SMG Aktivitets kalender 2021
Tidspunkt

Begivenhed

Sted

Kl. 10:00 hver tirsdag året
rundt

SMG kaffe

SMG.s klubhus

Mandage og onsdage 18:0020:00

SUP

SMG.s klubhus og
Grønsund

Indhold
Tirsdags kaffe + ostemad, hvor alle er velkomne

Opstart af SUP sejlads og undervisning. Der sejles mandag og
onsdage.

Onsdage i maj, juni, august
og september.

Onsdags kapsejlads

Grønsund

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. Der
afholdes også kapsejladsmøde inden vi starter, og her er du også
meget velkommen.
Kontakt kasserer Per Thomsen, 3013899, hvis du vil med ud at sejle
som gast.
Se yderligere: http://www.groensund.dk/kapsejlads eller i din SMG
medlemsmappe.

Tirsdag d. 19.8.21 kl. 08:00 14:00

Skole tema dag

SMG.s klubhus

7 kl. Trin Stubbekøbing skole kommer og skal orienteres + afprøve
diverse. Flere aktiviteter på vand og land.

Fredag d. 20.8.21 til søndag
d. 22.8.21

Megin DM "Megin
Bowle"

SMG og Grønsund

Afholdelse af mesterskabet, hvor der skal bruges hjælpere til diverse.

Aktører
Hele klubben

Hele klubben og andre
interesserede

Hele klubben

Stubbekøbing skole, elever
og lærer, medlemmer, der vil
hjælpe.

Megin sejlere og SMG

Torsdag d.26.8.21 til søndag Guldborgsund Baltic
29.8.21
Race

Lystbådehavnen
v/"Vikingen"
Nykøbing F

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

Hele klubben

Lørdag d. 4.9.21 kl. 09:30

Pålidelighedssejlads
2021

SMG.s klubhus og
Grønsund

Både løb for SUP, sejl og motorbåde ! Skippermøde kl. 09:30 1.
sejlads kl. 10:00. Frokost når vi har gennemført 1. sejlads, ca. 1200,
2. sejlads efter frokost. Præmieoverrækkels, kaffe og kage efter
sejlads.
Kl. 1500: "Mand over bord" og anden sikkerhed ved
demo af Dansk Søredningsselskab og "Sejl SIkkert" instruktør.
Kl. 18:00 er grillen klar til medbragt mad og drikke. Alle er velkomne

Lørdag d. 2.10.21 kl. 11:00

Stander nedtagning

SMG.s klubhus

Efter stander er taget ned og formand har sagt tak for den forgangne
sæson, vil der være pølser ved grillen.

Hele klubben

Søndag d. 16.10.21 kl. 08:00

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.

Hele klubben

SMG.s klubtur går i år til det nye "Museet for Søfart" som er et
spændende sted, hvor man kan afprøve mange aktiviteter
interaktivt, både for store som små sømænd. Program:
Fremkommer senere når diverse er fastlagt. Deltager betaling: 150,kr. pr. voksen (over 18år)

Lørdag d. 6.11.2021 kl. ?

Vinterklubtur

Museet for Søfart
Helsingør

Fredag d. 22.10.21 kl. 08:00
Lørdag d. 23.10.21 kl. 08:00

Krandage

SMG.s klubhus

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

Hele klubben

Lørdag 30.10.21 kl. 09:00

Arbejdsdag

SMG.s klubhus

Vedligehold, rengøring og vinterklargøring.

Hele klubben

Torsdag d. 18.11.21 kl. 19:00

Generalforsamling

Fredag d. 17.12.21 kl. 19:00

Julehygge

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

SMG.s klubhus

Gløgg og æbleskiver + god jul til hinanden

Hele klubben

Hele klubben

Hele klubben

