Hvidovre Sejlklub Suset
Medlem af Dansk Sejlunion og Danmarks Idræts Forbund

Nyhedsmail maj 2022
Kære alle,
Der er forår i luften, og der er heldigvis igen masser af aktivitet på havnen. Denne nyhedsmail
omfatter en oversigt over flere af de aktiviteter som er i gang i klubben omkring sejlads, SUP m.m.

J70
Klubben har i maj måned lånt en
J70-sportsbåd som vi gerne vil give
så mange som muligt mulighed for
at prøve. Den ankommer mandag d.
2. maj og vi har den til rådighed
frem til d. 23. maj.
Der er oprettet et lille
bookingsystem på hjemmesiden,
hvor den kan reserveres.
https://bookingportal.com/j70booking-hvidovre

Vi vil dog gerne have lidt styr på
hvem der låner den, da det kræver lidt kyndighed at manøvrere den, og det skal sikres at man kan
sejle sikkert ind og ud af havnen for sejl. Derfor vil Ulrik (tlf. 22593036) og Jan Larsen (tlf.
21474936) skulle godkende hvem det bruger den. Så udover I kan reservere den på hjemmesiden, så
send også en sms til en af os (eller ring), så siger vi (måske) ok.

SUP
SUP-afdelingen er ligeledes kommet i gang og der er igen i år mulighed for at komme på vandet
flere gange om ugen. Der er også mulighed for at komme på intro-kursus i 2 forløb i foråret.
Hold I: torsdag den 12. maj og torsdag den 19. maj – kl. 1745-2015
Hold II: torsdag den 9. juni og torsdag den 16. juni – kl. 1745-2015.
Der er også team ”mandagsmuskler” hvor der tilbydes styrketræning på SUP boards.
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Det er 7 mandage af to timers varighed (17-19) i foråret, og det kører tilsvarende til efteråret.
HOLD 1: Start mandag 9. maj 2022 - slut mandag 27. juni 2022
Dette er under ledelse af Anne Marie Holst. Tilmelding og betaling via Anne Marie Holst
hjemmeside: www.densundevej.dk
For alle ”Susets SUP’er” fastholder vi muligheden for at gå til SUP tirsdage og torsdage – kl. 18-20.
Tirsdags- og torsdags SUP’er er dem, der kan lide få motioneret alle de muskler, man ikke så ofte
får trænet på land.
Se mere om det hele – herunder priser på hjemmesiden www.hvidovresejlklub.dk/sup

Juniorafdelingen
Vores juniorafdeling er også klar til at tage imod nye og
erfarne sejlere. Så har du børn (ml. 8 – 13 år) eller kender
du nogen der kunne tænke sig at opleve glæden ved at
sejle, og have det sjovt med andre børn så kom frisk. Vi
sejler i optimistjoller, Zoom 8 og Fevajoller.
Vi sejler om mandagen fra kl. 15.15 under ledelse af Gitte
og Nathalia, hvor det er primært nybegyndere, og om
torsdagen fra kl. 17.15 under ledelse af Svend, Ulrik og
Rune hvor der både er mere øvede sejlere, men også plads
til nye.
Kom forbi på et af de ovennævnte tidspunkter eller kontakt
Svend Jørgensen (21683551) eller Ulrik Larsen
(22593036).
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Mini 12 M
Sidst men ikke mindst er der vores mini 12 m. Hvis du kunne tænke dig en tur, eller blot høre mere
om det så skal du have fat i Steen Larsen på 28705053

Onsdagssejladser
Sædvanen tro starter onsdagssejladserne også op. Første gang bliver d. 4 maj, og så sejler vi ellers
race hver onsdag frem til sommerferien.
Det kunne være alletiders hvis flere havde lyst til at være med.
Starten går på banen i Køge Bugt kl. 18.30, og vi slutter af med hyggeligt samvær omkring ”Laus
Pølsebiks” hvor der er grillpølser til en billig penge.
Hvis du tror det kunne være for dig at være med så kom endelig forbi eller tag en snak med en af os
andre.

Sejlerskolen
Vores h-både i sejlerskolen er også kommet i vandet og gør klar til en ny sæson. Der er
efterspørgsel på at være med, og vil du gerne høre mere om sejlerskolen så tag fat i Henning
Thestrup. Vi kan for eksempel godt bruge hjælp til lidt praktiske opgaver.
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