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FAKTA
OM SYC
SYC Sønderborg Yacht-Club er stiftet
1904 og har pt. ca. 530 medlemmer.
SYC er medlem af Dansk Sejlunion.
Vi arbejder aktivt for udbredelsen og
kendskabet til sejlsporten og tursejladsen. SYC tilbyder aktiviteter indenfor
bredde- og elitesporten og tursejlerne.
Der er også noget for ungdom, seniorer
og handicappede SYC råder over 49 egne
sejlbåde og støttebåde. SYC er selvfinansierende medregnet sponsorstøtte.
Kontingentet holdes på et relativt lavt
niveau, idet alt arbejde er baseret på
frivillig indsats. Gennem sejladserne og
det frivillige arbejde har vi fået et stærkt
socialt sammenhold i klubben. SYC er af
Dansk Sejlunion godkendt som ”Ungdomsvenlig Sejlklub”, ”Sportsklub”, og
”Kompetence- og kraftcenter for sejlads
for handicappede”.
Udover bådflåden råder SYC over klubhus, 3 masteog jollehuse, 2 mastekraner,
bådskran (7,5T), traktor, gode vinteroplægnings-muligheder m.v.
Det ville glæde os at byde dig og din
familie velkommen som nye medlemmer.
Se hvor nemt det er blive medlem af
SYC Sønderborg Yacht-Club allersidst i
brochuren.

Her er

10 gode
grunde
til at blive medlem af
SYC Sønderborg
Yacht-Club
1.	Juniorafdeling – Sejlads i klubbåde hver
tirsdag og torsdag, Optimist, Feva- og
Europajoller, J80’ere samt private både.
SYC har 7 ledsagebåde og et team af
erfarne instruktører og hjælpere mv.
sørger for sikkerheden
2.	Kapsejlads – Onsdagskapsejlads, Als
Rundt, stævner for diverse klassebåde
og diverse kurser. SYC har mange års
erfaring i at afvikle kapsejlads af enhver
art
3.	Studenterafdelingen – Hvis du er uddannelsessøgende i bredeste forstand
kan du melde dig ind her og sejle i vore
J80’ både
4. H
 andicapsejlads i 2,4mR’ere samt Olsen
Twinner – hver onsdag ledet af et team
af instruktører, som har mange års erfaring med sejlads for fysisk handicappede

Junior
afdelingen
Vi lærer børn og unge at sejle. Samtidig
med at du lærer at sejle optimistjollen,
tilbyder vi svømning og teoriundervisning
om vinteren, så er du klar til at starte med
at sejle når foråret kommer.

Årets
sejlklub
i Danmark 2014
SYC blev kåret som
årets sejlklub på
Dansk Sejlunions
Generalforsamling
i 2014

5.	SYC Sejlerskole – Meld dig til her, og du
vil få lært at sejle i vore J80’ere, idet du
indgår i et hold, der instrueres af den
samme faste instruktør. Der tilbydes
flere kurser
6.	Tursejladsudvalg er oprettet som et
tilbud til dem, der ikke har ønske om at
sejle kapsejlads – følg med i opslag på
hjemmesiden
7.	Temaarrangementer: Virksomhedsbesøg,
demonstration af udstyr m.v. samt masser af socialt samvær bl.a. Velkomst- og
informationsaften for nye medlemmer,
Torskespisning, Vinsmagning, Mandetur,
Julestue, Nytårskur Standerhejsning og
-strygning
8.	Klubblad Ohøj, og hjemmeside 
www.syc.dk – mød os også på
Facebook på www.Facebook.com/
Sønderborg Yacht Club
9.	Kurser indenfor mange kategorier lige
fra motorkurser, kontrol af sikkerhedsudstyr, VHF, førstehjælp, kapsejladsregler
Duelighedsbevis
10.	Vinteroplægning m.m. Fri benyttelse
af bådkran (max 7,5 tons) mastekran,
traktor til transport af båd på havnen
og masteskur mm. er inkluderet i
kontingentet

Du skal være ca. 8 år og kunne svømme
300 meter.
Der trænes tirsdag og torsdag med det
mål at blive dygtigere til at sejle, har man
lyst til at komme til kapsejladser, er der
mulighed for det i nærområdet. Man bliver
som optimistsejler opdelt i 3 niveauer A,
B og C, hvor A er den mest erfarne. I takt
med at man bliver dygtigere, rykker man
op i klassens 3 niveauer.
Er man for stor til optimisten kan man sejle
i de større joller som Zoom8, Feva, Europa
jollen og 606-jollen.
Vil du vide mere om juniorafdelingen så
klik ind på syc.dk ”Lær at sejle”.

Kapsejladsafdelingen
Vort CV som stævnearrangør opregner en
lang liste af mesterskaber såvel nationalt
som internationalt.
SYC har fået en betragtelig know how som
arrangør af diverse stævner og mesterskaber, hvor SYC sejlere har hentet og stadig
henter en ganske pæn samling titler og
pokaler.

Junior-/Ungdoms
Danmarksmester &
EM Bronze 2016 Jacob
Jungersen Hansen

Als Rundt
Kapsejladsen Als Rundt har været
afviklet siden 1936 og har passeret sin
80 års fødselsdag. Det er en kapsejlads, som er et af årets højdepunkter.
Den er åben for alle, det være sig klassebåde eller flerskrogsbåde. I turklassen deltager man uden målerbrev.

På vej Als Rundt ned gennem Alssund
for spiler

Onsdagskapsejlads
Hver onsdag i sæsonen – vind og vejr forudsat møder 25-30 besætninger op for at
dyste mod hinanden inddelt i klasser iht DH mål. Efter et par timers dyst på vandet
diskuteres de opnåede resultater over en gang pølser med brød og en stille øl eller
vand i klubhuset.

Studenterafdelingen
SYC var den første sejlklub i Danmark, 
der i 2007 stiftede en ”Studenterafdeling”,
for at motivere unge under uddannelse for
sejlads – på meget gunstige vilkår. Vi har
et godt tilbud til byens studerende eller
uddannelsessøgende generelt: Meld jer
ind i SYC og få mulighed for at sejle i vore
J80’ere.

Oxbridge on Alssund
er den årlige kapsejlads hvor unge fra
regionen sejler kapsejlads foran Alsion.
SYC startede Oxbridge i 2007 med
tanke på den traditionsrige duel mellem
Oxford og Cambridge. Det har i løbet
af de sidste 10 år udviklet sig til en
traditionel fight mellem vore uddannelsesinstitutioner.

Handicapsejlads
Handicapafdelingen har siden 1989 været
stedet for fysisk handicappede med smag
for skumsprøjt og saltvand. Med 2 stk. 2,4
mR mini-12’ere og 4 stk. Olsen Twin’ere
og 3 pontonbroer med elektriske kraner +
et hold af instruktører og hjælpere, med
mange års know how mht. handicappe-

des muligheder i sejlsport står SYC parat
til at vise dig at du godt kan. Twin-båden
klargøres og kørestolen parkeres - og på et
øjeblik er man på vej ud at sejle. Her ses 3
x Olsen Twins på stribe til breddestævne.

SYC Sejlerskole
SYC Sejlerskole blev etableret i foråret
1995. Sejlerskolen har været en stor succes
og har til dato undervist omkring 210 personer, i alderen 18 til ca. 55 år.
Sejlerskolen starter i maj og slutter i september.
Der er sejlads mandag, tirsdag og torsdag,
hvor man er på et fast hold som sejler en
fast aften per uge gennem hele sæsonen.

Selvom man ikke, efter bare en sæson i en
sejlerskole, bliver nogen ny Poul Elvstrøm,
har vores undervisning alligevel givet mange af vore tidligere elever en grundkunnen
og en glæde ved at færdes ude på havet.
Interesseret? Gå til SYC’s hjemmeside og få
mere information.

Klubbladet Ohøj,
Web og Facebook
Du kan finde mere info og nyheder på vores hjemmeside www.syc.dk, ligesom du kan møde os på Facebook
under gruppen Sønderborg
Yacht Club. Ohøj udkommer
som årsskrift, der omdeles
ved årsskiftet. Du kan finde
links til at downloade Ohøj
i pdf-format på www.syc.dk
under fanen Klubblad.
I Ohøj kan du læse bl.a. rejseberetninger fra hovedsageligt SYC-sejlere.

Handling af
båd og mast
– forår og efterår
SYC stiller flg faciliteter til rådighed:
Traktor, båd og mastekraner, højtryksrenser samt mastehuse. Bådoptagning og
-søsætning er fælles projekter, der forår
og efterår kører rigtig godt, idet der er
tradition for at vi hjælpes ad.

Tirsdags
klubben

Tursejler
udvalget
arrangerer blandt andet fællesture f.eks.
i Pinsen og Kristi Himmelfart + foredragsaftener hen over vinteren, samt andre
aktiviteter.

Hver tirsdag formiddag i vinterhalvåret mødes SYC’ere i pensionistklassen til en kop
kaffe med brød til en hyggelig og uformel
snak om alt mellem himmel og hav, men
det ligger naturligt for, at SYCs ve og vel
gående er en kernesag.

SYCs Venner
er en støtteforening, der er oprettet af
forældre i 1971 til støtte for vores juniorafdeling. En af indtægtskilderne er
det beskedne kontingent på kr. 100,pr. år. fra medlemmerne. Man kan at
støtte Vennerne økonomisk ved at
tegne et medlemskab, det gøres ved
at angive navn og indbetale kr. 100,på konto 9570 11675794 til Danske
Bank. Kontingentet går sammen med
Vennernes øvrige overskud fra diverse
arrangementer ubeskåret til at støtte
juniorafdelingen.
Kontaktformular findes på syc.dk
nederst på forsiden.

Og hvad koster det så?
– det er kanonbilligt – se her
Årskontingenter:
Junior medlem
Studenter
Senior medlem
Familiemedlemskab
Passivt medlem

400 kr.
400 kr.	(alle heltidsuddannelser
uanset alder over 15 år)
750 kr.
1.350 kr.	(dvs. senior par + hjemmeboende
børn under 21 år uanset antal)
350 kr.

Vil du vide mere?
Besøg os på www.syc.dk eller Facebook.com Sønderborg Yacht Club

Hvordan

bliver jeg medlem af
SYC Sønderborg Yacht-Club ?
Gå ind på WWW.SYC.DK
1. Klik på Om os og vælg Indmeldelse
2. Følg anvisningerne i online formularen
Har du problemer så udfyld kontaktformular nederst på
hjemmesiden og du vil blive kontaktet efterfølgende.
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• Kapsejlads
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