
Det har været endnu et travlt og spændene år i Faaborg Sejlklub. Det er ikke til 
at mærke at den er over 100 år gammel. Jeg vil gerne takke for den flotte 
opbakning der har været gennem hele året, til de aktiviteter der har været været i 
vores klub.
Selv om vejret måske ikke var det bedste, så håber jeg at I alle havde en god 2015 
sæson. Noget af det jeg tænker tilbage på med glæde, er vores fællestur til 
Avernakø, en tur der vil blive gentaget i år.

Jeg vil gerne takke alle jer, der gør en kæmpe frivillig indsats i VORES klub. 
Der skal lyde en stor tak til vores sponsorer, for deres store hjælp.
Det er altid svært, hvordan en klub som vores skal takke de mange, der gør en 
ekstra indsats. Jeg mener at vi alle har et ansvar for at påskønne denne indsats og 
huske på at intet kommer af sig selv, men der er frivillige kræfter bag alle aktiviteter, 
der er i vores klub.

Et af de store arrangementer vi havde sidste år var Sejlsportsliga stævnet i 
forbindelse med Faaborg Outdoor Event.  Her satte vi som klub nye standarter 
for hvordan disse stævner kan holdes. Med to weekender hvor Faaborg fjord viste 
sig fra sin bedste side, skabte vi sammen  virkeligt noget der vil blive husket 
fremover. Vores meget aktive deltagelse i afholdelsen af selve Faaborg Outdoor 
Event, har udover at være god for vores økonomi, også vist at vi mener det alvorligt 
når vi siger at vi ønsker at være en aktiv del af vores lokalsamfund. Vi vil også i år 
have en fremtrædende rolle i forbindelse med dette arrangement. Som 
repræsentant for Faaborg Sejlklub er jeg også blevet valgt ind i bestyrelsen af 
Outdoor Event Sydfyn som det hedder nu.

Vi havde sidste år også fornøjelsen af at følge vores deltagere i 
Sejlsportsligaen. 

konkurrencen er ikke blevet mindre og vores drenge havde deres at se til i forhold 
til at holde vores placering i første division. Men det lykkes med en samlet 11. plads 

Henning Sørensen er holdleder for vores liga hold. Vores mål for denne sæson er 
at få flere af vores yngre medlemmer ud at sejle liga sejladser og generelt flere til at 
blive en aktiv del af dette arbejde. 

Det er også grunden til at vi købte en CB66 i efteråret, her har vi fået en båd der 
har nogle af de samme egenskaber som en J70er. dog til en 1/4 af prisen. Tanken 
omkring dette indkøb er netop at få skabt et miljø i klubben omkring sportsbåde 
sejlads på tværs af aldre og forudsætninger.  

Faaborg Sejlklub er repræsenteret i styregruppen omkring ligaen, herigennem vil 
vi arbejde for, at ligaen bliver en langtidsholdbar del af Dansk Sejlsport. 



Sejlerskolen har igen i år haft rigtig god tilslutning og med alle beståede  
elever, må vi sige at vores instruktører har gjort en flot indsats. Vi er som altid 
på udkig efter flere instruktører der kan være med til at løfte denne vigtige 
opgave i vores klub. 

Ungdoms afdelingen har igen i år haft stor tilslutning. Der er stor aktivitet  
lige fra krabber og til storjolle sejlads. I ungdomsafdelingen bliver der løbende 
arbejdet med at skabe et miljø hvor alle føler sig velkommen og at der er 
udfordringer til alle uanset hvilke ambitioner børnene har. Nogle af de nye 
tiltag der kommer til i år er fri træning om mandagen, hvor det er tanken at de 
unge mødes og aftaler fra gang til gang hvad de ønsker at lave, det kan være 
alt fra SUP eller kajak polo til kølbåds sejlads i CB66eren. 
Som noget nyt kommer de helt nye optimister også til at træne to gange om 
ugen, for her igennem at kunne udvikle sig hurtigere. 
Faaborg Sejlklub står i samarbejde med Thurø bag opstarten af noget vi 
kalder Fyns sejler Ø. Her er vi gået sammen med et ønske om at der skal 
være flere unge sejlere på Fyn der kommer til at deltage i regionale stævner. 
Det skal blandt andet ske ved at stævnerne skal være mere på børnenes 
præmisser og hvor der også bliver tænkt på at det skal være en oplevelse for 
hele familien.  
Ungdoms afdelingen har sidste år fået en ny gummibåd ved navn Solveig. og 
tre nye optimistjoller med hjælp fra Fionia fonden, Tuborg fonden og 
Sydbank. Gennem de sidste fire år er det lykkes at få støtte fra firmaer, fonde 
og kommunen på over 1.000.000 kr. Disse midler er med til at holde vores 
klub tidsvarende. Men beløb af denne størrelse kommer heller ikke af sig 
selv, der ligger en kæmpe indsats bag disse midler. 
I slutningen af maj skal vi være vært ved Torm grand prix. 

Hus bro og plads udvalget, klabautermændene og folkene omkring, har 
også hængt i for at vedligeholde vores klub.  
Der er meget af deres arbejde der er lidt usynligt 
Det gør ikke deres arbejde mindre betydningsfuldt - tværtimod. Et sted hvor vi 
kan se deres store indsats er i regnskabet hvor udgifterne til vedligehold er 
meget lavt takket være den store indsats der bliver gjordt herfra.  

Der er i denne vinter blevet to ledige pladser ved broen. Vi er igang med at 
kigge på om det betyder at vi allerede i år slår nogle pladser sammen for at 
tilgode se at bådene bliver større og større. 

Vi forventer at vores nye jolleskur bliver opført hen over sommeren. 



På kapsejlads siden har der også i år været nok at se til. Ud over Liga 
stævnerne, har vi også afholdt Speed Cup. Hvor Folkebåden holdt rangliste 
stævne, i år kommer H båden og afholder rangliste stævne. 
Tuco cup blev noget af en blæsende affære.  
Onsdags og pigesejladsen er på ca. samme niveau som de senere år, dog 
med en lille fremgang. 
Vi er allerede begyndt at kigge frem imod 2017 hvor vi bliver værter ved EM 
for OK joller. Det bliver nok noget af det største vi har arrangeret i klubben. 
Der forventes over 150 joller fra hele verden. Bestyrelsen glæder til at løfte 
denne opgave sammen med jer. 

Vores hjemmeside. Er flittigt besøgt. Det er vigtigt at den er aktuel og 
opdateret. Vi vil fra bestyrelsens side gerne opfordre til at medlemmerne 
sender materiale til Sune så der kan komme flere historier fra vores alle 
sammens sejler liv på siden. 

Fyns sejler weekend. Er en tanke vi har arbejdet med i nogle år, uden rigtigt 
at komme igang. Men i år er det planen at samle sejlere fra hele fyn til en 
hyggelig weekend. I samarbejde med SSS og i anledning af SSS fylder 150 
år og at museum for lystsejlads flytter fra Valdemar slot til Frederiksøen. Det 
er d. 24 til 26 juni. Der vil blandt andet blive fortilje sejlads gennem 
Svendborgsund sammen med Svanen og Tyra med efterfølgende fest 
middag. Jeg håber at mange af klubbens medlemmer ønsker at bakke op 
omkring dette. Hvis der sidder nogle her der synes at det lyder så 
spændende at de ønsker at være med til at arrangere dette, hører vi meget 
gerne fra jer.   

Vores medlems tal er på samme niveau som sidste år ca 430 til 470 
medlemer, hen over året.  
Vi har skiftet bank fra Danske bank til Sparekassen Fyn. Et skift der desværre 
ikke gik så nemt som forventet. Sparekassen Fyn er vi rigtig godt tilfredse 
med, men det har skabt en del problemer omkring Nets og opkrævningen af 
kontingenter. Det beklager bestyrelsen. 

Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 12 møder. Der er blandt andet 
blevet arbejdet med hvordan vi ser vores klub udvikle sig. Som en del af dette 
arbejde vil vi gerne invitere jer medlemmer til en aften i april hvor vi i 
fællesskab kan tænke store og små tanker om vores klubs udvikling. Der vil 
snarest komme mere info ud omkring dette. Vi håber at I vil bakke op om 
dette arbejde. 

Faaborg Sejlklub er for andet år i træk. Indstillet til Torm prisen af Dansk 
Sejlunion. Det viser at det kæmpe arbejde vi alle ligger i vores klub og det 
unikke sammenhold vi har, bliver bemærket i hele landet. Jeg vil lige opfodre 
alle til at gå ind på DS´ hjemmeside og stemme på vores klub.  



  

  

  

  


