
Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune

22. marts 2021

PRESSEMEDDELELSE:

SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune, der repræsenterer ca. 1600 fritidssejlere, tager 
transportminister Benny Engelbrechts meddelelse til borgmester John Brædder, Guldborgsund 
Kommune om lukning af Frederik IX's Bro fra 9. august – dog med enkelte ekstra 
åbningsmuligheder – til efterretning.

Det sker i erkendelse af, at Banedanmark ikke ser sig i stand til at udskyde de signal- og 
sporarbejder, som kræver lukning for gennemsejling af sejlbåde med mast, til efter sejlsæsonens 
afslutning omkring 15. oktober. Dog har man indført mulighed for ekstra åbninger af Frederik IX's 
Bro efter kommunens og SIG's henvendelser:

På de tre hverdage onsdag-fredag den 25.-27. august bliver Kong Frederik IX's Bro åben for 
gennemsejling. De ekstraordinære åbninger af broen vil efter aftale med Lokaltog ligge på 
følgende tidspunkter: Ca. kl. 11.30, ca. kl. 12.00, ca. kl. 19.00 og ca. kl. 19.30. I weekenden 
den 28. – 29. august vil broen under alle omstændigheder være åben for sejlads som følge af 
den model, der er valgt af transportministeren, og som giver fre broåbninger i døgnet 
mellem kl. 7 og 20 i weekenderne fra den 9. til den 31. august.

- Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune undrer sig dog over, at Banedanmark ikke har fulgt den 
gængse demokratiske procedure med at forhøre sig hos sejlklubberne og i kommunen, før man 
helt enerådende traf den afgørende beslutning om at spærre for både lokale og udenlandske 
sejleres mulighed for gennemsejling af Guldborg Sund i en ellers travl periode i sejlsæsonen, siger 
koordinator Per Thomsen, SIG.

- Banedanmark har åbenbart intet lært om fritidssejladsens omfang og betydning for de mange 
sejlklubber ved Guldborg Sund og i Smålandsfarvandet, hvis økonomi er helt eller delvis afhængig af
muligheden for at sejle gennem sundet – i hele sejlsæsonen, tilføjer talsmand Palle Tørnqvist, SIG.

For Guldborgsund Baltic Race, der holdes fra 26. - 28. august hilses Banedanmarks bebudede 
ekstra åbninger velkomne:

- I forhold til gennemførelsen af kapsejladsen ”Guldborgsund Baltic Race” er det helt i orden med 
de ekstra muligheder for gennemsejling, som Banedanmark har tilføjet, siger Carl Erik Juel Hansen 
fra kapsejladsens styregruppe. Han deler dog sejlklubbernes bekymring for den generelle 
afbrydelse af gennemsejlingen.

Yderligere oplysninger:
Per Thomsen, 30 13 89 49, og Carl Erik Juel Hansen, 29 60 94 58.

               Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune  – Palle Tørnqvist, 28 83 19 45.  Per Thomsen, 30 13 89 49.


