SMG

AKTIVITETSKALENDER 2022
Indhold

Tidspunkt

Begivenhed

Sted

Kl. 10:00 hver tirsdag året
rundt

SMG kaffe

SMG.s klubhus

Lørdag 29.1.22 kl. 13:00

Nytårskur SMG

Søndag d. 27.2.22 kl. 14:00

Tøndeslagning

Tirsdag d. 1.3.22 kl. 19:00

Foredrag "Sejlervejr"

Tirsdags kaffe + ostemad, hvor alle er velkomne

Stubbekøbing Hallens
Samvær, spisning og hygge.
cafeteria

Aktører
Hele klubben
Hele klubben

I og ved SMG.s
klubhus

Børne og børnebørns arrangement. Der vil være tønder for børn som
voksne og præmier for bedst udklædte
Efter tøndeslagning vil der være varm kakao og fastelavnsboller i
klubhuset.

Åbent arrangement

SMG.s klubhus

Foredrag om sejlervejr med lektor Mette Hundahl Marstal
søfartskole. Kom og hør om hvordan du skal forberede dig før sejltur
og hvordan du skal "læse" vejret når du er på søen. Hun har bl.a.
skrevet en fremragende vejrbog og et SMG eksemplar står i
bogskabet i klubhuset .. Til inspiration ;-)

Hele klubben

Hele klubben

Hele klubben

Onsdage: 30.3.22, 6.4.22,
20.4.22 og 27.4.22

Praktisk
sømandsskab

SMG.s klubhus

Undervisningsaftener med gennemgang af diverse regler,
sømandskab og færdigheder, samt øvelser med tovværk,
brandslukning, nødraketter med mere. Begrænset antal.
Tilmelding til kassereren Per Thomsen, groensund@outlook.dk /
30138949.

Lørdag d.9.4.22
kl. 09:00 - 15:00

1. hjælps kursus

SMG.s klubhus

1. hjælpskursus for alle SMG.ere. Begrænset antal/ max 12
deltagere. 6 timers kursus med efterfølgende kursusbevis.

Torsdag 17.3.22 kl. 19:00

"Fiskeri og Fritid"s
aften

Lørdag d. 23.4.22 kl. 09:00

Arbejdsdag

SMG.s klubhus

Vedligehold og rengøring af klubbens faciliteter til sæsonstart !

Fredag d. 29.4.22 og lørdag
d. 30.4.22

Krandage

SMG.s klubhus

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

Bådejere

Søndag d. 1.5.22 kl. 11:00

Standerhejsning

SMG.s klubhus

Standerhejsning, grill pølser + efterfølgende tjek af oppustelige veste
v/Sejl Sikkert rep. !! HUSK din vest !! Tjek af veste efter spisning.

Hele klubben

Hele klubben

Hele klubben og andre
interesserede

Indkøb af forårs klargøringsmidler med god klubrabat hos "Fiskernes
Butikken, Havnegade Indkøb" v/Henriette Rasmussen Henriette giver også rabat på
4, Stubbekøbing forretningens øvrige sortiment af tøj og sko .. Så kom og gør en god
handel.

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 et 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.

Mandage og onsdage 18:0020:00

SUP

SMG.s klubhus og
Grønsund

Opstart af SUP sejlads og undervisning. Der sejles mandag og
onsdage i sommerhalvåret. Der sendes besked ud når sæson starter.
Pernille har planer om ture med overnatning.

Lørdag d. 7.5.22 kl. 08:00

Mastedag

SMG.s klubhus

Lørdag d.4.6.2022

Tærø rundt

Bogø

Fælles hjælp til montering af din mast.
Kapsejlads v/ Bogø sejlklub.

Hele klubben

Hele klubben

Bådejere
Alle sejlere

Lørdag d. 11.6.2022 kl. 10:00- Havnens dag 2020
15:00
"Vild med vand"

Fredag d. .17.6.22 til søndag
SMG.s Klubtur 2022
d. 19.6.22

Fællesarrrangement med klubber og andre aktører i Stubbekøbing
området. Mål: tiltrækkelse af nye medlemmer. Mange former for
aktiviteter tilbydes. SMG: Åbent klubhus, fremvisning og sejlads i
Stubbekøbing havn egne både, klubjolle, SUP.s og kajakker. "Go High bane". Kaffehus
som sidste år. Program på groensund.dk + Facebook, i god tid.
Både/skipper fra klubben tilmed i industrihavnen, ved
broen/tankanlæg med "Åben båd"

Vordingborg

Afsejling aftales indbyrdes imellem deltagerne.
Ved hårdt vejr, forbliver vi i havnen og udsætter sejladsen mod
Vordingborg, til forholdene er til det..
Indhold: Klubhygge og samvær.
Lørdag: Besøg infocenter Masnedø.
Søndag: SMG.s sjov 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. ;-)

Hele klubben

Hele klubben

Torsdag d. 23.6.22 kl. 18:00

Sankt Hans aften

SMG.s klubhus

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

Torsdag d. 18.8.22

Skole tema dag

SMG.s klubhus

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

Torsdag d.25.8.22 til søndag Guldborgsund Baltic
28.8.22
Race

Hele klubben samt andre
interesserede i øvrigt.

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

Lystbådehavnen
v/"Vikingen"
Nykøbing F

Single og doublehanded sejlads fra Nyk. F. og via 3 ruter og med mål
i Nyk. F. lørdag d. 27.8.22. Sejladsen afvikling foregår i samarbejde
med 5 andre sejlklubber .

Hele klubben

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. 18:00 er
grillen klar til medbragt mad og drikke. Alle er velkomne (SKal der
være noget oplysende ?)

Hele klubben

Lørdag d.10.9.21 kl. 09:30

Pålidelighedssejlads
2022

SMG.s klubhus og
Grønsund

Lørdag d. 8.10.22 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

Lørdag d. 15.10.22 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

Fredag d. 21.10.22 kl. 08:00
Lørdag d. 22.10.22 kl. 08:00

Krandage

SMG.s klubhus

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

Hele klubben

Lørdag 29.10.22 kl. 09:00

Arbejdsdag

Torsdag d. 17.11.21 kl. 19:00

Generalforsamling

Torsdag d. 22.12.22 kl. 19:00

Julehygge

SMG.s klubhus

Vedligehold, rengøring og vinterklargøring.

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

