Tidspunkt
Lørdag 26.1.19 kl. 13:00

Torsdag d.7.2.19 kl. 19:00

Søndag d. 3.3.19 kl. 14:00

Onsdag d. 7.3.19 kl. 19:00

Torsdag 21.3.19 kl. 19:00

Torsdag d. 11.4.19 kl. 19:00

SMG

2019

Aktivitets kalender

Begivenhed

Sted

Indhold

Aktører

Nytårskur SMG

SMG.s klubhus

Spisning og hygge i klubhuset..

Hele klubben

Foredrag med emnet: S/Y Apollons fantastiske
Hele klubben
Foredrag sejlads til Stubbekøbing Hallens tur til Middelhavet og deres oplevelser, afholdes
og andre
Middelhavet
cafeteria
af SMG.s familiemedlemmer Rie og Flemming
interesserede
Tordenskjold
Børne og børnebørns arrangement. Der vil være
tønder for børn som voksne og præmier for
I og ved SMG.s
Tøndeslagning
bedst udklædte
Hele klubben
klubhus
Efter tøndeslagning vil der være varm kakao og
fastelavnsboller i klubhuset.
Foredrag med emnet "Sømandspræst": Vores
gode SMG sejler og medlem præst Torben
Foredrag
SMG.s klubhus
Elmbæk Jørgensen kommer og fortæller om
Hele klubben
"Sømandspræst"
oplevelser ved hvervet som sømandspræst ude i
den store verden.
Indkøb af forårs klargøringsmidler med god
klubrabat hos "Fiskernes Indkøb" v/Henriette
"Fiskernes Indkøb" Butikken, Havnegade
Rasmussen Henriette giver også rabat på
Hele klubben
aften
4, Stubbekøbing
forretningens øvrige sortiment af tøj og sko .. Så
kom og gør en god handel.
Undervisningsaften med SMG medlem Peter
Løvdal der deler ud af sin store motorerfaring og
Motor pasning
SMG.s klubhus
Hele klubben
giver gode råd til, hvordan du kan vedligeholde
din båds motor.

Torsdag d 25.4. og fredag d.
26.4.19 kl. 08.00

Krandage

SMG.s klubhus

Mandag d. 20.5.19 kl. 18:0020:00

SUP

SMG.s klubhus og
Grønsund

Torsdage i maj og juni fra kl.
1400 - 1700 + lørdag d.
22.6.19

Ungdomsskolen

Fælles bådisætning. Nærmere bekendtgøres i
god tid, mht. lister og fordeling.
Opstart af SUP sejlads og undervisning. Der
sejles mandag og onsdage.

Bådejere
Hele klubben
og andre
interesserede

SMG stiller ressourcer til rådighed for kursister i
Grønsund og SMG.s
Instruktører og
Guldborgsund Ungdomsskole, hvor der er kursus
klubhus
bådejere
hold med introduktion til emnet: "Sejlerglæde"

Fredag d. 3.5.19 kl. 08:00

Mastedag

SMG.s klubhus

Fælles hjælp til montering af din mast.
Arbejdsramte kan også få hjælp til sådant den
4.5.19 på arbejdsdagen.

Lørdag d. 4.5.19 kl. 09:00

Arbejdsdag

SMG.s klubhus

Vedligehold og rengøring af klubbens faciliteter
til sæsonstart !

Hele klubben

SMG.s klubhus

Standerhejsning, morgen kaffe m. brød +
efterfølgende tjek af oppustelige veste v/Sejl
Sikkert rep. !! HUSK din oppustelige vest !! Tjek
af sådanne veste efter spisning

Hele klubben

Søndag d. 5.5.19 kl. 10:00

Standerhejsning

Lørdag d. 25.5.2019 kl. 10:00- Havnens dag 2019
15:00
"Vild med vand"

Bådejere

Fællesarrrangement med klubber og andre
aktører i Stubbekøbing området. Mål:
tiltrækkelse af nye medlemmer. Mange former
Hele klubben
for aktiviteter tilbydes. SMG: Åbent klubhus,
samt andre
Stubbekøbing havn
fremvisning og sejlads i egne både, klubjolle,
interesserede i
SUP.s og kajakker. Waterballs. Kaffehus som
øvrigt.
sidste år. Program på groensund.dk + Facebook,
i god tid.

Onsdage i maj, juni, august
og september.

Onsdags kapsejlads

Fredag den 7.6.19 til mandag
SMG.s Klubtur 2019
den 10.6.19

Lørdag d.1.6.2019
Søndag d. 23.6.19 kl. 18:00

Onsdag d. 14.8.19 til søndag
18.8.19

Tirsdag d. 27.8.19 kl. 08:00 14:00

Grønsund

Vordingborg

Tærø rundt

Bogø

Sankt Hans aften

SMG.s klubhus

Vegvisir race 2019

Lystbådehavnen
v/"Vikingen"
Nykøbing F

Skole tema dag

SMG.s klubhus

Har du lyst til at deltage med din båd eller som
gast, så mød op på broen ved bådene kl. 1730 og
henvend dig til en af skipperne og få vejledning
eller gasteplads af en af skipperne på bådene.
Hele klubben
Der afholdes også kapsejladsmøde inden vi
starter, og her er du også meget velkommen.
Se mere: http://www.groensund.dk/kapsejlads
eller i din SMG medlemsmappe.
Tur til Vordingborg med fælles afgang fredag kl.
1600. Skippermøde 1530, hvor vi informerer og
beslutter sejlads i forhold til vejrsituation. Ved
hårdt vejr, forbliver vi i havnen og udsætter
sejladsen mod Vordingborg, til forholdene er til
det..
Indhold: Klubhygge og samvær.
Lørdag: Besøg på Borgcenteret. Søndag: SMG.s
Pinsesjov for børn og voksne. Fri deltagelse …
om du er i båd eller kommer i bil.. evt. bare til
deltagelse i en frokost eller ved grillen om
aftenen. ;-)
Kapsejlads v/ Bogø sejlklub.

Hele klubben

Alle sejlere

Grillen er klar kl. 18:00. Medbring selv mad og
drikke.

Hele klubben

Single og doublehanded sejlads fra Nyk. F. og via
3 ruter og med mål i Nyk. F. lørdag d. 17.8.18.
Sejladsen afvikling foregår i samarbejde med 4
andre klubber .

Hele klubben

Stubbekøbing
7 kl. Trin Stubbekøbing skole kommer og skal
skole, elever og
orienteres + afprøve diverse. Flere aktiviteter på
lærer,
vand og land.
medlemmer,
der vil hjælpe.
Både løb for sejl og motorbåde ! Skippermøde
kl. 10:00 1. sejlads kl. 10:30. Frokost når vi har
gennemført 1. sejlads, ca. 1230, 2. sejlads efter
frokost. Præmieoverrækkels, kaffe og kage efter
sejlads. Kl. 18:00 er grillen klar til medbragt mad
og drikke. Alle er velkomne "

Hele klubben

Lørdag d. 31.8.19 kl. 10:00.

Pålidelighedssejlads
2019

SMG.s klubhus og
Grønsund

Lørdag d. 5.10.19 Kl. 13.00

Stander nedtagning

SMG.s klubhus

Inkl. Sild, pålæg og ost.

Hele klubben

Hele klubben

Søndag 6.10.19 kl. 08:0016:00

Mastedag

SMG.s klubhus

Masteafrigningsdag, hvor man kan få hjælp til at
få afmonteret og lagt masten på plads i
mastehus. Nærmere bekendtgøres i god tid,
mht. lister og fordeling.

Torsdag d. 10 og fredag d.
11.10.19 kl. 08:00

Krandage

SMG.s klubhus

Fælles bådoptagning. Nærmere bekendtgøres i
god tid, mht. lister og fordeling.

Hele klubben

Lørdag d. 26.10.19 kl. 09:00

Arbejdsdag

SMG.s klubhus

Vedligehold, rengøring og vinterklargøring.

Hele klubben

Torsdag d. 14.11.19 kl. 19:00
i klubhuset

Generalforsamling

Fredag d. 20.12.19 kl. 19:00

Julehygge

Stubbekøbing Hallens Generalforsamling, inkl. Kaffe med ost og
cafeteria
pålægsboller.

SMG.s klubhus

Gløgg og æbleskiver + god jul til hinanden

Hele klubben

Hele klubben

