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INSTRUKTØR 
Annette Clifforth



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: SSF.sejlads@outlook.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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Forsidebilledet:
Annette  
Clifforth
Foto: Redaktionen

Ungdomsleder 
Lena Skov Andersen
e-mail: ssf.ungdom@gmail.com

Sejladschef 
Jan Lauridsen tlf. 2928 7225
e-mail: SSF.sejlads@outlook.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
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En ny sæson er startet. Af det nye, der sker i 
SSF nærmeste fremtid, kan nævnes en automat 
til betaling af havnepenge. 
 Foreningen får et nyt havneprogram, som skal 
optimere pladserne i havnen. 
 Der vil blive lavet 4-5 bredere pladser i forbin-
delse med eftersyn og justering/udskiftning af 
pæle.
 Som bekendt genopstiller jeg ikke som for-
mand. Jeg har lidt vrøvl med helbredet. Jeg har 
været glad for tiden som formand. Det har været 
en lærerig periode. 
 Vi har en forening med succes. Den ledes af 
frivillige. Både bestyrelsen, de forskellige instruk-
tører og mange medlemmer udfører et stort og 
uegennyttigt arbejde for foreningen, men der er 
stadig områder, hvor der kan bruges mere hjælp. 
Det gælder især i ungdomsafdelingen. Medlem-

Formanden t
a’r ordet

: 

merne har også været 
flinke til at komme 
med gode råd og ideer 
til bestyrelsen.
 Jeg ønsker den nye formand held og lykke med 
arbejdet og alle en rigtig dejlig sejlsæson.

John Jacobsen, formand

Redaktion:  
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.: 
26. maj 2016

13
Krakow



I præsentationen af sejlerinstruktørerne Annette Clifforth 
og Jørgen Jensen i sidste nummer var billederne af dem ikke 
kommet med. Det rådes der bod på her: 

Præsentation af yderligere to instruktører:
Først Mikkel Clifforth, der er instruktør i Ungdomsafdelingen. 
Han fylder 17 år i maj måned, og fik indmeldelsen i SSF som 
gave af Karin Sonne (hans mormor) og Claus Rønnow, da 
han fyldte 8 år. De første 2 sæsoner blev der sejlet i opti-
mistjollen EGON (opkaldt efter Egon Weidekamp). Derefter 
blev Fevaerne og Zoom 8 flittigt brugt, ligesom der blev 
sejlet Europa- og Lazerjolle. Sidste sæson fik han overdraget 
opgaven som skipper på Ynglingen, hvor han nu er instruktør. 
Han har gennem flere år hjulpet med undervisningen af de 
yngre sejlere, teori, klargøring, tilrigning og på vandet. I 2015 
fik han duelighedsbeviset i spækhuggeren. Efter at have be-
stået navigationsprøven vinteren før, deltog han også i DS’s 
Instruktionskursus 1, som han fik en masse ud af. P.t. er han i 
gang med grundforløbet som tømrer og håber snart at finde 
en praktikplads (ER DER NOGEN DER KAN HJÆLPE!). Mik-
kel værdsætter at være frivillig i Ungdomsafdelingen, hvor 
han stadig vil være at finde 
som instruktør. Samtidig 
prøver han at danne et hold, 
det kan sejle kapsejlads 
om torsdagen i Kastrup til 
sommer. Mikkel har i flere 
år været en god hjælp ved 
Old-Boys sejladserne, Ama-
ger Cup og senest sidste 
sommer ved DM for Melges 
24. Vi ønsker Mikkel held 
og lykke med uddannelsen 
og med fortsættelsen som 
instruktør i Ungdomsafde-
lingen. 

fortsættes side 6 

INSTRUKTØRER
fra Sejlerskolen

Præsentation af
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Velkommen ti l  nye medlemmer:

Ratleff, Sanne Jensen, Gorm Østergaard Nielsen, 
Sidsel Marie Runz-Jørgensen, Lars Vestergaard, 
Per Nørgaard, Carsten Reves, Jens Christian Juul, 
Peter Born og Angutitslaq Peder Kern.

Kim Sørensen, Allan Sørensen, Lasse Vogt-Niel-
sen, Thomas Holm Nyrup, Jan Bogø Pedersen,
Bjørn Collin Rasmussen, Carl-Ola Boström, Jon 
Thorup, Jens Andersson, Jan Meincke, Thomas 

Bladets grafiske designer Per har valgt, at dette 
nummer bliver hans sidste. Per er designeren 
bag bladets udseende, da han har været med fra 
første udgave af dette nye ”SSF”, der er udkom-
met siden 2012. 
 Fritidsinteressen er skiftet. Per er ikke læn-
gere medlem i foreningen, men ønsker fremover 
at tilbringe tiden i sit sommerhus. Vi benytter 

FORENINGEN SIGER FARVEL OG GODDAG

Præsentation af

Pladsmærket vil i år ikke blive sendt med post. 
Det udleveres i forbindelse med generalforsamlin-
gen. Alternativt skal du selv hente det på kontoret 
eller på havnekontoret i kontortiden. Mærket skal 
være påsat fartøjet – også joller, kanoer, kajak-
ker og sejlbrætter – ved søsætning dog senest 1. 
juni. Fartøjer i havnen uden gyldigt pladsmærke 
bliver opkrævet et gebyr på kr. 600,00. Fartøjet 
skal også være forsynet med navn og hjemstavn, 
ligesom alt grej på land skal være forsynet med 
medlemsnummer. Fartøjer hjemmehørende i 
SSF, skal føre foreningens stander. 
 VIGTIGT: Ryd op på din plads, når båden er 
kommet i vandet! Malerester og lignende skal 
anbringes i de dertil indrettede containere. Vær 
opmærksom på, at der er strammet op på af-
faldssorteringen i havnen!

lejligheden til at sige Per mange tak for hans store 
frivillige indsats i de fire år, bladet har eksisteret. 
 Vi har dog været meget heldige, idet et andet 
medlem, Pernille Kleinert, der også er grafisk 
designer, har givet tilsagn om at påtage sig opga-
ven. Vi glæder os til at fortsætte arbejdet sam-
men med Pernille, såfremt generalforsamlingen 
vedtager, at bladet fortsætter. 

NYT FRA HAVNEUDVALGET
Der er indkøbt en billetautomat til betaling af hav-
nepenge for gæstesejlere. Den får 3 kategorier: 
1. gæstesejler
2. frihavn
3. medlemmer uden plads 
 Der kan i første omgang betales med dankort 
og visa.
 Automatens placering er ved havnekontoret.
Der bliver udskiftet ca. 60 pæle i havnen. I den 
forbindelse bliver der 4 bredere pladser på mid-
termolen og 2 pladser på nordre mole. De berørte 
medlemmer er orienteret og tilbudt andre pladser.
 Havneudvalget har indhentet 2 tilbud for 
renovering af toiletbygningerne på søndre og 
nordre moler, samt 1 tilbud på udskiftning af disse. 
Udvalget arbejder på sagen og vender tilbage, når 
der foreligger en plan for arbejdet. 
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Fortsat fra side 4

Den anden vi vil præsentere, er Martin Clifforth 
(Mikkels far), som er instruktør på skolebådene, 
hvor han sejler med Tyveknægten og fra denne 
sommer som bådsmand på Banditten. Martin er 
47 år og arbejder som specialpædagog med auti-
ster, som han støtter i job, ud fra deres specifikke 
evner. Martin tog i sine unge dage duelighedsbe-
vis på et kort kursus med henblik på at sejle rundt 
i Middelhavet, hvilket ikke blev til noget, men 
har dog sejlet med en galease kort tid på Øster-
søen. Han blev meldt ind i Sundby i 2008 og gik 
sammen med Annette på sejlerskolen, for at lære 
praktisk sejlads gennem 2 sæsoner. 
 Inden de var færdige, købte de JOY og brugte 
den første sæson på land med hårdt arbejde. På 
sejlerskolen havde Martin lært mange dejlige 
mennesker at kende og syntes, det var helt trist 
at skulle slippe miljøet her. Efterfølgende startede 
han og Annette som ”føl” for at blive instruktører. 
 Martin nyder instruktørjobbet, der giver ham en 
kick, hver gang han skal ud efter en lang arbejds-
dag. Glæden ved at lære fra sig og undervise nye 
elever med forskellige forudsætninger, er stor. 
Selv om man bliver nødt til at blive på land, og gå 
i ”skuret” med lidt teori, fordi vejret er for dårligt til 
at sejle i, går man altid glad hjem. Martin synes, 
at det er synd for andre, at de går glip af at være 
instruktør. Energien kommer helt af sig selv. 
 Den kommende sommer glæder familien sig til 
at sejle langs den svenske vestkyst, efter at have 
prøvet Blekingeskærgården sidste sommer. 

(Læs anden del af den beretning her i bladet) 

Små fortællinger fra juniorernes  
sejlerliv:
Hugo tog min båd mens jeg var ude 
på vandet.
Jeg fik en mavepuster ved at blive 
slæbt hen over jorden af en kitesur-
ferdrage.
Jeg sejlede en melges 24.
Jeg vækkede Kåre på weekendturen.
Jeg har prøvet bøffen.
Jeg har sejlet i en laser.
Jeg kunne godt tænke mig at vi sejler 
til Roskilde eller Srilanka
    Holger

Efter sommerferien sejlede vi ud fra 
molen for første gang og Louise gav 
bøjerne navne. Det var sjovt at sejle 
ud for molen. Der var ikke så meget 
vind. Det var den bedste sejltur jeg 
havde sejlet i optimist.

Katja

JU
NIO

RE
RN

EINSTRUKTØRER 

Som en ny SSF-aktivitet har Claus Rønnow over 
tre torsdage i januar afholdt et vinterkursus for 
nye eller kommende bådejere. Hensigten har væ-
ret at udveksle gode råd og tips omkring alt det, 
man pludselig står med, når man har fået båd.

 jeg har fået båd! 
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SEJLERTRÆF
Ib Petersen har i løbet af vinteren afholdt 
”sejlertræf” den sidste torsdag i måneden for tid-
ligere og nuværende 2års elever fra Sejlerskolen. 
I skrivende stund er de sidste sammenkomster 
ikke løbet af stablen, men Ib vil i næste nummer 
af medlemsbladet fortælle lidt om de spæn-
dende aftener, hvor meget er drøftet, og ideer 
er fremkommet. Samtidig kommer Mortens 
beretning om turen over Atlanten.

Det jeg har oplevet mens jeg har sejlet i SSF. Jeg 
har oplevet noget, men der var en gang som jeg 
husker tydeligt. Det var anden gang jeg var ude at 
sejle udenfor molen. Vi sejlede i store bølger mod 
Sverige/øst, og da alle inklusivt mig skulle til at 
vende om, altså på vej ind, da opdagede jeg, at 
mit ror ikke virkede, og jeg var sådan ca.20 meter 
bagved de andre, og vi var sådan ca. 50 meter 
ude, så jeg blev meget bange, og så råbte jeg så 
højt jeg kunne efter Søren, som var i en af følge-
bådene (en båd som træneren/læreren sejler i, og 
de kommer hen og hjælper, hvis der er brug for 
det, og holder øje med en, så der ikke sker noget) 

Hver mandag Igennem efteråret, og de første 
vintermåneder er et hold entusiaster udi kunsten 
af lave knuder og knob blevet undervist af Erik 
”Basse” Povlsen og Karin Sonne. Skipperstuen 
blev omdannet til et rebslageri, hvor tovværket 
blev forsynet med fine taklinger og splejsninger, 
og der blev øvet i alle de forskellige knob, så 
båden kan blive flot fortøjet til molen, når den 
skvulper i havnen til foråret. Sæsonen skulle være 
sluttet til jul, men nogle af de ihærdige elever 
ville gerne lære at flette måtter og andre praktiske 
brugsting, så vi er sikre på det har været sjovt at 
gå på ”Tovværkskursus”    

IKKE FLERE 
KOHALER

JUNIORERNE

Interessen har været stor. Skipperstuen har været 
proppet til sidste plads. Spørgelysten og erfa-
ringsudvekslingen har været overvældende, og 
deltagerne synes, at de har fået meget ud af at 
være med.
 Det er tydeligt, at det skal gentages til næste 
vinter!

og hjalp mig. Så til sidst så kom den (roret; red.) 
på og så sejlede jeg stille ind.
 Så hvis du vil starte, men er bange, så bare 
rolig for lærerne hjælper dig, når du har brug for 
det, og sørger for at der ikke sker noget.

Anna 
☺

Da vi var ude og sejle i gummibåden med Kåre.
Vi sang en hel del så Kåre begyndte at grine. Vi 
sejlede ud af havnen og hjalp dem fra de andre 
hold. Vi havde det vildt sjovt den dag. Det var den 
bedste dag til sejlads nogen sinde.
 PS: Det sprøjtede så meget at da vi gik ind var 
vi bare driv våde. Det var som om vi gik i vand-
pytter, der var så store bølger.

Mille-Luka



APRIL

Kontoret holder åbent torsdagene d. 7. og 28. april kl. 19.00 – 20.30 

Ungdom: Mandag d. 4. Teoriaften 
   Mandag d. 11. Teoriaften, sidste gang inden sejlsæsonen så småt starter
    Mandage d. 18. og 25. Tilrigning, der skal skrubbes, vaskes og hygges  

(forældre er velkomne)
   Alle aftener mellem 17.30 – 19.30
   Lørdag d. 30. Tilrigning kl. 10-16. Husk madpakke og varmt vandtæt tøj
   Forældredeltagelse ønskes til mange forskellige ”jobs” 
   Se i øvrigt den opdaterede information på hjemmesiden

Sejlerskolen:  Lørdag d. 9. kl. 10.00- ca. 12.00 Startmøde for elever og instruktører i Pejsestuen
   Mandag d. 11. kl. 18.00 Klargøring begynder. Man møder samme dag, som man sejler.  
   Husk der er mødepligt.
   Aktuel information se hjemmesiden

Kapsejlads: Der holdes vinterpause
   
Seniorerne: Fælles frokost med madpakke hver onsdag kl. 12.00 i Fritidshuset
   Andre arrangementer vil blive annonceret i Fritidshuset

   NATTEVAGTER – der er stadig mange ledige nætter 
  

MAJ

Kontoret holder åbent torsdagene d.?. og 26. maj kl. 19.00 – 20.30

Ungdom Søndag d. 1. Tilrigning og måske på vandet mellem 10 - 16
   Mandage d. 2. og 9. Sejlads (tilrigning hvis vi ikke er færdige) 17.30 – 20.00
   Lørdag d. 7. Vi deltager i standerhejsningen og sejler en tur bagefter
   Mandag d. 16. Lukket (pinseferie)
   Mandage d. 23. og 30. Sejlads m. diverse aktiviteter 17.30 – 20.00
   Se i øvrigt den opdaterede information på hjemmesiden 

Sejlerskolen: Se fællesarrangementer
   Lørdag d. 28. kl. 09.00-15.00 Saltholm Rundt med opgaver undervejs.
   Aktuelle informationer se hjemmesiden

Kapsejlads: Hver torsdag sejles Kapsejlads fra Kastrup Havn kl. 19.00. Første gang torsdag d. 12. 
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Seniorerne: Frokostmøde hver onsdag kl. 12.00 med madpakke i Fritidshuset
   Pinsesøndag d. 15. kl. 13.00 Pinsefrokost i Fritidshuset – se opslag

Fælles arrangementer for alle medlemmer:
   Lørdag d. 7. STANDERHEJSNING: se separat annonce
   Søndag d. 8. kl. 11.00 ÅRETS LOPPEMARKED - se separat annonce
   Lørdag og søndag d. 14. og 15. Pinsetur til Raa (se nærmere på opslag)
   Søndag d. 15. kl. 8.00 PINSEMORGEN foran klubhuset. Medbring selv kaffe
    Lørdag d. 28. kl. 09.00-15.00 Saltholm Rundt med opgaver. Arrangeres af  

Sejlerskolen, men alle både i SSF er velkomne til at deltage

JUNI

Kontoret holder åbent torsdagene d. 2. og 30. juni kl. 19.00 – 20.30 

Ungdom: Mandage d. 6., 13., 20. og 27. Sejlads med diverse aktiviteter 17.30 – 20.00
   Torsdag d. 23. Skt. Hans Aften (grillen tændes – medbring selv mad)
   Arrangement sammen med hele SSF 
   Aktuelle informationer – se hjemmesiden

Sejlerskolen: Søndag d. 12. kl. 09.00 Familiesejlads
   Aktuelle informationer se hjemmesiden
   OBS! 1. juli kl. 18.00 Instruktørmøde
  
Kapsejlads: Lørdag d. 11. AMAGER CUP fra Lynetten kl. 10 med SSF som medarrangør
   Søndag d. 12. kl. 9.00 FAMILIESEJLADS (se separat annonce og på hjemmesiden)
   Hver torsdag sejles Kapsejlads fra Kastrup Havn kl. 19.00 

Seniorerne: Frokostmøde hver onsdag kl. 12.00 med madpakke i Fritidshuset
   Torsdag d. 23. Skt. Hans Aften
   Yderligere information se opslag i Fritidshuset
  
Fælles arrangementer for alle medlemmer:
   Søndag d. 12. kl. 9.00 Familiesejlads (se separat annonce)
    Torsdag d. 23. Skt. Hans Aften: Grillen tændes af Ungdomsafdelingen   

og den medbragte mad kan indtages ved Det Maritime Ungdomshus
   Bålet tændes kl. 21.00   
   Mere information på hjemmeside og på opslag når tiden nærmer sig. 
 
Husk at se de opdaterede informationer på hjemmesiden: www.sundby-sejlforening.dk
Tilmeld dig på hjemmesiden, så du modtager mail, straks der er nyt fra sejlforeningen.
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Efter en tur til Karlskrona, hvor vi lå 
blæst inde i 3 dage og nød den smukke 
by, med besøg på det maritime mu-
seum, på sightseeing med Lions lille 
bytog og på besøg på et stort skoleskib 
tog vi videre til Torhamn. Det var noget 
af en omvæltning at komme fra byens 
puls og ud på landet. Der var larmende 
stilhed i den lille havn, hvor der kun 
lå enkelte gæstebåde. Vi gik en smuk 
tur gennem naturreservatet, og mens 
Martin og jeg nød stilheden beslut-
tede drengene sig for, at nu kunne det 
være nok, de ville gerne afmønstre. 
Ok sagde vi, det gør i bare – nej, vi 
lod vores gode hjerter løbe af med os 
og sejlede dem tilbage til Karlskrona, 
hvor de blev sat på øresundstoget til 
København. Hold nu op en stor båd vi 
pludselig havde. Vi er vant til at dren-
gene på- og afmønstrer som det passer 
dem, men det var første gang vi skulle 
prøve at sejle 12 dage helt uden sønner 
og kammerater. Vi fandt hurtig ud af 
fordelene ved at være to ombord, så nu 
skal de passe på, at vi ikke stikker af 
igen næste år uden dem. 
 Karlskrona nåede vi at blive tem-
melig glade for. Den er bygget med 
brede boulevarder, tænkt som en af 
Europas førende byer, med base for 
den svenske flåde, da havnen er frostfri 
og ligger strategisk godt. Vi kan varmt 
anbefale at tage dertil. Man møder i 
indsejlingen til Karlskrona flere store 
sekskantede fyr. Vi fandt senere ud af, 
at de blev bygget som krudtmagasiner, 
med kraftige stenvægge og en lettere 
tagkonstruktion, der kunne flyve af i 
tilfælde af eksplosion. 
 Så gik turen til Tjærø og skønt vi 
havde læst grundigt på lektien, både i 
søkort, (der ikke var helt så detaljeret 

som vi godt kunne havde ønsket os når det kom til at sejle off 
piste), samt i havneguiden, var det noget af en udfordring at 
finde ind til Tjærø. Vi blev under indsejlingen i tvivl om hvilken 
vej vi skulle rundt om en klippeblok og Martin citerede Ed-
ward Heeds: ”If you´re in doubt, sail in cirkels and scream and 
shout”. Vi skreg ikke, men vi sejlede lidt i ring, mens vi fik ta-
get positioner og fandt så endelig vores vej ind til Tjærø havn, 
som vi besejlede meeeget langsomt. Vi havde fået fisket 
ankeret op og gjort det klar, men til vores lettelse lå gæsterne 
langs, så det valgte vi også at gøre. Hvor var der smukt. Vi 
gik i land for at finde et toilet, og blev noget forbavsede, da 
vi åbnede døren til toilettet og så, at der var en usædvanlig 
uindbydende top af papir og efterladenskaber på den stakkels 
kumme, der for længst havde opgivet at slippe af med sit 
indhold. På vores vej videre rundt mellem de mange bygnin-
ger mødte vi et par, der fortalte, at øen var gået konkurs en 
månedstid inden vi ankom og der derfor var ubeboet. 
 Ergo ingen havnepenge – jubii, men heller ingen facilite-
ter. Nu er jeg gift med en dejlig mand, der snorker meget 
højlydt om natten og derfor har et snorke-apparat, der sikrer 
ham i at trække vejret jævnt og lydløst natten igennem. In-
gen strøm = begrænset nattesøvn til mig. Vi gik en pragtfuld 
tur på øen, som er så smuk, at det er svært at forestille sig, 
at der ikke er nogen, der vil forsøge at få den på fode igen. 
Det var en dejlig oplevelse, som vi varmt kan anbefale. 
 På vores vej hjemover besluttede vi at tage til Bornholm, 
da det har været et ønske at komme dertil i egen båd. Ham-
merhavnen tog os med storm, hvor var der hyggeligt. Vi skal 
helt sikkert til Bornholm igen. Det har været en fantastisk 
sommertur og nu har vi hele vinteren til at nyde billederne 

SOMMERTUREN MED JOY
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og glæde os til næste år, for der skal vi helt sik-
kert samme vej og opleve flere af de havne, vi 
sejlede forbi i år. 
Østersøen skal have det sidste ord, for under en 
selfie i frisk sejlads overraskede den os med en 

SOMMERTUREN MED JOY

ordentlig sø – halleluja for min htc telefon, den 
overlevede søvandet og efterlod os med endnu et 
herligt minde.

Med sejlerhilsener fra Martin og Annette.

fortsat:



Lørdag d. 7. maj kl. 09.00 er der morgenkaffe og 
brød for medlemmer. 

Tilmelding til restauratøren  
senest torsdag d. 4. maj.

Kl. 11 sættes standeren og foreningen er vært  
ved en lille én.

STANDERHEJSNING

har vi det årlige loppemarked på plad-
sen ved flagmasten – måske finder du 
lige det, du ikke anede, du manglede, 
og til en billig penge. Både private og 
maritime genstande kan sættes til 
salg. 

Alle er velkomne, men kun stade-
plads til medlemmer af SSF.

Søndag
d. 8. maj 
kl. 11.00

LO
PP

EM
AR
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D i
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Pinsemorgen i SSF den 15. maj 
Kl. 08.00 mødes vi traditionen 
tro ved klubhusets terrasse til en 
lille én og et rundstykke. Husk 
selv at medbringe kaffe/te og 
godt humør.

Pinsemorgen 
i SSF den 15. maj 

Der sejles ud for Sundby.
Vi mødes ved klubhuset kl. 9.00, hvor der er 
skippermøde og en enkelt dram serveres. 

Husk! Det er for hele familien – med både 
sejl- og motorbåde. Der er flotte præmier til 
alle deltagende både.

Vi slutter denne sociale og sjove dag med 
fælles frokost med vores medbragte mad.
Se opslag – HUSK TILMELDING – der skal 
være deltagelse af mindst 10 både

Familiesejlads
søndag den 12. juni 
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Søndag
d. 8. maj 
kl. 11.00

Meget tidligt op, spændt, fly til Krakow, 28 personer. Mogens 
havde gjort det igen: Arrangeret en tur til den historiske by og 
med indkvartering på et godt hotel lidt uden for midtbyen. Første 
aften var der middag på hotellet. God polsk mad og fin stemning. 
I dagene efter spændende oplevelser i den gamle bydel med dens 
utrolige historie, smukke huse og billig øl. Om aftenen udvekslede 
vi oplevelser, og dagene fløj af sted. Sidste aften spiste vi igen 
sammen på hotellet. Fem gode dage var slut og flyveturen hjem var 
også perfekt.

Det er efterhånden en tradition 
at slutte året i Fritidshuset, hvor 
seniorerne inviterer på gløgg og 
æbleskiver, og igen i år lagde 
mange vejen forbi, og alle nød 
den gode stemning på årets 
sidste dag.

BØRNENES JULETRÆ

NYTÅRSAFTENS DAG 2015

Søndag d. 13. december blev 
juletræsfesten for børn afholdt. 
Nissemor, der kom i et fint 
kostume, underholdt børn og 
voksne med nogle af de gamle 
julesange og lidt nye, selv en 
enkelt julesalme fik vi klemt 
ind. Hun delte de flotte godte-
poser ud, og der blev nydt boller 
og cacaomælk. Nissemor var 
samtidig en fantastisk ballon-
kunstner, der pustede de flotte-
ste figurer, heriblandt nogle fine 
sværd, der blev brugt flittigt. 
Hun fik også pustet guitarer, 
og det var herligt at se ungerne 
spille ”luftguitar” sammen med 
Jørgen Valsgaard. Børnene 
havde nogle dejlige timer og 
tog hjem med favnen fyldt med 
ballonfigurer.

SIDEN
SIDST

SENIORERNES JULETUR TIL KRAKOW



BANKOSPIL:
Det usandsynligt store bankospil åbnede igen 
SSF’s sæson. Der var først 8 gennemgående spil 
med fine præmier og en god og tydelig opråber 
– Elin – men… mikrofonanlægget er ikke særlig 
godt, og først efter flere forsøg lykkedes det at 
slippe for de høje, ubehagelige lyde. Efter pausen 
fulgte tre ekstraspil med endnu flottere præmier 
til vinderne. Hovedgevinsten – en imponerende 

14 • SSF nr. 4 • 4.årgang • april 2016

BA N KO S P I L

FASTELAVN
kurv – blev vundet af Søren Hedegaard. Vi andre 
havde en eftermiddag i stor spænding. Tak til 
restauranten for de flotte, sponsorerede gavekort 
og til Birgitte og hendes stab for endnu et godt 
bankospil.

Søndag d. 14. februar var det tid til den årlige 
tøndeslagning, og mange udklædte børn med 
forældre var mødt op i det kolde, men tålelige 
vejr. 3 flotte pirater tog imod og hjalp først de 
små børn under 6 år, der slog til en tønde af 
pap, der til sidst blev slået ned med lidt hjælp, 
inden de kastede sig over indholdet af tønden. 
De større børn slog samtidig på en rigtig træ-
tønde. Så var det damernes tur, og det varede 

længe inden de fik has på den. Endelig blev det 
de forfrosne herrers tur til at banke løs på en for-
stærket tønde. I år nåede de da nogle omgange 
rundt, inden den gav helt efter. Herefter var det 
ind i varmen, hvor børnene blev trakteret med 
fastelavnsboller og cacaomælk. Så var det tid 
til overrækkelse af alle præmierne og herefter 
kåring af fineste udklædninger. Eftermiddagen 
sluttede med, at der blev pustet kunstfærdige 
balloner til børnene. 

Tak til Joan med familie – der vikarierede for 
Jørgen – for et fint arrangement.
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KÆRE LILLE MORMOR

En aften men stor buffet med masser af mormormad og hygge 

Igennem livet har du gjort hvad du ku’
Og mere til, det ved jeg nu

Skønt midlerne var små, var dit hjerte rigt som få
For du var trofast og ærlig, håndfast og kærlig,

Det tænker jeg nu på
Sådan går teksten af Richard Ragnvald

En hyldest til vores mormødre med alt, hvad hjertet begærer
Vi starter aftenen med en velkomstdrink Martini Rosso

Efterfulgt af stor buffet med masser af mormorklassikere
Vi har igen inviteret Dario Campeotto, som mormor ville havde ønsket sig.

Derefter spiller kapelmester Allan Steen op til dans

Inviter din familie, venner og jeres mormødre til en hyggelig aften 

Prisen denne aften vil være 350 kr. inkl. ovenstående 
Sundby Sejl Medl. Pris 300kr. og deres gæster 325kr. 

Mormors hyldest vil vi holde fredag den 13. maj 2016 kl. 18.00 

Sundby Sejl Cafe & Restaurant 
Amager Strandvej 15 2300 København 
www.sundbysejl.dk • 3259 4130

SundbySejl


