Sunds Sejlklub

Man behøver ikke et
hav for at gå til sejlsport.

Vinter i Sunds Sejlklub
Så her vi endelig fået vinterens programmet
på plads, det betyder dog ikke at der ikke kan
komme ændringer.
HUSK at tilmelde jer via holdsport.

Klubaften i Sunds, nov – marts
Hver anden mandag fra 18-19.30
Vi mødes i klubben, hygger med motion, teori
eller nogle alternative aktiviteter i området.
HUSK varmt og praktisk tøj.
Mens ungerne hygger i klubben har vi brug for lidt
forælder hjælp i værksted til, renovering af
mellembygning og rep. og klargøre af jolle.

Svømning, Herning svømmehal, fra 22 okt.
For at holde på fællesskabet og formen.
Vi har lejet Spring bassinet i Herning Svømmehal
hver anden torsdag fra 18 – 19
Vi starter med nogle fældes øvelser / lege i vandet
og slutter med fri leg.
Ønsker man at svømme før eller efter skal man
indløse billet
Ang. omklædning er der lidt pres på. Så det er til
hyggesnak og man må først begynde at gå i
omklædning 15 min før i skal starte.
Pga. corona må vi pt. være 20 personer, så husk
tilmelding på Holdsport.

Halloween aften, den 29 okt. kl. 18
Vi pynter op, laver halloween mad og pynter
halloween muffins.
Det bliver både hyggeligt og uhyggeligt.
Pris for det ang. 40,- mobilepay 31 79 59 55
Tilmelding via. Holdsport

Julehjælp 7 - 8 nov. (Tjen penge til klubben)
Mange klubber sælger kalender og andet for at
tjene penge til klubkassen. Vi har valgt at gøre det
lidt anderledes. Vi arbejder en weekend som
juletræs hjælpere, klubben kan tjene 10.000,14.000,- afhængige af hvor mange hænde vi er.
Derfor har vi brug for hænder til at slæbe
juletræer ud af skoven.
Vi mødes begge dag kl. 8 arbejder og hygger i den
friske luft til ca. kl. 16
Der er fuld forplejning hele dagen.
Så kom og hjælp det du kan Kom frisk ☺
Sted Tarpvej 11, Brande
Tilmelding og mere info på holdsport.

Julehygge i klubben
Vi arbejder på
Julehygge med overnatning, julefrokost, lave
chokolade og evt. Jule/lyssejlads.
Mere info senere.

Vintersejlads i Sunds, nov – marts
Hver anden lørdag fra 10-12
Nogle sejler kan ikke få nok, og har lyst til at sejle
hele året. Når vand temperaturen er under 10
grader kræver det kraftig våddragt eller tørdragt
at deltage i vintersejlads.
Øvrige er også velkommen i klubben til en frisk
gå, løbe eller cykeltur søen rundt mens der sejles.
Fældes hygge i klubhuset bagefter.

Sunds Sejlklub, Vester Søvej 4, 7451 Sunds

Skulle vi får flere vilde og gode
ideer, høre i fra os.

