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Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub er stiftet i 1866 og er dermed sammen med

Dansk Selskab for Lystsejlads - senere Kongelig Dansk Yachtclub -

Danmarks ældste sejlklub.

Det er ikke en tilfældighed, da det var i det fynske - med søfartsbyen

Svendborg som omdrejningspunkt - at lystsejladsen udviklede sig i

Danmark.

Det er derfor også naturligt, at SSS har været en af hovedkræfterne bag

Danmarks Museum for Lystsejlads og Svendborg Classic Regatta.

Et højdepunkt var Classic Week i 2003, hvor byen fejrede 750 års

købstadsjubilæum. Her deltag over 200 både fra en lang række lande.

I de første hundrede år holdt SSS til i den runde lystbådehavn - i de

senere år med Færgegården på Færgevej som klubhus.

Netop i 100 års jubilæumsåret blev en af sejlklubbens hovedhjørnesten

udfordret, idet ungdomsudvalget med over halvtreds optimistsejlere

måtte søge nye farvande til jollesejladserne. Samme år blev nemlig

Svendborgsundbroen indviet. Det gav stærk turbulens for de

fremherskende sydvestlige vinde pga broens mange piller.

Sejladsområdet på Mosegrunden måtte opgives og sejlklubben indledte

drøftelser og senere aftale med Gymnastikhøjskolen i Ollerup om at

kunne benytte Strandgården som  base for jollesejladsen. Det blev en

stor succes.

så stor en succes, at man i firserne indledte forhandlinger om at flytte

alle klubaktiviteter til Strandgården. Resultatet blev at Svendborg

kommune overtog Strandgården og overdrog den til SSS ved et

langtidslejemål. Sejlklubben opførte selv nyt træningslokale og ny

indgang bag østpavillonen og i 1986 flyttede så Svendborg Sunds

Sejlklub til Rantzausminde.

I 1992 kunne det nye bassin i Rantzausminde Lystbådehavn foran

klubhuset tages i brug - med vel nok landet bedste søværts og

landsværts faciliteter til stævner.

SSS er respekteret i sejlerkredse for sin professionelle afvikling af

mange regionale, nationale og internationale nationale kapsejladser.

Strandgården har således lagt farvand og bagland til rigtig mange små

og store sejladser. Her kan nævnes Drage DM med kongelig deltagelse

i 2007, optimist DM i 2000 og ikke mindst optimist EM i 1992.

Hvert år arrangeres OK-jolle ranglistestævne og næsten hvert år

afvikles et DM for en eller flere bådklasser. Rækken er lang. I 2018

afvikledes DM for Wayfarer og DM for Hobie Cat. I  2013 afvikledes

TORM-stormstævne med  200 joller / 250 sejlere og i 2016 afvikledes

EM i Match-race.

SSS har således utallige gange givet mange sejlere en god og er

dermed med til at promovere Svendborg som turistattraktion og

potentiel bosætningsmulighed.

Det kan nævnes at klubbens baneleder er fast dommer ved OL

I det følgende er beskrevet nogle af de aktiviteter, der året igennem

fylder Strandgården med liv.

For liv det er der på Strandgården. Ikke blot sejlerne nyder at komme

her. Også lokalområdets “landkrabber” nyder at komme ned og “vende

havnen”.

Sejlklubben er glad for at Strandgården således er et aktiv i

lokalområdet.

I 1996 tog sejlklubben initiativ til at Skt. Hans aften fejres på arealet

foran klubhuset, Det er  har et tilløbsstykke med fællesspisning, båltaler,

fællessang og ikke mindst bålet. Hvad er vel også mere dansk end et

bål i vandkanten i Danmarks smukkeste farvand? Begivenheden

arrangeres af en lang række lokale foreninger og har op til 300

deltagere.

Året igennem benytter en række lokale foreninger endvidere

Strandgården til møder, generalforsamlinger mv. Det er foruden

Rantzausminde Havbadeforening og Rantzausminde Bådelaug, blandt

andet lokale grundejerforeninger der benytter sig af muligheden. I

halvfemserne husede vi endda en overgang en privat legestue.
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Strandgården

Indretning og anvendelse

Strandgården er opført i 1934 af gymnastikhøjskolen i Ollerup som et

stramt klassisk anlæg med to kvadratiske pavilloner forbundet med en

buet overdækket gang, lukket mod Rantzausmindevej og åben mod

udsigten og svendborgsund

Anlægget er meget enkelt, smukt og afklaret.

Strandgården er ikke fredet, men har karakter og arkitektonisk værdi til

det.

For sejlklubben er det afgørende, at det arkitektoniske udtryk mod

svendborgsund fastholdes.

Østpavillonen rummer de  egentlige klublokaler med mødelokale og

køkken. I tilbygningen bag buegangen er klubbens teorilokale placeret.

Her har mange sejlere grundlagt deres teoretiske viden om sejlsporten.

I mellemgangen er sejladskontor/dommerlokale, toilet samt trappe til

kælder med omklædning og bad samt toiletter og arkiv.

I buegangen er endvidere depot til påhængsmotorer mv.

Vestpavillonen samt depot i buegang rummer sejlopbevaring for joller

samt opbevaring af banegrej såsom bøjer, ankre og tovværk.

Bag buegangen er placeret en isocontainer med overdækning, således

at følgebåde og benzin kan opbevares forsvarligt.

Endelig er langs skel mod nogen placeret et masteskur til

vinteropbevaring af master til de større kølbåde.

Arealerne omkring sejlklubben er ideelle, idet der er græsarealer både

for og bag klubhuset. I det daglige og til stævner opbevares jollerne

foran buegangen og på afsatserne mod vandet. Pladsen bag klubhuset

anvendes til vinteropbevaring af kølbåde og om sommeren til

campingplads til stævner - i det daglige som parkering.

Nuværende stand

Svendborg Kommune yder under folkeoplysningsloven støtte til

sejlklubbens brug af Strandgården.

Det løbende vedligehold gennemgås årligt og her besluttes

igangsætning af de mest nødvendige arbejder.

Strandgården bærer præg af mange års brug med kun det allermest

nødvendige vedligehold.

Alle udvendige overflader trænger til en kraftig renovering.

Køkken, toiletter og omklædning er utidssvarende. Der mangler

handicaptoiletter. Gulvet i køkkenet gynger voldsomt.

Klublokalet er for lille. Banegrejet  er upraktisk placeret i vestpavillonen,

så det skal køres på trillebør eller bæres op og ned ad skråningen ved

hver sejlads.

Vision

På baggrund af ovenstående har sejlklubben visionært arbejdet med

hvordan Strandgården kan renoveres og transformeres, så den også i

fremtiden fremstår tidssvarende og lever op til brugernes krav og

ønsker.

I vedhæftede forslag er redegjort for de ønsker sejlklubben prioriterer.

Forslaget omfatter i hovedtræk følgende:

Generel renovering af samtlige overflader med ny beklædning,

facadepartier, ny tagbelægning osv.

Nyindretning af østpavillonen med større klublokale, nyt tidssvarende

køkken og toiletter - herunder handicaptoilet - og omklædningsfaciliteter

i stueplan.

I kælderetagen placeres fortsat arkiv og depot samt mødelokale til

protestbehandling under stævner. Adgang til kælderen ændres til en

udvendig trappe agt bedre sammenhæng i planløsningen indendørs.

Det nuværende teorilokale nedlægges og nyt etableres i vestpavillonen

sammen med nyt bureau ( hvorfra sejladser styres).

Den midlertidige grejopbevaring bag vestpavillonen erstattes af et nyt

sejldepot. Det tunge grej flyttes ned på havnearealet, gravet ind i

skråningen. Det letter arbejdet med til- og afrigning af banegrej meget.

Renovering af Strandgården er en nødvendighed for også fremover at

kunne rumme aktiviteter for Svendborg Sunds Sejlklub,

for at fastholde nuværende og tiltrække nye sejlere, og derigennem

udvikle klubben og for at området fortsat kan være attraktivt for tilflyttere

til Svendborg.

En renovering med dette omfang kan Svendborg Sunds Sejlklub ikke

selv løfte, men vil kræve støtte fra fonde.

Det er derfor helt afgørende at lejemålet forlænges til en ny 30 års

periode.
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Aktiviteter i Svendborg Sunds Sejlklub

Aktivitetsniveau gennem året for sejlklubbens egne arrangementer (fakta om brugen)

Strandgården bliver flittigt brugt året igennem af sejlklubbens medlemmer til en lang

række aktiviteter.

I vintersæsonen (forår)

afholdes en række aktiviteter såsom undervisning, seniorgruppe med hygge og

støttearbejde, foredrag, selskabelige sammenkomster, bridge og meget mere (ca.18

timer ugentligt i 18 uger med ca. 8 personer pr. gang)

I sommersæsonen:

Optimisttræning hver torsdag (16 x 5 timer x 20-30 børn og lige så mange forældre,

trænere mv)

Hobie Cat katamaraner 16 x 4 timer x 4-6 sejlere + trænere og support

Aftenkapsejlads hver onsdag aften (16 deltagere x 5 timer x 15 både á 3-4 ombord)

Tåsinge rundt - Danmarks ældste distancekapsejlads (12 timer med deltagelse af 20

både x 3-4 deltagere)

Singlehand stævne for kølbåde (12 timer x 15 både plus officials)

Sejlerskole med to H både på hverdagsaftener (med hver 3 elever og 1 instruktør 4

dage om ugen) I weekenderne bruges bådene som delebåd, hvor ca. 10 fam tilknyttet

ordningen

Øvrige arrangementer, herunder et større stævne. (ca. 100 timer for op til 50 sejlere

plus 20 officials)

Ok jolle sejlads (50 sejladser x 3 t  med 15 seniorsejlere)

Ok ranglistestævne (48 t med 40-60  sejlere og 15 frivillige)

Fynske Bank Cup, jollestævne (48 timer med 40 deltagere + forældre)

I vintersæsonen (efterår)

afholdes en række aktiviteter såsom undervisning, seniorgruppe med hygge og

støttearbejde, foredrag, selskabelige sammenkomster, bridge og meget mere (ca.18

timer ugentligt i 18 uger med ca. 8 personer pr. gang)

Svendborg Sunds Sejlklub / sags. nr. 14120 - 22.01.2020

STRANDGÅRDEN - UDVIKLING

Bilag 1



Kilde: Svendborg Historie
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Kilde: Svendborg Kommunes Kulturkanon
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