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SÅ ER STANDEREN hejst 
til tops og sæsonen skudt 
i gang med god hjælp fra 
vores kanonlaug.

Det var dejligt at se 
så mange møde op til vores standerhejsning, 
både om formiddagen og om aftenen, og hvor 
var det flot at se ungdomsafdelingen komme 
sejlende ind i deres joller for at deltage. 

Det er altid en særlig dag, når standeren 
igen får lov til at vaje over foreningen. Og sik-
ke et forår. Jeg mindes ikke en sæsonstart 
med et så dejligt vejr. De, der havde nået at få 
deres både i vandet, og sejlerskolen og ung-
domsafdelingen kunne få deres første sejlture 
i t-shirt og shorts. - Bedre kan det ikke være.

Til generalforsamlingen blev der uddelt 
årsnåle til vores trofaste medlemmer, og til-
gangen til vores forening er stor, både i ung-
domsafdelingen og på sejlerskolen. Det kan 
ses på aktiviteten, hvilket er meget positivt. 
Så her kommer vores nye følgebåd (RIB) til 
stor gavn. 

Hvis vi kan fastholde denne tilgang, og 
gøre dem til trofaste medlemmer, ser det lo-
vende ud for vores forening. Tilmed er der 
kommet 8 % nye både i havnen, som vi skal 
have integreret. Vores tilpasning af plads-
bredde og nye pæle i havnen har gjort, at de, 
der har stået længst på venteliste, nu har fået 
plads, så det arbejde har gjort stor gavn. Mid-
termolen er gennemgået og renoveret af Kim 
Pladsmand, og de nye stiger er klar til at blive 
monteret. 

Så stor tak til alle, der bidrager med at tage 
godt imod de nye medlemmer, og til de, der 
passer og plejer os alle, havnen og områderne 
på land. Det kan vi slet ikke undvære. 

En aktivitet, jeg bla. glædes over, er, at en 
gruppe medlemmer har taget initiativ til det, 
de kalder tirsdagssejlads. Her mødes man 
under mastekranen kl. 18:00, og skippere 
uden gaster og gaster uden båd kan få sig en 
sejltur. Det er da en god måde at få glæde af 
hinanden.

Jeg kunne desværre ikke selv deltage på 
den årlige weekend tur til Råå i Sverige, men 
rygtet siger, at det var en dejlig tur med bedre 
vejr end det, vi oplevede i Danmark. Jeg håber 
at kunne deltage til næste år.

På kapsejladsfronten håber jeg, at den 
træning Kim Steffensen igangsatte, kan få 
styrket denne interesse. Det skaber liv og ak-
tivitet i havnen, når der afholdes kapsejlads. 
Den nye Sundby Cup med blandede besæt-
ninger af øvede og nye har alle muligheder for 
at støtte op om sammenholdet i foreningen, 
men kan også give nye et indblik i, hvad kap-
sejlads er og måske give blod på tanden...

Mon ikke også nogle af vores fiskeinteres-
serede har været ude og fange en hornfisk el-
ler mange. De er jo blevet fanget i rigt mål ude 
ved det yderste molehoved. Seniorerne ses i 
vigør omkring Fritidshuset og i havnen og er 
gode til at støtte op, - senest om vores Pinse-
morgen arrangement.

Jeg håber, vi alle får en dejlig sæson, med 
dejlige sejlture, godt vejr, gode arrangementer 
og gode historier
Jørgen

FORMANDEN TA’R ORDET

� Hvis man mangler en gåtur 
omkring klokken 18:00 om 
mandagen, så gå ud og nyd det 
herlige liv og den gode stemning 
der er blandt de efterhånden 
mange unge sejlere i vores ung-
domsafdeling ved det Maritime 
Ungdomshus.
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GENERALFORSAMLING 2016

EN SKØN PÅSKEMORGEN, sommertid, allige-
vel fuldt klubhus, en god kop kaffe og friske 
rundstykker og så gik vi igang. Formanden bød 
velkommen, Søren Bødtker blev dirigent. Først 
mindedes vi vore afdøde medlemmer, dernæst 
fejredes de mange jubilarer fulgt af en god 
beretning, et fint regnskab, diskussion af en 
masse forslag, som tog lang tid, og så det store 

spørgsmål: valgene!  Inden valget præsente-
rede den af bestyrelsen foreslåede kandidat til 
formandsposten sig. Jørgen Jensen (Lillejørgen) 
blev enstemmigt valgt, og dermed fik vi en 
formand, der er startet i SSF som junior. 

Det var en generalforsamling styret med 
professionalisme og elegance. 
Læs hele referatet på hjemmesiden.

SÆSONEN FOR 
GÆSTESEJLERE 
står for døren og den nye billet-
automat fungerer rigtig godt. Det 
er meget nemmere og hurtigere at 
se betalinger fra vores gæster.

Der er uddelt ca. 20 nye plad-
ser og ca. 15 lånepladser. Tag godt 
imod jeres nye naboer.

Tidligere år er pladsmærker 
sendt med posten, men vi er så 
glade for at se jer, så fremover skal 
de hentes på kontoret. Det sparer 
foreningen for ca. kr. 4.000,- i porto.

Vi arbejder på flere projekter: re-
novering af slæbestedet og nye toi-
lethuse på søndre og nordre moler.

Vi vil også gerne arrangere en 
forenings-arbejdsdag. Den kunne 
hedde ”Mal din nabo´s skur”. Tan-
ken er, at vi med fælles hjælp, kan 
få ordnet nogle af de små ting, 
som vi alle synes trænger til at bli-
ve lavet.

Nogle maler, tømrer, sliber, ren-
gør, fjerner ukrudt, spiller harmoni-
ka/guitar ...

Det hele kunne så munde ud i en 
fælles grill sidst på eftermiddagen.

Håber I alle får en god sæson.
Claus, Tom og Jesper 

NYT FRA HAVNEUDVALGET 

CLAUS BRASK THOMSEN, 
NYT HAVNEUDVALGSMEDLEM

JEG ER 57 ÅR gammel og har 
været medlem af SSF siden 
1974, men jeg er kommet her 
hele mit liv, da min far Ivan 
havde båd her igennem mere 
end 75 år.

Jeg startede som junior i Juniorbåd, og efter et 
år begyndte jeg at sejle i Yngling D-31 ”Einar” 
sammen med Jørgen, vores nye formand. Senere 
købte jeg Ynglingen Dracula, som jeg stadig har 
sammen med min bror Axel.

I en periode kom jeg ikke så meget i SSF, da 
jeg boede nogle år i Texas, USA og efter hjem-
komsten flyttede til Greve, hvor jeg stadig bor. 
For to år siden overtog min kone Jannie og jeg 
mine svigerforældres Accent 26 ”Jacohei”, som vi 
nu har plads til på midtermolen. Vi kommer der-
for nu igen regelmæssigt på havnen i SSF.

Jeg er uddannet civilingeniør (elektro) og har 
hele mit arbejdsliv arbejdet med telekommunika-
tion og IT. Først med udvikling og siden som pro-
jektleder og leder indenfor specielt udvikling, sup-
port og produktledelse.

Jeg takker for valget til bestyrelsen og glæder 
mig til at gøre en indsats i havneudvalget, for-
håbentlig til glæde for medlemmer og gæster i 
Danmarks bedste sejlklub: Sundby Sejlforening.
Mvh Claus
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FØLGENDE MEDLEMMER 
KUNNE FEJRE JUBILÆUM:
Én 70 års jubilar: Gert Rasmussen, 566. 
Én 60-års jubilar: Lillian Green Jensen, 473 
Fire 50-års jubilarer: Kirsten Bech,113, Søren 
Bødtker,921, Karl Thorup 651 og Bent J. Petersen, 586. 
Ti 40-års jubilarer: Kirsten Høiler Kanstrup, 733, 
Henrik Green Jensen, 184, Birger Riis- Hansen, 615, 
Bjarne A. Larsen, 915, Mogens Fuglsang, 697, 
Dan Stockmann, 147, Verner Dvoracek, 1076, 
Jens Chr. Andersen, 92, Johnny Hedegaard, 432 og 
Ralf Jensen, 356.
Otte 25-års jubilarer: Lars-Erik H. Kanstrup, 1237, 
Reni Boe Jensen, 25, Sune Methmann, 136, 
Sussi Heger, 611, Sonja Christensen, 1133, 
Finn Hjelm Hirshals, 69, Ole Steen Peinow, 140, 
og Alice Albrechtsen, 1106.

T I L L Y K K E

NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN

VIGTIGT!  
UNGDOMSAFDELINGEN HAR HÅRDT BRUG for hjælpende hænder.  I øjeblikket må vi sige nej til 
nye medlemmer, da der lige nu kun er hjælpere til, at der kan sejles én gang om ugen!  Der er brug 
for jer forældre samt medlemmer til at være brovagter. SSF`ere med duelighedsbevis savnes til at 
være på vandet i følgebåde. Det er jo ungdommen, der skal bære foreningen videre, så hvis nogen 
af jer overhovedet har mulighed for at lægge nogle timer en aften om ugen, vil det være meget 
velkomment. I den forbindelse skal vi også (som en sidebemærkning) tænke på, at det er antallet 
af medlemmer i ungdomsafdelingen som tilskuddet fra Københavns Kommune beregnes af.

★ 70 ★ 60

★ 50 ★ 50

★40

★25
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MED MORTEN 
OVER ATLANTEN

VED ET SEJLERSKOLETRÆF 
i januar fortalte Morten Speer-
schneider om sine oplevelser 
under en lidt anderledes 
sejltur fra Holland til Surinam 
(tidl. NL.koloni) i Sydmerika. 

Ideen opstod under en 
rygsæktur i Centralamerika i 
2006, hvor Morten mødte en 
hollænder ved navn Leon, og 
de var begge tændt på at sej-
le over Atlanten. 

I 2013 kontaktede Leon så 
Morten og spurgte, om han 
stadig var frisk på turen, for 

rieøerne, hvor der igen var mo-
torproblemer. 

Derefter 5 dages god sej-
lads til Cap Verde Øerne, og 
videre i 17 dejlige dage med 
Nordøst passaten til Surinam, 
hvor de sejlede op ad en flod 
og motoren stoppede igen 
(flækket brændstofpumpe), 
og skibet blev bugseret til kaj. 

Efter et langt og herligt op-
hold gik turen videre mod To-
bago, hvor motoren strejkede 
nok engang, og de blev slæbt 
i land af lokale fiskere. 

han (Leon) havde anskaffet en 
”lidt slidt” Trintella 44 sejlbåd.

Morten rejste til Amster-
dam og var med på en prøve-
tur, som endte brat, fordi ga-
skablet satte sig fast under en 
havnemanøvre, og skivet bra-
gede ind i bolværket. 

Morten påmønstrede 3 
mdr. senere i Brest, og første 
sejltur var ud i Biscayen i 12 
m. høje bølger med så meget 
søgang, at Morten blev søsyg. 
Turen gik videre til Porto, over 
Agadir i Marokko og til Cana-
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MED MORTEN 
OVER ATLANTEN

Morten rejste hjem efter et 
dejligt ophold på Tobago, og 
Leon og kæresten sejlede bå-
den til Martinique i april 2015, 
hvor den blev solgt (til det 
dobbelte af købsprisen).

Morten var den mest sejlkyndige ombord. (Duelighedsbevis fra 
SSF’s sejlerskole), og her er hans råd til andre som får lyst til en 
tur over Atlanten:

 � Inden turen skal man være indstillet på at være sammen på 
et lille område i 17 døgn – det kan være meget grænseover-
skridende.

� Man skal ikke sejle ud i Biscayen i hårdt vejr.
� Skibet skal have et vindror – det er en simpel anordning og 

virker perfekt.
� Nyfangede fisk skal spises hurtigt.
� Motoren skal være gennemtestet.
� Og Morten lærte resten af besætningen at fylde en pøs i et 

hug under fart – det tricks blev kaldt ”en Svend-Erik”.  
(lært af Sokkelund på Sejlerskolen)
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SEJLERSKOLETRÆF

OPSAMLING FRA DE FEM SEJLERSKOLETRÆF 
V/IB PETERSEN

HVORDAN VIL FORENINGEN 
FASTHOLDE NYE MEDLEMMER?
Spørgsmålet kommer fra ansøgningen om 
certificering af Sejlerskolen.

Sundby Sejlforenings nye medlemmer kom-
mer primært via Sejlerskolen, og med udsigt til 
at vente i 3-5 år på en bådplads, skal vi have 
forskellige aktiviteter, så ventetiden ikke auto-
matisk forårsager en udmeldelse. Derfor blev 
der diskuteret forskellige aktiviteter på møder-
ne, så ventetiden bruges på en god måde.

Den eneste nuværende aktivitet:
Det foreningsejede fartøj ”Blueberry”, som er 

et velfungerende eksempel med en aktiv båds-
mand, og 10-12 nye medlemmer, som ”opbyg-
ger” anciennitet til en bådplads.

ØNSKER TIL NYE AKTIVITETER 
I SEJLSÆSONEN:
1. Et foreningsfartøj mere
 Gerne en ”Ballad”, som også egner sig til 

week-end sejlads.
 Vigtigste krav: En stabil bådsmand.
2. En effektiv gastebørs
 SSF har en gastebørs på Facebook, som lig-

ger på et link på hjemmesiden under ”Sejler-
liv”. På møderne var der et udbredt ønske om 
at få gastebørsen til booking direkte på SSF’s 
hjemmeside.

 Webmasteren har oplyst, at der om kort tid 
kommer et debatforum for medlemmer på 
hjemmesiden, og herunder en gastebørs.

3. Låneplads tilknyttet Sejlerskolen
 En 2,4 m. låneplads som uddeles hvert år, og 

gældende i et år, til en af de nye elever, som 
har bestået eksamen det foregående efterår.

4. Old Boys sejladsen
 Old Boys skal moderniseres og åbnes for 

yngre deltagere, herunder nyuddannede 
elever fra Sejlerskolen.

5. Vild med Vand - herunder bl.a. Havnens Dag 
i maj eller juni måned 

      På det sidste møde blev der nedsat et lille 

udvalg, som efter et møde vil beskrive aktivite-
terne i en særskilt artikel. Pt. har 45 havne til-
meldt sig, og holder Havnens Dag den 29. maj. 
Havnene får en del af de 8 mill.kr. i tilskud, som 
Nordea-Fonden har tildelt projektet. 

ØNSKER TIL AKTIVITETER 
UDENFOR SEJLSÆSONEN:
1. Foredrag i klubhuset 
2. Debataftener med specifikke emner f.eks. 

mastekranen, i klubhuset
3. Sangaften i klubhuset (aktiviteten finder 

allerede sted)
4. Udflugter i nærområdet (Mastekranen eller 

Fregatten Peder Skam på Holmen, Diesel 
House etc.)

ANDRE EMNER SOM OGSÅ BLEV 
DISKUTERET PÅ MØDERNE:
Inaktive fartøjer i havnen, mastekranen, mulig-
hed for at prøve kapsejlads f.eks. om fredagen, 
tirsdagssejladserne med en Yngling genoptages 
(for nye medlemmer med duelighedsbevis).
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AKTIVITETER

VI SES TIL SUNDBY CUP 
D. 3.- 4. SEPTEMBER 2016!
UNG I BÅDE SJÆL OG KROP? Nu kan alle være 
med til Old Boys sejladsen

Første weekend i september har du chan-
cen for at dyste i SSF’s Ynglinge. Old Boys Me-
sterskab skifter navn til Sundby Cup og byder 
nu medlemmer i alle aldre velkommen – også 
dem, der helst vil se til fra land.

Kapsejlads, konkurrencer og hygge på land 
når de tre Ynglinge til september skyder fra 
land. 

Old Boys skifter nemlig navn til Sundby Cup, 
og samtidig slækkes kravene til årstallet på 
deltagernes fødselsattest. Helt konkret vil det 
fremover være muligt for alle medlemmer over 
15 år at deltage.

SSF har altid været en klub med et stærkt 
socialt miljø – og det skal det blive ved med at 
være. Derfor giver det god mening at sørge for, 
at et arrangement som dette bliver for alle. 

Du kan løbende få mere information om 
arrangementet i Facebook-gruppen ’Sundby 
Sejlforening – Sundby Cup’ og på SSF’s hjem-
meside. 

Du kan allerede nu tilmelde dig ved at sen-
de en mail til Anne-Katrine på sundby-cup@
sundby-sejlforening.dk.Ved tilmelding skal du 
angive, om du vil tilmelde dig som: rorsmand, 
erfaren gast og rookiegast. Tilmelding skal 
ske senest d. 29. august 2016.
Læs hele Anne-Katrines ”skriv” på hjemmesiden.

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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JULI

Kontoret holder lukket 
hele juli måned

UNGDOM 
Mandag d.   4. 
Sommersejlads, hvis nok tilmeldinger.  
Tidspunkt aftales
Mandag d. 11. 
Sommersejlads, hvis nok tilmeldinger 
Mandag d. 18.  
Sommersejlads, hvis nok tilmeldinger
Mandag d. 18. – søndag d. 22. 
planlægges sommertur. (invitationer kommer 
senere)
Mandag d. 25. 
Sommersejlads, hvis nok tilmeldinger
 
SEJLERSKOLEN 
Fredag d. 1. kl. 18.00 
Instruktørmøde

KAPSEJLADS 
Tirsdag d. 5. – lørdag d. 9. 
DM for Folkebåde i Skovshoved – 150 års 
jubilæum
Mandag d. 25. – søndag d. 31. 
Gold Cup 2016 i Helsingfors Segelklubb

SENIORERNE 
Hver onsdag kl. 12.00: 
Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer vil blive annonceret i 
Fritidshuset

FÆLLES ARRANGEMENTER 
Ingen – God ferie! Husk Frihavnsmærket!

KALENDER

AUGUST

Kontoret har åbent  torsdag d. 4.  
og torsdag d. 25. fra 19.00-20.30

UNGDOM 
Mandag d.  1. 
Sommersejlads, hvis tilmeldinger nok
Mandag d. 8. 
Sommersejlads, hvis tilmeldinger nok
De resterende mandage: 
almindelig undervisning fra 17.30-20.30

SEJLERSKOLEN 
Der sejles mandag, tirsdag, onsdag  
og torsdag kl. 18.00 

KAPSEJLADS 
Hver torsdag: 
Aftenmatch i farvandet mellem Sundby og 
Kastrup
Start: kl. 19.00. 
Tilmelding: se Kastrup sejlklubs hjemmeside: 
www.kastrupsejlklub.dk
Se på hjemmesiden og opslag på havnen om 
tilmelding m.m.
Torsdag d. 18. – søndag d. 20. 
DM for IF. Arrangeret af Sejlklubben Sundet
Torsdag d. 18. – søndag d. 20. 
DM for L23 i Kerteminde Sejlklub

SENIORERNE 
Hver onsdag kl. 12.00: 
Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer vil blive annonceret i 
Fritidshuset

FÆLLES ARRANGEMENTER 
Hver tirsdag ved mastekranen kl. 18,00 hvis 
du gerne vil sejle lidt for sjov.
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SEPTEMBER

Kontoret har åbent torsdag d. 1. og torsdag d. 29. 
fra 19.00-20.30

UNGDOM       
Der sejles hver mandag mellem 17.00 – 20.00

SEJLERSKOLEN 
Lørdag d.  10. kl. 10.00 - 12.00: 
Motorlære i påhængsmotor
Søndag d. 18. kl. 10.30 – 13.00: 
Motorlærekursus i Dieselhouse for motorbåd-
selever
Lørdag d. 24. og søndag d. 25. 
Eksamen i motorbåd/sejlbåd
OBS! 1. og 2. okt.  
er reservedag for eksamen/afrigning af både

KAPSEJLADS 
'Lørdag-søndag d. 3. og 4. 
Sundby Cup 
Hver torsdag: 
Aftenmatch i farvandet mellem Sundby og 
Kastrup
Start: kl. 18.30. 
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 
Onsdag d. 7. kl. 8.30: 
Skovtur. Se opslag og tilmelding i Fritidshuset
Andre arrangementer vil blive annonceret i 
Fritids huset

FÆLLES ARRANGEMENTER
Lørdag d. 3. og søndag d. 4. 
”Sundby Cup” for alle. Nyt tiltag. Se om-
tale andet sted i bladet
Tirsdag d. 6. kl. 18.00: 
Claus Rønnow viser rundt på havnen. 
Mød op foran flagmasten. Efterfølgende 
kaffe i Skipperstuen.
Lørdag d. 17.: 
Fisketuren:  Morgenmad og tilmelding kl. 
8.00. Se opslag, når tiden nærmer sig
Hver tirsdag: 
Hyggesejlads. Mød op ved mastekranen 
kl. 18.00, hvis du gerne vil sejle lidt for sjov.

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

OKTOBER

Der udkommer nyt medlemsblad med 
nye orienteringer, men allerede nu har vi 
følgende arrangementer på plads:
Torsdag d. 6. 
Medlemsmøde kl. 19.00
Lørdag d.   8. 
Kanalrundfart for alle
Lørdag d. 29. 
Afriggergilde



12   SSF JUNI / 2016

SIDEN SIDST

STANDERHEJSNINGEN 
GODMORGEN SOL
 En masse glade SSF’ere mødte op til et dejligt mor-
genbord og fin stemning. Nu skulle sæsonen starte og 
sejlerlivet atter blomstre i vor forening. Kl. 11 startede 
vi med en rigtig god og aktuel sang, som sædvanlig 
forfattet af lokale kræfter!  Formanden holdt en for-
træffelig og indholdsrig tale, og så blev standeren halet 
op med hjælp fra to optimistsejlere Carla og Patrick. 
Optimisterne kom sejlende ind for at deltage i dåben 
af den nye følgebåd, som fik navnet ”Gummianden”. 
Til slut bragede kanonerne. Traditionen tro var der en 
lille én til alle, og så var der frit slag til fortsættelse af 
festlighederne.

Som et forsøg var der middag om aftenen, hvor vi 
festklædte mødte op som betalende gæster. Det blev 
en blandet fornøjelse. Vi ventede for længe på maden, 
både første og anden gangs servering af hverdagsmad, 
men sulten er den bedste kok, så alle blev mætte!

Musikken var skyld i, at mange kom tidligt i seng.
Vi må inden næste år finde ud af, hvordan en stan-

derhejsning skal foregå i SSF, for i år var den som sagt 
en blandet fornøjelse. GOD SÆSON TIL ALLE. Hele for-
mandens tale kan ses på hjemmesiden.
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PINSEMORGEN var kold og trist, 
så for første gang i mange år måtte vi 
være indendørs. Nogle mødte op kl. 8, 
spiste dejlige rundstykker og sang ”I 
østen stiger solen op” accompagneret 
af Bente fra Dragør, som underholdt 
med hyggelig harmonikamusik. Kl. 9 
kom andet hold, og vi begyndte for-
fra med rundstykker og morgensang, 
for nu var vi pludselig rigtig mange. 
Der blev solgt 4 lotterier, og få vandt 
mange præmier og mange vandt 
erfaring. Musikken passede fint til 
stemningen. Vi fik en dejlig pinsemor-
gen, selv om vi skulle være indendørs 
og trods en tyrkfejl et eller andet sted.

Desværre havde Ungdomsafdelin-
gen glemt at afmelde deres sædvan-
lige morgenbrød, så vi kunne have be-
spist hele Amager Strandvej.

PINSEFROKOST

Hos seniorerne havde vi stor glæde af 
gevinsterne fra morgenstunden. Både 
øl og chokolade blev doneret. Yderme-
re fik vi et godt sildebord, meget mere 
og så ost. Stemningen var som altid i 
top, så vejret bestemte ikke over os, og 
vi havde en virkelig dejlig dag.

LOPPEMARKEDET
Vejret var dejligt, men der var ikke så 
mange ”LOPPER”. Til gengæld var der fine 
ting på bordene. Det første, man mødte, 
var en dejlig stand med meget fint blåt 
porcelæn og mange, mange andre ting. 
Ingrid havde bl.a. et smukt træbord til bå-
den, som der var stor rift om. Britta havde 
ryddet op i modellerne og mange gik hjem 
med ”nyt” tøj. Det bedste var nok, at alle 
de medlemmer, der manglede pladsmær-
ker, standere, frihavnsmærker og behage-
lige sundbybluser også kunne handle. 

Årets pinsetur til Råå 
DET KAN GODT VÆRE, at pinsen ikke vil gå over 
i historien som en af de varmeste, tørreste eller 
mest solbeskinnede. Det stoppede heldigvis ikke 
en række friske sejlbåde fra SSF, der lørdag inden 
pinse krydsede i strid modvind hele vejen til den 
lille svenske by Råå, hvor de samledes til den årlige 
pinsetur.

Heldigvis ødelagde det kolde vejr og de jævne 
regnbyger da heller ikke humøret eller hyggen. I Råå 
blev der både grillet, cyklet og spist pinsefrokost – 
ligesom der blev prøvesmagt alt fra eksotisk rom til 
et bredere sortiment af juleøl. Stemningen var god, 
og fra tid til anden kiggede selv solen forbi.

Søndag aften blev der traditionen tro tændt bål 
på stranden og bagt pandekager, inden turen da-
gen efter gik tilbage mod Sundby og SSF – den-
ne gang med vinden i ryggen og i et noget andet 
tempo. Årets pinsetur sluttede for nogle med en 
spontan frokost i SSF, hvor der efter sigende blev 
sat nye rekorder for, hvor mange mennesker der 
kan være i en kolonihave. Måske det er starten på 
en ny tradition???
v/Anne-katrine
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23 medlemmer har deltaget i vinte-
rens undervisning i navigation i Det 
maritime Ungdomshus, hvor Tom Høst 
underviste de lærevillige elever.

Hans Frank Bentsen, Mikkel Larsen, 
Bergur Bernburg, Asta Stefansdottir, 
Bjarne Thorsen, Niels Ejnar Petersen, 
Dennis Storm Frandsen, Ralf Petersen 
og Rolf Vedel Petersen havde bestået 
den praktiske prøve og har dermed 
erhvervet duelighedsbeviset. TILLYKKE!

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER: 
Kaare Reinholdt Jensen, Finn Møller Nielsen, 
Lars N. Seehuusen, Ulla Svane, Jeppe Birke 
Madsen, Jonas Svane, Anders Bruun Jørgen-
sen, Christian Dolmer Nielsen, Per Kirkegaard, 
Allan Ruus, Inunguak Kern Kreutzmann, Mo-
gens Hedegaard Ydemann, Jacob A. Hansen, 
Sofie Gil Krogh og Oskar Gil Krogh, Per Hassel 
Hansen Perez, Thomas Wilhelmsen, Andreas de 
Neergaard, Kaare Hagemann, Jakob Nørgård 
Jepsen, Torben Vindahl Lund, Brian Møller, 
Martine Ølstad Moflag, Knud Erhard Schimmer, 
Frieda Petersen, Karsten Christensen, Camilla 
Zimling, Joachim Halse.

... PAS eller andet billed-id, NÅR 
DU SEJLER TIL Sverige eller 
Tyskland. Tjek for god ordens 
skyld status på de enkelte landes 
grænsekontrol inden afsejling fra 
Danmark.

... at sætte dit skilt på GRØNT, 
når du ikke kommer tilbage 
samme dag.

... at melde adresseændring til 
Sundby Sejlforening og at oplyse 
din mailadresse til kontoret, evt. 
på foreningens mailadresse

... at tilmelde dig nyhedsbrevet på 
hjemmesiden.

HUSK ...

HAR DU EN PÆN STANDER?
Standere kan købes på havnekontoret 
og på kontoret i åbningstiden.

BESTÅET NAVIGATION
Den resterende del af holdet: An-
ders Hald, Pernille Kleinert, Frederik 
Hardvendel, Søren Damsgaard, Knud 
Erik Husted, Anette Arildsen, Lena 
Arildsen, Thomas Grotkjær Nielsen, 
Gry Winther, Morten Lynggaard 
Hansen, Mikkel Bech Diemer, Sara 
Høst og Martin Kildegaard Kristiansen 
mangler stadig den sidste del af den 
praktiske prøve for at få deres endeli-
ge duelighedsbevis.
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SundbySejl

SUNDAY ROAST
Sunday Roast er en gam-
mel tradition, der er kendt i 
mange lande og som stadig 
er i brug f.eks. i England, hvor 
hele familien samles og ny-
der 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.

OBS!
Ny menu hver mandag.
Se hjemmesiden.

S U N D BY S E J L C A F E & R E S TAU R A N T  A M AG E R S T R A N DV E J 15   2300 KØ B E N H AV N 
S U N D BY S E J L. D K     T E L:  3259 4130


