
Standernedhaling 2020

Velkommen til årets standernedhaling.

Sejlsæsonen i år har jo været noget atypisk  p.g.a Covid- 19, som har ramt os alle i hele verden. 

Hvis vi først ser på det rent sejlermæssige, så har vi i år rent vejrmæssigt haft en sommer, som vi 
vel kan kalde en normal / typisk dansk sommer. 
En normalt dansk sommer er dage med sol, dage med regn og dage med helt stille vejr og dage med
blæsende vejr. 
Sådan har sommeren været i år.

Den første del af sæsonen havde vi skiftende vejr. Vi fik en del regn, og mange dage blæste det. 
Solen tittede frem en gang i mellem, men vi havde også mange dage med gråvejr.
De mange dage med blæst betød , at flere af vores medlemmer i deres sommerferie måtte ændre lidt
på den planlagte tur, idet man et par gange lå vejrfast i fremmede havne. 

Vi skulle helt frem til august måned, før solen og det gode vejr slog igennem. 

De fleste havde afholdt deres ferie, men i august og september måned fik vi en lang periode med 
flot vejr. 
Mange medlemmer benyttede denne lejlighed til at sejle af sted på nogle gode weekend ture til 
nærliggende havne eller blot nogle kortere skønne ture i Guldborgsund.

Sådan er det, at være lystsejler i Danmark. Vi kan aldrig vide, hvad sæsonen byder på.

Selv om man som sejler aldrig kan forudse, hvordan den kommende sejlsæson vil forløbe, så blev 
vi i år ramt af en forhindring, som ikke har noget med vejret eller vores både at gøre.

Covid -19 som ramte hele verden og Danmark omkring marts måned, har ændret vores dagligdag 
markant. Ikke kun med hensyn til sejlads, men på alle områder i vores dagligdag. 
Planlagte rejser til udlandet er blevet aflyst, og uanset hvor vi bevæger os hen, så skal vi alle være 
opmærksomme på de restriktioner, som aktuelt er gældende. 
Det gælder også i Toreby Sejlklub, hvor vi løbende har måtte indordne os under de påbud og 
regulativer, som myndighederne kom med – og fortsat kommer med. 
Covid – 19 har bl.a. betydet, at vi har måtte aflyse næsten alle planlagte arrangementer her i Toreby 
Sejlklub i løbet af sommeren. 
Det betød bl.a. at vi i år ikke gennemførte den planlagte pinsetur til Sakskøbing. 
Det traditionelle Sankt Hans arrangement og flere af de andre populære arrangementer måtte vi 
desværre også aflyse.
Det har været frustrerende for os alle, og ikke mindst vores Festudvalg, som hele tiden har været 
klar til at sætte i gang, når myndighederne tillod dette. 

Det ser desværre ikke ud til, at der lige foreløbig bliver slækket på de restriktioner, som 
myndighederne har iværksat.
Tvært imod – fra i morgen ændres reglerne for forsamlinger, således at man kun må være 10 
personer samlet i stedet for 50, som det er i dag.



Vi havde i år også besluttet, at nogle af de større projekter skulle sættes i værk. 
Bl.a. har vi et stort ønske om at udvide vores fliseterrasse og få lagt et nyt asfaltlag på hele 
udrustningskajen. 
På grund af Corona og andre omstændigheder,  så har vi udskudt disse projekter.
Hvis alt går vel, så håber vi, at vi kan få fuldført disse projekter i  2021.

Som sagt, så har vi her i Toreby Sejlklub valgt at følge myndighedernes anbefalinger, og sådan vil 
det fortsat være.

Jeg håber, at man snart får bugt med denne virus, så vi langsomt kan vende tilbage til en normal 
dagligdag. 
I Toreby Sejlklub har vi altid vægtet det sociale samvær meget højt. Det gør vi stadigvæk, og lige så
snart det bliver muligt igen, så er vores Festudvalg klar til at arrangerer de fester og 
sammenkomster, som vi i år har savnet så meget. 

I bestyrelsen har vi også været meget opmærksom på smittefaren.
Indtil sommerferien aflyste vi alle bestyrelsesmøder, men vi havde i den periode jævnligt kontakt  
med  hinanden via telefonen og mails, da de løbende problemer og udfordringer ikke lader sig 
stoppe p.g.a. en virus. 
Egentlig synes jeg ikke, at Corona har haft indvirkning på bestyrelsens arbejde. De ting og 
forespørgsler, som vi hele tiden får, dem har vi fået løst, også uden at vi i en periode ikke har 
kunnet mødes fysisk. 

Vores arbejdsgruppe SIG består som I ved af en repræsentant for alle de største sejlklubber i 
Guldborgsund kommune. 
Denne gruppe har arbejdet hårdt henover sæsonen, med møder med lokale politikere, og med 
landspolitikere.
Det store og profesionelle arbejde, som SIG har udført i løbet af sæsonen, har båret frugt.
Efter en hård kamp med politikerne, lykkedes det SIG at få overbevist alle om, at  Kong Frederik d. 
IX s bro i fremtiden skal bevares som en klapbro. 
Meddelelsen om, at et flertal af forligspartierne bag anlægsloven for Femern forbindelsen havde 
besluttet, at vores bro i fremtiden skulle bevares som en klapbro, modtog vi den 17. Juni .
I hast blev der arrangeret en lille happening på broen, hvor mange sejlere benyttede lejligheden til at
sejle igennem broen ved de to sene åbninger den aften. 
Loko føreren på et af de tog, der passerede broen mellem de to åbninger truttede et par gange i 
hornet og vinkede til os, der opholdt sig på broen.
Det var en fantastisk dag for os sejlere.  

I løbet af sæsonen har flere af vores medlemmer solgt deres både.
Nogle af vores mangeårige medlemmer, har solgt deres båd, og er dermed stoppet som aktive 
medlemmer i TS.
Andre har solgt og købt en anden og i de fleste tilfælde en lidt større båd. 
Vi har fået en del nye medlemmer, og igen vil jeg byde alle nye hjertelig velkommen her i 
sejlklubben. 
Jeg håber, at alle nye hurtigt finder sig til rette, og at rigtig mange af vores nye medlemmer bliver 
en del af det sociale samvær, som vi altid har sat i højsædet, og som vi håber vender tilbage i fuld 
omfang, når hele verden er over denne Corona krise. 



Fra os i bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Jer alle. Alle vores medlemmer har været forstående 
overfor de begrænsninger, som Covid 19 har medført.
Alle har fulgt de regler og restriktioner, som vi har udstukket p.g.a. myndighedernes anbefalinger 
og alle har taget hensyn til hinanden. 

Bådene er nu kommet på land, og det er blevet vintertid.
Igen forløb det hele perfekt. Vores medlemmer, der står for dette arbejde, har igen udført et stort og 
godt job.
Snart har døgnet mange timer med mørke. Vi må forvente mere blæst og kulde.
Denne tid er perfekt for tyve og hærværksfolk, så jeg vil igen i år opfordre Jer alle til så ofte som 
muligt at tilse jeres både.
Når I tilser jeres egen båd, så gå gerne en runde på pladsen, og hvis en pressening  har revet sig løs, 
eller hvis noget ikke ser korrekt ud, så kontakt ejeren af den pågældende båd.
Såfremt I ikke er bekendt med ejerens identitet, så kontakt en af os i bestyrelsen, så kan vi være 
behjælpelig med at identificerer den pgl. bådejer.

Jeg vil gerne takke Jer alle for en god sejlsæson, uden Jeres forståelse overfor den aktuelle situation,
så ville sejlsæsonen ikke være blevet så god, som den nu engang blev.  

Inden vi tager vores klubstader ned, så skal vi udbringe et trefoldigt leve for Toreby Sejlklub.
Tak for en god sæson. 

Jan Krastrup.

 


