Sunds Sejlklub Man behøver ikke et
hav for at gå til sejlsport.

Genåbning af optimist, jolle, SUP og vandsports aktiviteter
DIF/DS har godkendt at sejlklubber kan genåbne for klub træning på visse og stadigvæk restriktive forhold.
 Max 10 personer (sejlere, trænere og forældre) på havnen ad gangen. Dvs. 9 sejlere og 1 træner.
 Ingen benyttelse af klubhuset (ingen indendørs skippermøder og hvis der afholdes udendørs
skipper møder skal min 2 meters afstand til hinanden overholdes)
 Alle klæder om hjemmefra. Omklædningsrummene må ikke benyttes.
 Hvis der skal hentes grej i klubben (optimisterne skal hente ror/sværd samt sejl og rig) må dette kun
gøres en ad gangen. Jolle sejlerne opfordres til at have alt grej liggende i jollerne.
 Gummibådene skal sættes i vandet og evt. tages op udenfor træningstiden.

Foreløbige aktiviteter i klubben til og med d. 10 maj.
Tid
Hold
Mandag kl. 18.00
Optimist
(Sejlere fra sejlerskole i 2019)
Tirsdag kl. 18.00
Optimist og joller
Onsdag kl. 18.00
SUP og Vandsport
Torsdag kl. 18.00
Optimist og joller

Træner
Christian – 60 49 94 06
Christina – 21 75 86 39
Esben – 28 91 12 80
Christina – 21 75 86 39

For at sejlads i Sunds Sejlklub kan afvikles skal følgende forholdsregler tages.
- Tilmelding via holdsport (for at sikre deltager antallet max 10, Husk træner og forælder tæller med)
- Alle hygiejneråd og afstands krav skal følges.
- Personer i risikogrupperne eller med sygdomstegn må ikke deltage.
- Klubhuset er fortsat lukket.
- Omklædning hjemme fra eller uden døres. (Omklædnings rum er lukket)
- Hold afstand max. 1 person i sejlskure af gangen.
- Sejlads i privat eller tildelt jolle, det er ikke tilladt at bytte jolle.
- Sejlertøj privat eller fast lånedragt (man kan låne en fast dragt med hjem i denne periode)

Husk: Klubhus og omklædning er lukket.
Klæd om og tis af hjemmefra og brug muligheden for at låne en våddragt af klubben, som du tager
med hjem og afleverer til sommerferien.
Opstart af ny optimist sejlerskole udsættes til august.
Ved spørgsmål, lån af våddragt eller lign., kontakt Christina på tlf: 21758639
Vi glæder os rigtig meget, til at være sammen med jer og sammen skabe en masse gode oplevelser
på vand og land.
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