
SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD · juli 2015 · NR. 1 · 4. ÅRGANG

Unge piger og drenge 
– boltrede sig med de forskellige tilbud for 

at sejle



Medlemsblad for
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15, 2300 København S.

INFO:
Tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion

Kontoret er åbent første og sidste torsdag i måneden 
mellem kl. 19,00 - 20,30. I kontortiden træffes formand, 
kasserer og havneudvalg (lukket jan. og juli)

FORENINGENS TELEFONER:
Kontor og vagtlokale: 3259 3580
Havnekontoret: 3258 1424 
(åbent man-ons. kl. 12-13 & tors. kl. 15-17) 
 e-mail: havnen@sundby-sejlforening.dk

Restaurationen: 3259 4130
Bankkonto: Bank Nordik – 6506-3050513512
Postgiro: 7 05 65 16
Foreningens mail adr.: ssf@sundby-sejlforening.dk
SSF’s hjemmeside: www.sundby-sejlforening.dk

Formand
John Jacobsen    tlf. 2185 8679    
e-mail: John-jacobsen@hotmail.com

Næstformand & havneudvalg: 
Tom Høst     tlf. 2773 0863  
e-mail: havneudvalget@gmail.com

Motorbåd & sikkerhed
Kim Andersen               tlf. 3259 6223         
e-mail: kpa@vucha.dk

Havneudvalg
Jesper Lorents    tlf. 4025 5363 
Sten Lykkebo   tlf. 4063 8901 
e-mail: stenlykkebo@gmail.com        

Sekretær 
Britt Bødtker,  tlf.  25 36 01 81
e-mail: brittboedtker@gmail.com  
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: Ungdomsleder 
Lena Skov Andersen
e-mail: ssf.ungdom@gmail.com

Sejladschef 
Jan Lauridsen tlf. 2928 7225
e-mail: cdogjal@youmail.dk 

Aktivitetsleder
Jørgen Valdsgaard
e-mail: jvguitar@adr.dk 

Kasserer Elin Brinkland    tlf. 3033 7897       
e-mail: kasserer.ssf@sundby-sejlforening.dk

Webredaktør
Svend Erik Sokkelund tlf. 2025 0240
e-mail: sally@sokkelund.net 
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Husk at melde adresseændring til Sundby Sejlforening og  
at oplyse din mailadresse til kontoret, evt. på foreningens mailadresse
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Husk at tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Forsidebilledet:
brætsejlere

Foto: Lillian

Når du får dette blad,  er sommeren godt i 
gang, for ikke at tale om sommerens aktiviteter.
Ombygningen af klubhuset er nu afsluttet med 
ophængningen af spejl, garderobestativer og det 
nyrenoverede gamle pokalskab.  Desværre må 
det konstateres, at det oprindelige budget på 
kr. 1,2 mil. er overskredet med ca. kr. 800.000, 
hvilket har resulteret i, at de budgetterede toilet-
ter på nordre og søndre mole er blevet udskudt 
sammen med det sidste stykke af molerne.
 Som et lille plaster på såret, vil toiletterne blive 
gjort ekstra grundigt rent til sæsonen. Toiletterne 
i gavlen er dog blevet sat i stand, men man skal 
bruge sin medlemsnøgle for at kunne åbne døren. 
Toiletterne på molerne er åbne for alle.
 Hos pladsmanden kan der hentes maling til 
skurene. Det er jer selv, der har ansvaret for at 
vedligeholde og male dem – også på bagsiden!
 Hjertestarterkurset vil blive afholdt igen i år, og 
jeg vil opfordre mange til at melde sig. Man ved 
aldrig, om man pludselig får brug for sin viden 

Velkommen til sæ
son 2015

.

på dette område, eller 
om man selv kommer i 
en situation, hvor man 
vil være glad for at få 
hjælp af en person, der har deltaget i kurset. Se 
efter opslaget om tidspunktet på hjemmesiden og 
på opslagstavlerne.
 Igen i år vil Claus Rønnow stå for en rundvis-
ning på foreningens område. Det er både for nye 
og gamle medlemmer, der gerne vil have noget at 
vide om foreningens historie. Mød bare op tirsdag 
d. 1. september kl. 18.00 foran flagmasten. 
 Det store stævne DM i Melges 24 finder sted 
den 21.-23. august. Der vil være brug for hjælp 
til mange praktiske ting, så meld jer gerne til at 
deltage. Erfaringen fra tidligere stævner siger, at 
det bliver en travl, men også fornøjelig weekend. 

I ønskes en fortsat god sommer.
John Jacobsen

Formand

06Redaktion:  
Elin Brinkland  
(ansvarshavende)  3033 7897 
Grethe Jacobsen  2466 5170  
Lillian Green Jensen 2483 6563  
Jonnie Ronild  4053 6195
Bjørka Schandorff 2741 3563

Trykning:  KLS Grafisk Hus A/S
Layout: Per 
Mail: 
bladet@sundby-sejlforening.dk
Deadline næste nr.: 
2.september 2015
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Ved den ordinære generalforsamling i marts blev 
årets 27 jubilarer hædret, og de tilstedeværende fik 
samtidig overrakt deres jubilæumsnål af formanden:

25 års jubilarer:
Kim Hjorth Schytt Petersen, Astrid Arge, Teddy 
Hansen, Heine Rasmussen, Leif Friis Hansen, Jef-
frey Richard Voss, Jens Kjærby og Finn Strangholt

40 års jubilarer:
Grethe Jacobsen, Marianne Sonne Hansen, Michael 

Velkommen ti l  nye medlemmer:

colaj Pyndt Jørgensen, Rolf Vedel Pedersen, Jacob 
Bendsen, Thomas Ring Petersen, Marianne Thejls, 
Anna Møller, Louise Møller, Mille Luka Rask 
Villekjær, Katja Falk Lorentzen, Kim Abild, Mads 
Skaarup, Henrik Crawack, Johannes Andersen og 
Simon Christensen

Kenneth Nissen, Rune Vest, Frederik Hardvendel, 
Jacob Grønholt-Pedersen, Thomas Christiansen,
Mikkel Larsen, David Lohmann, Henrik Esper-
sen, Janus Niclasen, Mads Grosell, Pia Svan, 
Asta Stefansdottir, Kirsten Steen Hansen, Claus 
Bernth, Brian Sanvig, Rikke Lindum Paulsen, 
Morten Jacobsen, Nicolaj Lindhard Jørgensen, Ni-

Rud Hansen, Michael Fraenkel, Jørgen Rørly, Jan 
Tonny Giessing, Henning Lauesen, William Tho-
massen, Jan Hansen, Claus Sonne Linnedal, Ib 
Folksmann Andersen og Rolf Unneland.

50 års jubilarer: 
Ole Jensen, Bendt Leif Poulsen, Per Knudsen, Kurt 
Pfeiffer og Kaj Sebens.

60 års jubilarer
Ole ”Vip” Olsen og Leif Guldbech.

Herfra skal der lyde et hjerteligt tillykke

Referatet fra generalforsamlingen 
vil blive lagt på hjemmesiden. 

JUBILARER:

60

60

50
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KLUBSTANDEREN
Vi er nu halvt inde i sæsonen. Er du medlem i 
SSF og har en båd, skal du også føre foreningens 
stander.  Din ser forhåbenlig ikke ud som den på 
billedet!!! En ny stander kan købes på kontoret 
eller hos pladsmanden.

50

Fra gammel tid har der været tradition for at 
bygge små skure på pladsen i SSF. Mange med-
lemmer har været glade for muligheden for at 
kunne opbevare udstyr og værktøj til båden, og 
hvis det var småt med plads derhjemme - så var 
det godt med et skur nede på havnen.
 Skurene har været, og er stadig, et vartegn for 
livet i SSF. ”Vis mig dit skur - og jeg skal fortælle 
dig, hvem du er” kunne man sige. Vores skure 
bruges meget forskelligt alt efter  interesser. De 
kan være praktisk eller mere socialt orienteret.  
Men alt i alt er de en vigtig del af miljøet i SSF - 
og derfor absolut værd at bevare!
 Det er her, at du kommer ind i billedet. 
Rigtig mange skure mangler vedligeholdelse. Det 
betyder, at vi kan komme til at nedlægge hele 
skurrækker, fordi de i alt for lang tid har manglet 
vedligeholdelse og derfor er ved at gå til.
 Sundby Sejlforening opfordrer hermed alle, der 
har et skur, til at udføre et stykke ”sort” arbejde! 
Som et kendt malerfirma udtrykker det: ”Dit træ 
vil elske dig for det...”. Få nu malet dit skur, hvis 
det trænger. Materialer og værktøj udleveres 
gratis af pladsmanden - så bliver det ikke bedre - 
eller nemmere!
 Du får kun en farve at vælge imellem - så du 
kommer til at lave ”sort” arbejde.

SKURE I SSF

MAL MIG, 

ANDRE VIL 

GERNE HA’ 

MIG!



Sæsonen 2015 er i fuld 
gang. Skolebådene har fået 
et ansigtsløft: nye bomme, 
nye sejl + diverse forbedrin-
ger af hal og beslag.
 Heller ikke i år har det 
været svært at rekruttere 
elever. De kommer såmænd 
strømmende til. Vi har igen i 
år haft en venteliste. Sidste 
år var vi lidt for flinke. Vi lod 
folk være tilmeldt sejlersko-
len for længe, selv om de 
ikke kom og deltog i arbejdet 
med bådene eller i sejlad-
sundervisningen. I år har 
vi skruet bissen på, og har 
meddelt de fraværende, at 
de er blevet udmeldt og så 
givet pladsen til en fra ven-
telisten. Det har faktisk givet 
et par rigtig gode og aktive 
elever - herligt!
 Med til fornyelsen hører 
også, at vi har fået en ny 
instruktør til sejlbåd. Jørgen 
Jensen er startet på ”Tøsen”. 
Deltagerne i Old boys-
sejladserne kender Jørgen 
som en stærk sejler. Her ud 
over har vi allieret os med 
Kim Steffensen, som vil lave 
kapsejladstræning med nogle 
af eleverne. Det kommer 
til at foregå i Yngling. Det 
er herligt med nyt blod på 
sejlerskolen, da den er en 
meget vigtig del af SSF.
 Rekorden fra sidste år - 
med flere piger end drenge 
- kan vi ikke holde i år. Der er 
næsten lige mange elever af 
begge køn. 
 Nu venter mange herlige 
aftener på vandet med flit-
tige og interesserede elever, 
som forhåbentlig bliver lige 
så glade for sejlads som os 
gamle nisser. Herligt!

Claus (Sejlerskolen)

Også i denne vinter har et stort 
hold deltaget i foreningens na-
vigationsundervisning, hvor Tom 
Høst underviste for 1ste gang. 

Nedennævnte 12 af eleverne gik 
op til eksamen og bestod den teo-
retiske del af duelighedsprøven:
Hans Kjeldsen, Tage Festersen, 
Vilhelm Niemann, Mikkel Svärd, 
Mikkel Clifforth, Jesper Søren-
sen, Dagmar Ingrisch, Santi 
Rasmussen, Thomas Frederik-
sen, Kristoffer Soelberg, Martin 
Pehrson og Jeanette Henkel.

6 • SSF nr. 1 • 4.årgang • juli 2015

NY
T F

RA
 SE

JL
ER

SK
OL

EN
NAVIGATIONSSKOLEN



SSF nr. 1 • 4.årgang • juli 2015 • 7 

Ny sekretær: Britt Bødtker: Jeg er på det nær-
meste født og i hvert fald opvokset i SSF. Min 
barndoms legeplads var bl.a. de store affalds-
dynger med maleaffald og diverse skrammel, 
som dengang var at finde på nordre og søndre 
plads. Selv har jeg været medlem i 45 år og har 
nu, sammen med min mand, en Maxi 999. Jeg 
glæder mig dagligt over den gode atmosfære 
i vores dejlige forening og håber på at kunne 
bidrage positivt. 
Ny aktivitetsleder: Jørgen Valdsgaard: 

Foreningen har nogle redningsveste 
i forskellige størrelser, som man kan 
låne. De ligger nu i den boks, der er 
placeret ved trappen til Skipperstuen. 
Din medlemsnøgle passer til hænge-
låsen.
Husk at returnere dem efter brugen. 
Har du selv en brugelig redningsvest 
tilovers, må du meget gerne donere 
den  og lægge den i boksen. ”

Præsentation af nye 
bestyrelsesmedlemmer:

Re
dn

ing
sv

es
te 

til 
lån

s
Husk, at sætte dit skilt på grønt, når du ikke kommer tilbage samme dag. 
Du vil jo også selv gerne finde en grøn plads, når du anløber en frem-
med havn.  Lav evt. en aftale med din nabo om at vende skiltet til rødt, hvis 
du kommer hjem på et andet tidspunkt, end det, du har oplyst. 



JULI
Kontoret holder lukket hele juli måned 

Ungdom: Mandag d. 7.: sejlads kl. 17.30 – 20.30 (sejlads kræver min. 6 sejlere) 
   Mandag d. 14.: sommersejlads hvis nok tilmeldinger – tid aftales
   Mandag d. 21.: sommersejlads hvis nok tilmeldte
   Mandag d. 28.: sommersejlads hvis nok tilmeldte
   Se i øvrigt den opdaterede information på hjemmesiden
Sejlerskolen:   Sommerferie
   Aktuel information se hjemmesiden
Kapsejlads: Diverse Danmarksmesterskaber
   7. – 11. juli:  DM for Folkebåde i Hejlsminde (arr.Kolding Sejlklub)    
     13. – 18. juli: GULDPOKAL 2015 i Warnemünde hvor Sundby Sejlforening skal forsvare 

pokalen
Seniorerne: Hver onsdag kl. 12.00: Fælles frokost med madpakke i Fritidshuset
   Andre arrangementer vil blive annonceret i Fritidshuset

AUGUST
Kontoret åbner igen  torsdagene den 6. august og 27. august fra 19.00 til 20.30

Ungdom: Mandag d. 3.: sommersejlads hvis nok tilmeldinger 
   Mandag d. 10.: sejlads kl. 17.30 – 20.30
   Mandag d. 17.:  sejlads kl. 17.30 – 20.30
   I week-enden 15. – 16. august sejles Old-Boys kapsejlads i foreningens 
   Ynglinge og med hjælp fra Ungdomsafdelingen  
   Mandag d. 24.: sejlads kl. 17.30 – 20.30
   Mandag d. 31.: sejlads kl. 17.30 – 20.30
   Aktuel information se hjemmesiden
Sejlerskolen: Normal sejlads mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
   Den 15. og 16. august ”Old Boys” med forhåbentlig deltagelse fra sejlerskolen
   Aktuel information se hjemmesiden
Kapsejlads: Lørdag og søndag d. 15. – 16.  august: ”Old Boys” sejlads 
   Separat annonce i dette blad samt på hjemmesiden
    Torsdag til søndag d. 19. – 23.: DM for L 23 og Int. Folkebåde i Nivå med deltagere fra 

Sundby Sejlforening
   Fredag til søndag d. 21. – 23.: Danish Championship for Melges 24 i Sundby Sejlforening
   Hver torsdag: Aftenmatch i farvandet mellem Sundby og Kastrup
   Start: kl. 19.00. Tilmelding: se Kastrup sejlklubs hjemmeside: www.kastrupsejlklub.dk  
   Se mere på hjemmesiden og opslag på havnen om tilmelding m.m. 
Seniorerne: Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde  med madpakke i Fritidshuset
   Diverse andre aktiviteter annonceres i Fritidshuset
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K A L E N D E Rsommer 2015



SEPTEMBER
Kontoret holder åbent torsdagene  d. 3. og 24. september  fra 19.00 – 20.30

Ungdom:  Mandag  7.: Sejlads 17.30 – ca. 20.30 
   Mandag 14.: Sejlads 17.30 -  ca. 20.30
   Mandag 21.: Sejlads 17.30 -  ca. 20.30           
   Mandag 28.: Sejlads 17.30 – 20.00 
   Aktuelle informationer – se hjemmesiden
Sejlerskolen: Normal sejlads mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
   Lørdag d. 12.: Motorlære i påhængsmotor start kl. 10.00
   Søndag d. 20.: Motorlære i indenbords diesel – start kl. 10.00  
   Begge disse kurser er obligatoriske til duelighedsprøven
   Lørdag d. 26.: Eksamen i motorbåd/sejlbåd
   Søndag d. 27.: Eksamen i motorbåd/sejlbåd
   OBS! Reservedage se under oktober 
   Aktuel information se hjemmesiden 
Kapsejlads: Der sejles kapsejlads i farvandet mellem Sundby og Kastrup hver torsdag kl. 18.30. 
   Tilmelding www.kastrupsejlklub.dk
   Sidste sejlads torsdag 24. september
   Lørdag d. 12. sejles 2. del af AMAGER CUP med Kastrup Havn som basishavn.
   Sejladsen arrangeres af Amager klubberne – SSF, Kastrup, Lynetten og Dragør
   Week-enden d. 18.-20.: DM i Yngling fra Farum Sejlklub
Seniorerne: Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
   Onsdag d. 2.: Den årlige skovtur ud i det blå
   Yderligere information og tilmelding på opslag i Fritidshuset
Fælles arrangementer for alle medlemmer:
    Tirsdag d. 1. september  kl. 18.00: Claus Rønnow viser rundt og fortæller om forenin-

gens historie. Mød op kl. 18.00 foran flagmasten

Husk at se de opdaterede informationen på hjemmesiden: www.sundby-sejlforening.dk

OKTOBER
Der udkommer nyt medlemsblad med nye orienteringer, men allerede nu har vi i følgende arrangemen-
ter på plads for oktober måned

Ungdom: mandag d. 5.: sejlads kl. 17.00 – ca. 20.00
Sejlerskolen:  Fredag d. 2.: Afslutningsaften
   Lørdag d. 3.: Reservedag prøve
   Søndag d. 4.: Reservedag prøve

OBS. Navigationsundervisningen starter i oktober. Hold øje med opslag. 
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STANDERHEJSNING 2015
Solen skinnede fra morgenstunden, og den blev 
ved både ude og inde. Foreningen var vært ved et 
dejligt morgenbord, hvor medlemmer strømmede 
til.  Gert og Co. gav en dram.
 Stemningen var god, og snart var der ikke flere 
stole i hele restaurationen. Børnene fik godtepo-
ser pakket til lejligheden. Et lille babytvillingepar 
skulle også fejre vores store dag.  
 Det var et bredt udsnit af vore medlemmer, 
der nød den dejlige morgen.
 Kl. 11.00 gik vi ud til masten, hvor John holdt 
en glimrende aktuel tale. Den nye forårssang 
blev sunget, og så blev standeren hejst. Til sidst 
bragede 8 kanoner. 
 Desværre havde man fundet en for lille stander 
frem, som dog blev byttet om næste formiddag.
 Vor sæson var åbnet, og det blev en perfekt 
formiddag, som alle, der deltog, nød meget. 
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Loppemarked d. 
03.05.2015

Efter at den rigtige størrelse stander var blevet 
hejst, blev der ringet med klokken kl. 11, og lop-
perne fik frit spil. 
 Der var lidt af hvert at se på og eventuelt inve-
stere i. Der var stor interesse for en gummibåd, 
der så ny ud.
 Tovværk og andet udstyr til båden blev solgt 
for rimelige priser ligesom tøj og sko til sejlerbrug. 
Der var også mulighed for at tilføje nyt til sin 
garderobe. Der var et stort udvalg af porcelæn, di-
verse tilbehør til hjemmet, legetøj, bøger og spil. 
Der var lidt af hvert, man kunne vælge imellem.
 Salget gik fantastisk godt. Jeg tror, der var en 
pæn omsætning. Vi var et par stykker, der gik 
hjem med mere end vi kom med, men så er vi i 
gang med at samle til næste års loppemarked.

Elin

Nye sejl
Reparation af sejl

Canvas
Rulleforstag  

Københavns største sejlloft, lige ovre på den anden side af gaden :-)

Quantum Sails   Amager Strandvej 50   2300 Kbh. S
Tlf 7026 1296     www.sejl.dk     info@sejl.dk
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Så oprandt Pinsemorgen og solen dansede, 
og det var vi næsten også nødt til, for det var 
hundekoldt. Der var fire svenske både i havnen. 
Mange medlemmer dukkede op, og så var der 
morgensang til Toves harmonikaspil, frisksmurt 
morgenmad med en tilhørende lille én. Det nye 
indslag var, at en meget ferm grillmester frem-

tryllede udendørs spejlæg, bacon og pølser 
til stor glæde for de morgenduelige. Lotteriet 
kom lidt sent i gang, derfor var mange allerede 
gået, men så var der flere præmier til os andre, 
og det vakte stor jubel hos de tilbageblevne. 
Nu var vi mætte og varme og kunne nyde so-
len. En fin pinsemorgen – en succes.

For tredje gang deltog Anne og 
jeg i SSFs traditionelle pinsetur 
til Raa.
 For motor og sejl i fint vejr 
nåede vi næsten velkomstcere-
monien lørdag kl. 15 med en lille 
spids foran sejlklubbens hus ved 
den sydlige bro. Og som alle de 
andre gange blev vi modtaget 
af medlemmer af SSF, som 
vejledte med plads og snuppede 
fortøjninger.
Jeg husker endog fra første gang 
– da havde man tillige dækket 
bord til os, og vi følte os vold-
somt velkomne, dette på trods 
af, at vi med ”Albatros” har 
hjemhavn i Svanemøllehavnen 
og mest kommer i SSF i vinter-
halvåret som ”vinteroplægger”. 
Dog lærer man gennem 45 års 
medlemskab de nærmeste båd-
ejere at kende og fornemmer 

hurtigt et flot og formiddabelt sammenhold i SSF.
 Deltagerantallet var vist godt 20 på det højeste 
ved søndagsfrokosten, men ved grillaftenen 
lørdag passede antallet præcist til sejlklubbens 
gamle klubhus ”Åkroken”, hvor vi fik arrangeret os 
alle ved et langt bord på tværs i klubhuset. Der 
blev grillet på livet løs på alle typer grill og ”vinet” 
tilpas, medens kødet blev mørt. Ret hyggeligt, 
men det var en kold nat, hvor vi satte pris på 
varmen i Albatros.
Søndag, igen i fint vejr, havde vi rådighed over 
klubhuset ved den sydlige bro. P.g.a. kulturarran-
gementet til Sofiero (der var vist langt på cykel) 
var frokosten udskudt til kl. 15. Alle havde som 
sædvanlig medbragt det fornødne, men der blev 
også delt lidt ud til højre og venstre. Også afte-
nens bål på stranden, med masser af pandekager, 
forløb i bedste orden i solnedgangens skær.
Hjemturen mandag i noget vådt vejr er ikke noget 
særligt at snakke om – dog var vinden med. Alt i 
alt – stor ros til arrangørerne og ildsjælene i SSF.

Venlig hilsen A 945 Erik Andreasen”Albatros”
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I pinsen havde ungdomsafdelingen endnu en 
gang inviteret vore naboklubber til et weekend-
stævne. 15 unge – både piger og drenge – boltrede 
sig med de forskellige tilbud for at sejle. Der var 
gang i joller, kajakker, sejlbrætter, og ikke mindst 
blev der pjasket rundt i det kolde vand. Alle var 
iført våddragter.  Imellem sejladserne blev  der 
gået godt til de lækkerier, der var sørget for. En 
dejlig weekend med en rigtig god stemning. 

Jeg blev efter 8 års både god og sjov 
erfaring i ungdomsafdelingen tilbudt et 
instruktørkursus (Instruktør 1).  Det blev 
en både psykisk, men også fysisk fed 
oplevelse.  Vi lærte alt lige  fra kommu-
nikation, til lege man kan beskæftige
børnene med, og  ikke kun på vand. De 
andre kursister lærte man at kende
hurtig. I starten var der næsten kun snak 
med dem man kendte. Det tog dog
ikke lang tid inden snakken spredte sig, 
som hos børn  der er ude og sejle
for første gang. Forholdene kunne 
man på ingen måde klage over. Jeg fik 
næsten en lille lejlighed, for mig selv. 

SIDEN
SIDST

Der var både tv, to senge, bad, fantastisk udsigt 
og en behagelig stol at nyde den i. Hvis det ikke 
var det, du vil bruge din tid på, var der også et 
fællesområde, hvor man kunne lære de andre 
kursister bedre at kende, og mens du havde travlt 
med at lære alle at kende, blev du nok budt på 
sodavand, øl, pool, bordfodbold, dart mm. Hvad 
maden angår blev den serveret på et stort bord, 
hvor der ellers var høflig selvbetjening. Det var 
lækker mad og der var masser, hvor det kom fra. 
Instruktørerne på kurset var ligesom kirsebærret 
på toppen af kagen. De var både pædagogiske og 
humoristisk meget begavede. Alt i alt var det et 
rigtig godt og brugbart kursus, som jeg kun kan 
anbefale.

PINSEFROKOSTEN I FRITIDSHUSET hos 
seniorerne startede kl. 13.00 med indvielse 
af det nye lysgivende vindue og en øl, 
begge dele financieret af det beløb, som 
Per ” Sul” testamenterede til Seniorerne.
Vi fortsatte med sild og ost, som var gra-

tis, og derudover blev den medbragte mad 
indtaget.
 Stemningen var som altid rigtig hyg-
gelig, og vi sluttede af med kaffe og Lis 
Svendborgs skønne kager på terrassen.



Ingen henvendelser p.t.

På kontoret har vi stadig en del 
dejlige t-shirts med SSF-logo 

i forskellige størrelser i far-
verne blå og hvid.

Seniorerne har for vane at besøge omkringliggende klubber, og denne gang var det vor naboklub KMK. 
Vi hyggede os med en dejlig buffet osv i deres hyggelige klubhus. Mange anede ikke, at der var sådan en 
havn tæt ved SSF med en fantastisk orden og nydeligt anlagt. Det var storm, regn og sol, men humø-
ret var højt og alle nød KMKs helt specielle personlighed. Det er ikke sidste gang, vi lægger vejen forbi 
denne gæstfrie havn. Tak for den flotte modtagelse.

Hjælp!

HUSK!

En hilsen

Udflugt til KMK

Trygfonden uddelte forrige år et antal red-
ningsstiger, som sejlklubber kunne ansøge om. 
Desværre nåede vi ikke at få tildelt én eneste. 
De stiger, vi har på midtermolen, er fuldstændig 
uanvendelige, da de glider ind under molen, så 
det er umuligt at bruge dem. Nye stiger er en ud-
giftstung post for foreningen, så derfor efterlyser 
bestyrelsen en advokat eller andre, som har kend-
skab til, hvordan man søger fonde, og som kan 
være behjælpelig med ansøgninger. Henvend dig 
gerne til bladet på bladet@sundby-sejlforening.dk 

Gastebørs for medlemmer

Husk at tilmelde dig OLD BOYS sejladsen week-
enden 15. -16. august.  Der sejles i foreningens 
ynglinge og besætningen er på 3 personer. Der 
skal være mindst én kvinde (30+) om bord. Mænd 
skal være 40+. Se opslag om tidspunkt – også på 
hjemmesiden - når tiden nærmer sig. 

Skriv gerne lidt om din sommertur 
 – og har du købt frihavnsmærke?
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SUNDAY ROAST

Sunday Roast er en gammel tradition, der er kendt i mange lande, 
som stadig er i brug i f.eks. England, hvor hele familien  

samles og nyder den gamle tradition. 
Normalt vil Sunday Roast være om formiddagen, men i Sundby Sejl vil  
traditionen blive fra kl. 16.00 til 20.00 den sidste søndag i hver måned.

Spis hvad du kan for 160 kr.

k

Sundby sejl Cafe & Restaurant 
Amager strandvej 15 2300 København 
www.sundbysejl.dk • 3259 4130

SundbySejl

Sundby Sejl
CAFÈ, RESTAURANT
& SELSKABSLOKALER

Amager Strandvej 15 · 2300 København S
www.sundbysejl.dk · Tlf. 32 59 41 30Ny menu hver mandag.  

Se hjemmesiden.


