svømning starter igen 

Igen i år bliver det muligt at svømme i 

Tommerup svømmehal hver søndag 

formiddag fra kl. 10.00-11.00 med start første søndag i november til ultimo marts, 

dog ikke mellem jul og nytår og følgende søndage: 1/12 + 8/12 + 15/3 + 22/3. 

I lighed med tidligere år vil der ikke være svømmeleder/livredder i hallen. 

Giv nyhedsbrevet videre til dine naboer og husk at spørg dem om ikke de skal med til et 

af vores arrangementer i klubben – jo flere vi er jo flere spændende arrangementer kan 

vi lave! 

Sejlerhilsner 

Peder Roar  
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