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Vi var første båd på vandet hver dag. Alt i 
alt et hårdt stævne med lange dage på  
vandet fra kl 9 til ca. kl 18.



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: 32581424 
(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. 21858679    
e-mail: John-jacobsen@hotmail.com

Næstformand & havneudvalg: 
Tom Høst     tlf. 27730863  
e-mail: havneudvalget@gmail.com

Motorbåd & sikkerhed
Kim Andersen               tlf. 32596223         
e-mail: messinavej@webspeed.dk

Havneudvalg
Jesper Lorents    tlf. 40255353 
Sten Lykkebo   tlf. 40638901 
e-mail: stenlykkebo@gmail.com        

Sekretær 
Jacob Thyge 

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

Sejladschef 
Jan Lauridsen tlf. 29287225
e-mail: cdogjal@youmail.dk 

Aktivitetsleder
Joan Høst tlf. 31100862
e-mail: tj.hoest@gmail.com

KassererElin Brinkland    tlf. 30337897       
e-mail: kasserer.ssf@sundby-sejlforening.dk

Webredaktør
Svend Erik Sokkelund tlf. 20250240
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:
Team ”Tibbe Tit” 
(Brian, Michael og 
Claus) med Guld-
pokalen

Foto: Per

folk, og har du ideer til 
arrangementer, så kom 
med dem. 
 Sådan får vi SSF 
til at forblive en levende forening og ikke blot en 
parkeringsplads for både. 

Uklarheder omkring vedtægtsændringer
Der har, efter forårets generalforsamling, været 
nogen tvivl om posten som kasserersuppleant. 
Søren Bødker, der var dirigent på mødet, har nu 
gennemlyttet lydoptagelsen af mødet og konklu-
derer her fra, at der i debatten og ved afstem-
ningen ikke blev taget stilling til, at funktionen 
som kasserersuppleant skulle ændres. Så Lillian 
Green, valgt som kasserersuppleant på general-
forsamlingen i 2013, fortsætter sit gode arbejde til 
generalforsamlingen i 2015, hvor hun er på valg.

Poul Christensen har trukket sig fra bestyrelsen. 
Suppleant Jacob Tyge er trådt ind som sekretær.

Formanden

Familiesejlads, skovtur, kapsejlads og Sct Hans  
aften .................................................................. 16
Old boys sejlads ....................................................17
En nyhed og et spørgsmål ..................................... 18

Sejlerskolen og Ungdomsafdelingen er i fuld 
gang efter ferien, Seniorerne mødes i Fritidshu-
set, og der er stadig fisk at hale i land. Der er af-
holdt Old Boys sejlads, og de ugentlige kapsejlad-
ser sammen med Kastrup Sejlklub er i gang. De 
mange aktiviteter rundt om på pladsen er med til 
at forme livet i sejlforeningen. Også ude i landet 
på kapsejladsbanerne gør vore medlemmer sig 
bemærket bl.a. har folkebåden ”Tibbe Tit” erobret 
den eftertragtede Guldpokal. 
 Her skal derfor komme en opfordring til vore 
mange nye medlemmer: Styrk dit tilhørsforhold 
til SSF ved at deltage i foreningslivet. Det kan 
være på vandet som deltager eller som hjælper 
ved kapsejladser. Manglende viden og erfaring er 
ingen hindring. Der er kurser og hjælp at få hos 
andre medlemmer. Det kan også være på land, 
hvor der altid kan bruges hjælp til de traditionelle 
og sociale arrangementer såvel som til ad hoc op-
gaver. Der er brug for hjælpende hænder i Ung-
domsafdelingen, så de unge kan blive fastholdt i 
foreningen. 
Vær ikke bange for at trænge dig på. Selv om 
noget kan se indspist ud, er der altid plads til nye 

17

Velkommen og…
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Masteskuret trænger gevaldigt til et eftersyn og 
en ordentlig oprydning.
 Vi har foretaget en lille privat undersøgelse af 
indholdet af masteskuret og sammenholdt det 
med antallet af sejlbåde, som står på land eller 
ligger i havnen uden rig, men der er ikke overens-
stemmelse i antallet.
 I masteskuret (optalt i august måned 2014) lig-
ger bomme, gafler, spilerstager og andre rund-
holter til mange flere både, end det antal, vi kan 
finde uden rig. Rigtig mange rundholter i maste-
skuret bærer præg af, at det er mange år siden, 
de har været udenfor!
 Sandsynligvis er mange både forsvundet fra 
havnen uden at få riggen med. Det lyder utroligt, 
men det er den eneste forklaring, vi kan finde.
 Vi foreslår, at bestyrelsens havneudvalg væl-
ger et arbejdssjak, som får til opgave at rydde 
masteskuret for de master og bomme, som ikke 
er mærkede med navn og nummer. Det vil lette 
arbejdet, hvis sjakket har en medlemsliste ved 
hånden.
 Alt det grej, som ikke er mærket, kan lægges 
på nogle opstillede bukke langs hegnet. Så kan 
ejerne finde det igen og mærke det for eventuelt 
at lægge det tilbage i masteskuret, hvis det er no-

Velkommen ti l  nye medlemmer:

Mody, Annette Adamsen, Kim Apitz, Ingelise 
Malmqvist, Brian Christensen, Anders Friberg, Loui 
Carlos Frandsen, Henrik Gorm Hansen, Anders 
Rasmussen, Rasmus Worre Beuchert, Gregers 
Katsuhiro Inoue, Ilghar Saeidar Esfanjani, Vilhelm 
Moll Niemann, Mikkel Svärd.

Holger Bo Sisseck, Thomas Sand, Lis Jensen, 
Mikkel Thagaard, Ole Durbahn, Brian Friis, 
Christian Mølck, Sebastian Nuppenau Westerga-
ard, Tony Bach Müller, Tage Festersen, Richard 
Johansen, Søren G. Petersen, Kristian Ploug Grut, 
Morten Børme, Thorkil Christensen, Kristian 

get de skal bruge. Grejet skal naturligvis lægges 
tilbage i god orden og med roden mod bunden af 
skuret og toppen ud mod porten.
 Undertegnede deltager gerne i arbejdssjakket. 

Sejlerhilsen
Niels Peter Petersen og Claus Rønnow

NB. Masteskuret er nu tømt. De umærkede gen-
stande ligger udenfor. Hvis noget er dit, skal det 
mærkes med navn og medlemsnummer, inden 
det lægges tilbage inden 1. november. Ikke fjernet 
materiel bliver destrueret.

Formanden og pladsmanden

MASTESKURET

MEDLEMSMØDEtorsdag d. 2. oktober kl 19.00 i klub-
huset (kontoret er lukket). Mød talrigt 
op og kom frem med det, du har på 
hjerte. Alt kan diskuteres, men intet 
kan vedtages på dette møde. 



Hvad er nu det og hvordan…?
Hvis du har fartøj på foreningens om-
råde, skal du iflg. vedtægterne afvikle 
to nattevagter pr. sæson.
Nattevagtperioden starter 1. okt. og 
slutter 30. apr. 
 Vagten afvikler du på følgende 
måde:
 I skipperstuen/medlemslokalet står 
der et skab, hvor din medlemsnøgle 
passer. Her finder du vagtsedler til 
udfyldelse. I mellemgangen finder du 
en oversigtkalender, hvor du kan se 

Lørdag d. 18. oktober kl. 17.00 hales standeren 
og foreningen byder medlemmerne på en øl eller 
vand.
 Kl. 18.00 fortsættes med afriggergildet. Re-
stauranten serverer en dejlig 2 retters menu, og 
Jørgen Valdsgaards band spiller op til dans.
 Menu: Hovedret: Braiseret kalvebryst med 
bagte rodfrugter. Hertil svampesky sauce.
 Dessert: Hindbær mousse med strejf af lakrids 
og hvid chokolade på bund af makron.
 Prisen for hele arrangementet er kr. 160,- og bil-
letter kan købes i restauranten senest 15. oktober. 
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STANDERNEDHALING OG 
AFRIGGERGILDE

DET GRØNNE TEAM

Efteråret er over os. Vi har nydt at vore hække, græs og blomster stadig har det 
godt med haveholdets store arbejde, og her en stor tak til jer.
Men, men .... bådejernes landpladser, Uha! det er i mange tilfælde en vissen rode-
butik. I skal selv rydde op, slå ukrudtet ned, så det ikke i den grad skæmmer og er 
en stor kontrast til de nydelige steder med slået græs og yndige blomster. HUSK! En 
smule arbejde for én person vil glæde så mange.

Der er stadig brug for frivillige til det store arbejde med at holde pladsen pæn. Vil du 
være med, så henvend dig til teamet eller havneudvalgsmemdlem Steen Lykkebo. 

ELMÅLER

Aflæs el-måleren i dit skur og giv kas-
sereren besked senest d. 30. novem-
ber 2014. 

Det er vigtigt, at dit el-stik, også når 
du står på land, er ”lovligt”, altså helt 
vandtæt, så vi undgår kortslutninger. 
Alle u-autoriserede stik bliver fjernet 
eller klippet! 

de ledige vagtdatoer. Så finder du 2 datoer, hvor 
du ønsker at afvikle dine nattevagter, udfylder 2 
vagtsedler og afleverer sedlerne i brevindkastet 
til kontoret. På samme opslagstavler hænger en 
oversigt over, hvornår de enkelte medlemmer går 
vagt, her skal du selv tjekke, at du har fået de 
ønskede nattevagtsdatoer.  
 Medlemmer der er over 65 år, skal kun afvikle 
én nattevagt.
 Øvrige informationer fremgår af ”love og regle-
menter i Sundby Sejlforening” side 18.



Kan man sammenligne æb-
ler og pærer? Eller et vun-
det DM på hjemmebane i 
Sundby i 2011 med en sejr 
i det uofficielle verdensme-
sterskab i Folkebåd 2014? 
Næppe. Men vi kan konsta-
tere, at champagne druk-
ket af en guldpokal smager 
bedre end bare godt. Og at 
det er svært at sætte nye 
mål, når man har opnået 
det største

Af Brian Frisendahl, Team Tibbe Tit

Vi tog Guldpokalen med hjem til Sundby
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Vi tog Guldpokalen med hjem til Sundby
Hvor står vi rent formmæssigt? Det var 
det store ubesvarede spørgsmål, som Mi-
chael, Claus og jeg sad med, da vi tirsdag 
den 28. juli kørte mod Kerteminde for at 
deltage i Goldcup 2014 – det uofficielle 
verdensmesterskab for folkebåde med 52 
deltagende både fra seks nationer.
 Sagen er nemlig den, at vi i hele sæso-
nen 2014 kun har sejlet få torsdagsræs og 
i juli trænet alene i vandet ud for Sundby, 
men ikke deltaget i øvrige stævner. Vi har 
simpelthen ikke kunnet få kalenderkoor-
dineringen til at gå op. Omvendt vidste vi 
godt, at vi er stærkt hold, man bør regne 
med i top-ti ved et så stort stævne. Vi 
har alle tre stor erfaring fra mesterskaber 
og stævner i ind- og udland, og vi er alle 
rundet af juniorskolen her i klubben. 
 Fire dage senere stod vi og alle andre 
med svaret: Formen fejlede ikke noget, og 
vi havde vundet Guldpokalen! Det burde 
ikke kunne lade sig gøre i et så stærkt felt 
at vinde med så lidt kamptræning, men vi 
gjorde det. 
 At det skulle lykkes at vinde i netop 
Kerteminde føltes ekstra stort. Det er her, 
folkebåden i mange år er blevet bygget, og 
det er her, at de fleste vindere af Guldpo-
kalen gennem tiden, kommer fra.
 Derudover har Kerteminde også fostret 

Ditte Andreasen, der var skipper på Sundby Sejl-
forenings anden deltagende folkebåd i stævnet. 
Hendes besætning var sammensat til lejligheden 
og understregede, at Goldcup er et internationalt 
stævne. Hun sejlede nemlig med amerikanske 
Eric fra San Fransisco, (der var rejst til DK pga 
stævnet og i øvrigt ejer en tidligere dansk folke-
båd fra Kastrup) og Anders Jonas.

Lange sejladser i al slags vejr
Kerteminde Bugten bød på ekstremt vanske-
lige kapsejladsforhold. Hver dag kom vinden fra 
forskellige retninger. Strømmen var forskellig. 
Vinden svingede fra 2 m/s helt op til 13 m/s, 
og bølger kan åbenbart opstå ud af ingenting i 
den bugt. Nogen gange sejlede vi på fladt vand 
som i Øresund, og så et kvarter efter i bølger i 
mandshøjde fra sydøst. Det er ikke altid lige sjovt 
at holde gang i en tung folkebåd under sådanne 
forhold – men det er lige forhold for alle.
 Der er i statutterne krav til længden på ba-
nerne – og de skal være lange! Vi kunne aldrig se 
det næste mærke med det blotte øje, og i gen-
nemsnit varede hver af de 6 sejladser ca. 2-2,5 
time. Vi var første båd på vandet hver dag. Alt i 
alt et hårdt stævne med lange dage på vandet fra 
kl 9 til ca. kl 18.

Hvordan gik sejladserne?
De første dage på vandet gik lige efter bogen. På 
førstedagen lagde vi ud med 3. plads i meget let 
vind, hvor vi sejlede forsigtigt og holdt på feltet 
hele vejen uden at gå til angreb på de to første 
både. En favorit fra Tyskland, der har vundet 
pokalen flere gange, vandt sejladsen. Andenda-
gen var vores dag. Masser af omstarter, hvor vi lå 
dårligt. Men vi lå godt i de to starter, der gik igen-
nem, og øgede bare hele vejen. Vi lavede en 1. 
og 2. plads den dag, og var klart hurtigste båd på 
banen. Samtidig klarede forhåndsfavoritterne sig 
ret skidt, så vi var suverænt i spidsen, da halvde-
len af sejladserne var sejlet. Men intet er slut før >>



den kraftige kvinde har sunget… som man siger i 
Operaen.
 Tredjedagen var ret hård ved os. I førstesejlads 
kom vi ok med og sejlede os op blandt de førende 
tre både og skulle bare med hjem. Vi holdt os til 
venstre side af den store bane og kunne se vind 
udefra Storebæltsbroen i det fjerne. Den kom dog 
ikke til os, så vi kom ind som nr 8. En ok placering, 
hvis det ikke var fordi, at nr. 2 i stævnet var kom-
met ude fra den anden fløj og sejlet sig op på en 
1. plads. Lige efter vi kom i mål, kom vinden til os 
ude fra broen… Næste sejlads blev i stormvejr og 
mandshøje bølger – det skiftede på få minutter. 
 Vi kom skidt fra start i anden sejlads, men får 
reddet os nogenlunde op til første mærke, hvor vi 
så rammer mærket. En snurresnup tur, og så er 
der kun 10-15 både bag os på lænseren. Vi kæm-
per og kæmper og kæmper, og tager en gruppe 
både lige før mål. En 13. plads og vi er glade for 
at have kæmpet os op. Glæden er dog kortvarig, 
da vi opdager, at vi har fået sort flag!! Tyvstart 
sammen med en masse andre. Vi var nu nr. 2 i 
stævnet og med sort flag som fratrækker, dvs. vi 
kunne ikke tåle en dårlig sejlads i finalen. 
 Guldpokalen handler kun om en ting: At vinde 
pokalen. Der er ikke sølv- og bronzemedaljer som 
til DM. Det gode var, at vi ikke fik et sort flag i en 
sejlads, vi havde vundet. 13. pladsen skulle allige-
vel være en fratrækker. 
 Sidstedagen var finaledag. Og vi var i finalen. 
Vi har prøvet det mange gange før og ved, at 
det handler om at gøre det rigtige rigtigt – og 
blive ved med det. Ingen gummiarm. Fuld speed 
derudad. Vi startede til luv og vendte ind mod 
land. Sejlede stærkt, og vandt alle smådueller op 
af banen. Runder som nr. 3 og har feltet bag os 
i tæt afstand. Nr. 1 er nok otte både efter os, og 
vi skal have en afstand på fem både. Det er ok. 
Vi runder de mærker, vi ønsker, sejler de steder 
hen vi vil på banen. Vi får det som vi har planlagt, 

mens nr. 1 flere gange tvinges andre steder hen. 
Det bliver til en sikker 3. plads i sejladsen og en 
drømmesejr i det mest prestigefyldte i Folkebåds-
klassen: Guldpokalen. Den er nu i SSF det næste 
år. Så må vi jo se, om vi vil af med den igen? 

Tak til sponsorerne
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke 
DANBOLIG Amager, Peugeot Amager og Kur-
hotel Skodsborg. Tak for støtten – den har været 
uundværlig!

>>
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•  Pokalen blev oprindeligt givet af den tyske 
senator Hagelstein, som ønskede at fremme 
samværet mellem tyske og danske folkebåds-
sejlere.

•  Der har været sejlet om Guldpokalen hvert år 
siden 1963. 

•  Guldpokalen bliver betragtet som det fineste 
trofæ inden for folkebådsklassen. 

• Det er en international pokal.
•  Pokalen er en klubpokal, det vil sige, det vin-

dende mandskabs klub er den egentlige vinder.
•  Det er første gang, at Sundby Sejlforening har 

vundet Guldpokalen og dermed fået sit navn 
på listen over alletiders vindere. En liste, der 
ligger på en rulle pergament inden i bunden af 
pokalen.

•  Pokalen, der anslås at have en værdi af cirka 
150.000 kroner er forsvarligt anbragt i en bank-
boks. Men fornemmelsen af at have vundet 
den, bærer vi med os altid.

OM GULDPOKALEN
 

HAVNERUNDFART
Lørdag den 11. oktober kl. 9.30 mødes vi til en tur rundt i Køben-
havns Kanaler uden master
Mødested: Ved sejlerskolens ”container” på Søndre Mole, hvor vi 
planlægger turen og får en morgenbitter.
Husk madpakker og det varme tøj. Alle både er velkomne.
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Rundtur med nye medlemmer
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FOR 
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Foreningen havde den sidste 
tirsdag i august inviteret nyere 
medlemmer til en rundtur på 
havnen med Claus Rønnow 
som guide og ”causeur”. Mere 
end 30 medlemmer mødte op 
denne smukke sensommeraf-
ten ved Flagmasten. Claus bød 
velkommen og startede med 
at fortælle om mastens lange 
historie, hvorefter der blev gjort 

Søndag d. 23. novem-
ber kl. 13.00 mødes vi i 
Pejsestuen til lidt hygge. 
Vi fremstiller egne julekort, 
klipper julepynt og nyder 
en æbleskive eller to.

Søndag d. 14. december kl. 14.00
Børnebilletter kr. 10,- kan købes i restauranten senest 11. 
december.
Voksne: entre kr. 30,- betales ved indgangen
(læs mere på hjemmesiden og på opslag når tiden nær-
mer sig)

ingen både ved midtermolen efter 15. november

Har du kontrolleret om dit bådstativ eller bukke kan klare endnu en ”Bodil” eller an-

den vinterstorm?

Nu er det også tiden, hvor du skal meddele Kim Pladsmand eller kontoret, såfremt du 

ikke ønsker at komme på land denne vinter. (tlf.nr. og mail adresserer forrest i bladet)

holdt ved den nye port. På broen til Nordre Plads blev der fortalt 
om foreningens historie og start først i 1920erne. På stien langs 
skurene fortalte Claus på sin morsomme måde om, hvad vi mødte 
på vores vej, og hvorfor vi var en Sejlforening og ikke en klub. Vi 
standsede ved Saltsö pavillonen og prampladsen, hvor vi hørte om 
Røger-lauget og de sidste skydepramme, der bruges, når andejag-
ten går ind på Saltholm. Næste stop var Det maritime Ungdoms-
hus, hvor alle blev jaget op på taget, for at nyde udsigten over 
vort smukke område. Vi fortsatte langs det nyrenoverede stykke 
mole forbi Kajakhuset og ind til værkstederne ved benzintanken og 
motorkranen. På Søndre Plads blev sejlerskolens både og huse be-
sigtiget, inden vi fortsatte til mastekran og masteskur. På turen ud 
ad ”Guldkysten” blev haverne beundret. Nogle var straks klar til at 
blive skrevet op til en have. Rundturen sluttede med kaffe og kage i 
Skipperstuen. 

Tak til Claus for den gode orientering

Navigationen starter tirsdag d. 7. oktober. Se tilmelding på hjemmesiden og opslag



OKTOBER
Kontoret: Torsdagene d. 9. og d. 30.: Åbent fra 19.00 til 20.30

Ungdom:  Mandag d. 6. Sejlads fra 17.00-20.00
   Lørdag d. 11. Afriggertur/havnerundfart med resten af foreningen
   Mandag d. 13. Aflyst grundet efterårsferie
   Mandag d. 20. Efterårsmøde for ungdomssejlere og forældre kl. 17.00
   Lørdag d. 18. Standernedhaling ved Flagmasten kl. 17.00 
   Navigationsundervisning og tovværkskursus – se under sejlerskolen 
   Se i øvrigt den opdaterede information på hjemmesiden
Sejlerskolen:  Week-enden d. 4. og 5. Afrigning af bådene
   Fredag d. 10. Afslutningsfest i Pejsestuen fra 18.30 – 22.00 
   Tirsdag d. 7. kl. 19.00 Navigationsundervisning for medlemmer starter i 
   Det Maritime Ungdomshus (se hjemmesiden og opslag) 
   Mandag d. 20. kl. 19.00 Tovværkskursus starter i Skipperstuen 
   Lørdag d. 11. Havnerundfart (se separat annonce) 
   Aktuel information se hjemmesiden
Kapsejlads:  Der holdes vinterpause
Seniorerne:  Hver onsdag kl. 12.00 Fælles frokost med madpakke i Fritidshuset
   Andre arrangementer annonceres i Fritidshuset
Fælles arrangementer for alle medlemmer:
   Nattevagtsordningen starter d. 1. (se separat annonce)
   Torsdag d. 2. Medlemsmøde i klubhuset kl. 19.00
   Tirsdag d. 7. Undervisning i navigation starter
   Lørdag d. 11. Den årlige Havnerundfart (se separat annonce) 
    Lørdag d. 18. kl. 17.00 Sejlsæsonen slutter med Standernedhaling og Afriggergilde (se 

separat annonce)
   Mandag d. 20. Undervisning i tovværk starter
   (se hjemmesiden og opslag i klubhus og tavler)
   Husk at gå nattevagter

NOVEMBER
Kontoret: Torsdagene d. 6. og d. 27.: Åbent fra kl. 19.00 til 20.30

Ungdom:  Mandagene d. 3., 10., 17. og 24. er der vinterundervisning.
    Der undervises i navigation om tirsdagen i DMU og tovværk om mandagen  

i Skipperstuen 
   Aktuel information se hjemmesiden
Sejlerskolen:   Der undervises i tovværk på mandage i Skipperstuen og på tirsdage i navigation i 

DMU
   Aktuel information se hjemmesiden
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Kapsejlads:  Der holdes vinterferie 
Seniorerne:  Hver onsdag kl. 12.00 Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
   Søndag d. 9. november kl. 13.00 Seniorernes store BANKO SPIL i Klubhuset
   Diverse andre aktiviteter annonceres i Fritidshuset
Fælles arrangementer for alle medlemmer:
    Søndag d. 9. november kl. 13.00 Seniorernes store BANKO SPIL i klubhuset  

(se separat annonce)
   Søndag d. 23. kl. 13 00 klippe/klistredag i Pejsestuen
   Husk at gå nattevagter

DECEMBER
Kontoret: Torsdagene d. 4. og d. 18.: Åbent fra 19.00 – 20.30

Ungdom:  Mandage fra 17.30 – 19.30 Vinterundervisning
   Aktuel information – se hjemmesiden
Sejlerskolen:  Vinterundervisningen fortsætter
   Aktuel information se hjemmesiden 
Kapsejlads:  Vinterpause 
Seniorerne:  Hver onsdag kl. 12.00 Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
   Onsdag d. 10. kl. 12.00 Julefrokost i SSF’s klubhus (Pejsestuen)
   Onsdag d. 31. kl. 11.00-13.00 serveres glögg og æbleskiver i Fritidshuset
Fælles arrangementer for alle medlemmer:
   Søndag d. 14. kl. 14.00 Børnenes store Juletræsfest (se separat annonce)
    Onsdag d. 31. Seniorerne byder alle foreningens medlemmer på glögg og æbleskiver i 

Fritidshuset mellem kl. 11.00 og 13.00
   Husk at gå nattevagter

Se de opdaterede informationer på hjemmesiden: www.sundbysejlforening.dk
og tilmeld dig på hjemmesiden, således at du modtager mail straks, der er nyt fra din sejlforening. 

JANUAR
Kontoret har lukket
    Der udkommer nyt medlemsblad med nye orienteringer, men allerede er følgende  

arrangementer for på plads:

   Søndag d. 1. februar 2015 kl. 14.00 Bankospil
    Restaurant Sundby Sejl har åbent fra mandag d. 5. kl. 11.00. Åbningstiderne i januar 

måned er kl. 11.00-20.00 
   Husk at gå nattevagter
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Lykken er arbejdsgivere, der tillader personalet 
at spare ferie sammen, så der bliver mulighed for 
at sejle af sted på længevarende sommertogter. 
Det burde alle gøre.
 For 5 år siden var vi 3 måneder i Sverige 
(Dalsland, Göta og Bohuslän) . Denne gang var 
turen ”kun” på 9 uger og gik til Tyskland, hvor den 
stod på kanaler, søer og floder. Så i år var vores 
motorsejler Bodil III (en Pona30 fra Brandt-Møller) 
bygget om til en motorbåd vha en gammel mo-
torbådsmast indkøbt i Ystad. 
 Båden var trimmet, papirsøkortene var ind-
købt, de elektroniske downloaded til vores iPad 
og René havde taget kanalbevis. Internationale 
forsikringspapirer, ejerattest, MMSI-nr., og blå 
sygesikringkort var anskaffet. 
 Ruten var i store træk lagt: Først Elbe-Lübeck 
Kanal, dernæst Elben (modstrøms) fra Lauenburg 
til Dömitz. Ad Müritz-Elde- Wasserstraße til søen 
Müritz og videre på de forskellige Havel- Was-
serstraßer til Berlin. Derefter skulle vi sejle rundt 
på de forskellige vandveje i Berlin samt syd og 
øst for Berlin. Turen hjem var planlagt til at gå via 
Havel og Elben, hvor René på forhånd glædede 
sig til at sejle medstrøms. Men sådan skulle det 
ikke gå.
 Vi startede lørdag den 14. juni, hvor turen gik 

til Nykøbing Falster og næste stop (søndag) var 
Travemünde. Begge dage med skønt stille vejr. 
Det var bare perfekt. 
 Næste dag sejlede vi ad Trave til Lübeck. En 
spændende flodsejlads med fragtskibe, flod-
pramme der blev lastet osv. Den sidste tur ind til 
centrum af Lübeck var bare så smuk.
 Som det første i Lübeck købte vi et simkort 
uden abonnement til vores iPad hos Vodafone: 
1GB og 15 euro pr. måned - smart.
 Vi lå i motorbådsklubben LMC og blev tilbudt 
at se VM fodbold (Tyskland-Portugal) i privaten 
hos havnefogden. Og heldigvis for det. For her fik 
vi meget, meget vigtig information.
 Vi har ofte hørt om højvande i Elben. Men 
sommerproblemet er lavvande. Vi blev lidt ry-
stede, for vi troede ikke, der ville være problemer 
så tidligt på sommeren. Men det var der. 
 Det gik op for os, at hvis vi overhovedet ville 
gøre os håb om at nå Berlin, skulle vi være i 
Dömitz inden 2 dage. Ellers ville det være for lav-
vandet til, at vi kunne sejle på Elben. Og vi stikker 
endda kun 1,05 meter. En flink mand – Dieter – 
gav os masser af tips og lånte os sin Binnen-was-
ser bog, som vi bare skulle aflevere på vej hjem.
 Men vigtigst af alt: Han introducerede os til 
www.elwis.de hvor man se vandstand + progno-

B E R L I N  T U R / R E T U RGitte og René Gordon’s tur
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ser. På Elben ved Dömitz var vandstanden nede på 1,3 meter og 
stærkt faldende. Så kan det nok være vi fik travlt.
 Af sted gik det over stok og sten - eller hvad det hedder til 
vands.
 Næste morgen tidligt op for at nå Elbe-Lübeck-Kanal og de 7 
sluser til Lauenburg, som ligger ved Elben. 
 Tidligt op dagen efter og videre ad Elben. Bred og ganske tom 
var den. Lavvandet ... jep ... med bøjer der lå inde på land.
Men vi var gavmilde og gav vores bidrag til vandstanden : Vandsla-
gen var hoppet  af vandtanken og ca. 150 liter var røget ud i bunden 
af båden, og dørken flød, inden Gitte opdagede det. Det tog en 
time at øse op i håndvasken og ud i Elben. Dagens gode gerning.
Vi sejlede og sejlede. Det var ret kedeligt: Mod strømmen, kryd-
sende fra bred til bred og ikke ret meget at se på p.g.a. digerne.
Men det lykkedes at komme frem til Dömitz uden at gå på grund 
en eneste gang. Vi rørte dog mudderbankerne 3-4 gange.
Der var en dejlig stemning i havnen i Dömitz. Alle var glade for, at 
de var kommet frem.
Vi glædede os til at tage hul på de 183 km på kanaler og søer på 
Müritz-Elde-Wasserstraße med sluser og smukke landskaber. Fort-
sættelse følger

Øverst til nederst:

1 Bodil ved Elben Lübeck kanal
2 Isbåd
3 Pæl i Travemünde
4 Sejlende bungalows

B E R L I N  T U R / R E T U RGitte og René Gordon’s tur
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Et mangeårigt medlem af 
SSF havde skrevet testa-
mente til foreningens for-
del: 20.000kr + skur med 
indhold og et ønske om at 
blive sejlet ud på Øresund 
til tonerne af ”Rock Around 
the Clock”. Dette ønske 
sørgede Svend Erik Sokke-
lund for at efterkomme på 
smukkeste vis. Fire både 
i kortege anført af Bollen. 

TAK!

Søndag d. 9. november kl. 13.00 i SSF’s Klubhus (restau-
ranten)
 Adgangsbillet kr. 10,- kan købes hos seniorerne om ons-
dagen i Fritidshuset eller ved indgangen på selve dagen.
 Der spilles 8 ordinære spil. Pris pr. plade kr. 10,-
 Herefter spilles 3 ekstraspil med nye plader. Pris pr. 
plade kr. 10,-
 MANGE fine præmier.  ALLE ER VELKOMNE. 

Efterfølgende blev der serveret øl, og 
mad i Fritidshuset. Det blev en vær-
dig afslutning på Lennarts (Sneglen) 
gode liv.

BANKOSPIL
SE

NIO
RE

RN
ES



PINSETUREN

Sejl 
noget 
andet…
I år var vi ikke så mange, og som ved 
de fleste andre pinse arrangementer 
var der ikke så meget vind, men det 
var stadig hyggeligt. Igen i år havde vi 
fået mine to kusiner med, og bedste-
forældrene var med og hyggede om 
os. En af vennerne fra Venø Efter-
skole, fik tid til at komme og være 
med, og han syntes, at det var vældig 
hyggeligt. 
Der blev sejlet og surfet trods den 
manglende vind. Blow-cars var igen 
i år oppe og køre. Der var dog mere 
vind til blow-cars’ne, end der plejer, 
så de mindre piger og drenge væltede 
lige et par gange, men kom hurtigt på 
banen igen med et smil.
Alt i alt, endnu en vellykket weekend 
i DMU.

Maiken (Ungdomsafdelingen)

SSF nr. 2 • 3.årgang • oktober 2014 • 15 

Pinseturen gik som de tidligere år til Raa Sejlklub,hvortil 
mange af os ankom fredag. Vejret var lidt blæsende, men 
med vinden agten ind gik det hurtigt. 
 Som sædvanligt blev vi godt modtaget af medlem-
mer fra Raa, der sammen med Henning ”Børstenbinder” 
hjalp med at finde pladser på molerne efterhånden, som vi 
ankom.
 Lørdag kl. 15.00 mødtes vi til en lille én. 25 både med 
54 personer var dukket op, så vi sammen kunne planlægge 
aftenens grillfest. Igen i år havde vi lånt klubhuset Raanok-
ken, og sammen med sejlerne fra Lynetten fik vi dækket 
nogle flotte borde på terrassen, hvor vi fik plads til 100 per-
soner. Lynettefolkene havde sørget for levende musik med 
Inge og Benny. Der blev sunget, holdt fine taler og danset 
hele den smukke sommeraften.
 Søndag kl. 10.00 var cyklerne pumpet og 18 personer 
var klar til den kulturelle udflugt, som gik til Wallåkra 
Stenkärlsfabrik, et skønt udflugtsmål med vandmølle, kro 
og pottemageri, hvor vi fik indblik i fremstilling af saltgla-
seret stentøj. 
 Senere mødtes vi alle til en dejlig frokost på terrassen, 
og om aftenen havde vi pandekageparty på stranden. 45 
personer mødte frem ved bålet, hvor de mange pande-
kager blev bagt. Aftenen sluttede med den smukkeste 
solnedgang. 
 Hjemturen søndag foregik i perfekt sejlvejr – solskin 
og atter vinden agten ind. Kan man ønske sig mere af en 
pinse, hvor man har været i godt selskab, hvor alle gjorde 
deres til, at det blev en god tur?
 Stor tak til vore venner i Raa, der igen i år gjorde det 
muligt for os at bruge deres dejlige klubhus. 

Foto: Michael Fraenkel

SIDEN 
SIDSTPinsemorgen i SSF bød på godt vejr. 
Mange mødte op, nød kaffe, frisk 
morgenbrød og en lille én eller to. For-
mand John bød velkommen, og Tove 
svingede sin harmonika. Lotterierne 
gik som varmt wienerbrød, og de fine 
præmier gjorde stor lykke.
 Dagen var som skabt til frokoster i 
det grønne, og alle os, som ikke var i 
Rå, festede overalt i og på havnen.

Tak til alle de gamle, der hjalp.
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SCT HANS AFTEN

SENIORERNES 
SKOVTUR

Familiesejladsen blev afholdt sønda-
gen den 15. juni. I alt 14 fartøjer del-
tog, heraf 4 motorbåde, der sejlede 
pålidelighedsløb. 
 Vejret var pænt – ikke for meget 
vind, men en del strøm, hvilket blev 
observeret ved mærkerundingerne, og 
der var kamp til stregen.
I år lykkedes det at holde den fælles 
frokost i det grønne foran skolebå-
dene.
 Birgitte Akkermann havde som 
sædvanligt sørget for præmier til alle 
både og til de deltagende børn. Lars 
Schaldemose vandt som hurtigste 
båd og fik, ud over sin præmie, van-
drepokalen.
 Blandt motorbådene var ”Polo” 
med Lewis som skipper bedst, og den 
hurtigste skolebåd blev ”Banditten”.

Der blev grillet over hele havnen, og kl. 21.30 
mødtes vi ude ved Ungdomshuset, hvor vi var så 
heldige, at et kor, dirigeret af vort medlem Jens 
Thyge Dreijer, sang nogle dejlige sange for os i 
den skønne aften, og Tom Høst holdt en velment 
tale.
 Bålet, var ikke så storslået, som det plejer at 
være, men alle nød den smukke aften ved Øre-
sund.

Til den årlige skovtur mødte 48 glade seniorer 
op kl. 8.30 til morgenkaffe med tilbehør i Fri-
tidshuset. Med Torben ved rattet kørte bussen 
til Herslev Bryghus, hvor vi blev modtaget med 
HØøl. Vi blev delt i 2 hold og fik set, hvordan man 
brygger økologisk øl. Der var mange smagsprøver 
undervejs. Vi sluttede i gårdbutikken, hvor salget 
gik lystigt. Derfra kørte vi til restauration Kalvø 
i Frederikssund, hvor vi nød en fantastisk udsigt 
og en super buffet. Mætte og glade fortsatte vi 
til Skuldelev Bådelaug, hvor vi nød Elins gode 
kaffe, Mimis drømmekage og små glas. Vi følte 
os meget velkomne i den hyggelige og smukt 
beliggende havn og takker mange gange for, at 
vi måtte låne deres gode faciliteter. Efter at have 
set Roskilde Fjord fra begge sider og nydt mange 
af livets goder gik turen tilbage til SSF. Tak til ar-
rangørerne for en dejlig dag.

Som I kan læse længere foran i bladet, vandt 
Folkebåden ”Tibbe Tit” med Brian Frisendahl som 
rorsmand GULDPOKALEN. Andre medlemmer 
af foreningen har også gjort sig bemærket på 
kapsejladsbanerne. Niels Mogensen i L23 ”Do 
Do” fik en andenplads ved DM I Faaborg. Ditte 
Andreasen deltog ved Dm for Folkebåde i Lynæs 
og i Guldpokalsejladserne. Jan Lauridsen (skole-
chefen) sejlede DM for Scan Kap 99 i Dragør, hvor 
de placerede sig flot. I Frederikshavn deltog Søren 
Andersen og Kristian Schaldemose i DM for Mel-
ges 24. I samme stævne sejlede Marc Wain en 
bronzemedalje hjem. Tillykke til alle sammen!

KAPSEJLADS



SCT HANS AFTEN

SEJLADSEN

SENIORERNES 
SKOVTUR

Det Maritime Ungdomshus 
var igen rammen om Old-Boy´s 
sejladserne i week-enden 23.-
24. august.
 Vi havde i år rykket datoen 
grundet Ironman, og det havde 
de ”sørme” også.
 To af foreningens Ynglinge 
var klar sammen med Claus 
Brask´s ”Dracula”, da der var 
skippermøde lørdag morgen.
 Efter week-endens 10 sej-
ladser i frisk vind med mange 
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OLDBOYS

hårde dyster, gik førstepladsen til Kim Steffensens hold. De fik den 
fine vandrepokal og spadserstokken, der har været sejlet om i over 
25 år. Niels Peters Petersens hold vandt andenpladsen og fik den 
flotte laser-udskårne skibsmodel (designet af Henrik Scharff). Axel 
Brasks hold og Claus Brasks hold sejlede sig til en samlet 3die 
plads. Vandrepokalen til bedste pige gik til Lena Skov Andersen fra 
vinderbåden. 
 Kvajepræmien ”Birdie Nam-Nam” gik til Axel Brask. Tak til alle 
hjælpere gamle som unge på dommerbåd, gummibåde og i køkke-
net. Næste år bliver datoen 15-16 august (ingen Ironman) så noter 
datoen allerede nu, for vi skal have flere end fem hold på banen 
næste år til denne herlige sejlads. 
 Æren at skrive til hjemmesiden tilfaldt Torben Lamberth. Hele 
artiklen kan læses på hjemmesiden. Næste års fest arrangør er 
Kim Steffensens hold, og præmierne indkøbes af Jørgen Jensens 
hold. Tak til Hellers, der giver gode rabatter til præmierne. 

Øverst til nederst:

1  Kvajepræmie
2 Førstepræmie
3 Andenpræmie
4 Trediepræmie
5  Alle vindere



”Fru Heiberg” søger besætning til sommertogt 
2015. Fru Heiberg er en Beneteau motorbåd på 
42 fod. Hun har to kahytter, brusebad, vaskema-
skine, to køleskabe, gasovn m.m. Jeg vil foreslå, 
at vi bruger vinteren til at planlægge næste 
sommers sejlads. Interesserede bedes maile til 
bladet@sundby.sejlforening.dk 
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NYHED:
Gastebørs 
for medlemmer

HVAD ER EN 
STANDER?

En lille oplevelse fra denne dejlige 
sommer, hvor jeg havde forvildet mig 

ud på midterbroen: Her lå en båd 
med pladsmærke, men uden 
Sundbystander. Jeg spurgte pænt 
ejeren, der havde fået pladsen 
i år, om han havde glemt at 
sætte sin stander på båden. 
Svaret var: ”Hvad er en stan-

der”. Jeg tror næsten, jeg tabte 
både næse og mund, inden jeg fik forklaret, at det 
er en slags flag o.s.v., og at det i øvrigt står i vore 
love, at vi skal have en sådan på vores skiv. Bag-
efter tænkte jeg, om der er noget, vi har glemt at 
fortælle nye bådejere, der får plads i havnen ? (det 
står for resten i havnereglementet § 3,) 

Lillian Green
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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.

Husk at bestille bord til julefrokosten.


