Båltalen Skt. Hans aften 2017 i Sundby Sejlforening
v/ Claus Brask Thomsen, Næstformand

Kære sejlervenner,
Så er det igen blevet Skt. Hans aften, hvor vi fejrer midsommer med bål og sender heksen af sted
på kosteskaftet mod Bloksbjerg, der egentlig hedder Brocken og er det højeste bjerg i Harzen. Men
det er en hel anden historie...
Nu til dags skal vi, når vi laver Skt. Hans bål, sikre os, at brændet på bålet er CO2 neutralt, og at der
ikke er malet træ eller trykimprægneret træ på bålet, men når jeg tænker tilbage på min
barndoms Skt. Hans aftener i SSF, så var det helt anderledes. Dengang samlede man alle
vinterbukkene i et hjørne af pladsen, når bådene var kommet i vandet, og det var derfor muligt at
lave et kæmpe bål midt på søndre plads. Her samlede pladsmanden alskens affaldstræ, med eller
uden maling, og ofte røg der også et eller to bådvrag på bålet. Om det så var en gammel træbåd
med glasfiberbelagt bund, gjorde ikke så meget. Røgen kunne være meget tæt, så det gjaldt om
ikke at stå i læ af bålet. Dengang var vi jo også kun os selv, idet vores eneste naboer var de
forladte Vølund fabriksbygninger på den anden side af Strandvejen.
Tiderne ændrer sig, men det skal vi nu nok være glade for. Mindre forurenet røg er med til, at vi i
dag lever længere end i gamle dage, og nye naboer gør, at vi har fået mange nye medlemmer.
På andre områder ændrer tiderne sig også, og vi forsøger i bestyrelsen og i udvalgene at følge
med. Nogle medlemmer synes at udvikling i foreningen går for langsomt, mens andre synes at
alting bare skal fortsætte på samme måde, som det altid har været. Bestyrelsen er alle
medlemmers bestyrelse, og vi forsøger efter bedste evne at tilgodese alle medlemmer. Det gør, at
vi nogle gange må skuffe nogle medlemmer, men det har altid været SSF’s styrke, at det er en
forening for alle, og derfor er vi ofte nødt til at finde en middelvej.
Vi synes selv at der sker meget i foreningen.
I foråret fik vi de nye flotte toiletbygninger på hhv. nordre og søndre mole. Dem er der rigtig
mange der er glade for.
For 2 uger siden deltog vi for første gang i det landsdækkende ’Havnens Dag – Vild med Vand’
arrangement og alle, der deltog, havde en dejlig dag. Vild med Vand udvalget vurderer selv, at der
var over 500 deltagere, herunder mange børn, og det antal er vi i bestyrelsen meget tilfredse med.
Hermed skal lyde en stor tak til de medlemmer, der hjalp til, og til Gert, vores restauratør.

[1]

Havneudvalget er meget tæt på at have forhandlet en aftale på plads om en ny mastekran. Vi
regner med, at have en ny moderne elektrisk drevet kran på plads inden bådene skal på land til
efteråret. Den kan I glæde jer til.
Den 2.-3. september arrangerer foreningen igen ’Sundby Cup’. Det er en hold-kapsejlads for alle
medlemmer, erfarne kapsejlere såvel som uøvede. Kapsejladsen sejles i foreningens Ynglingkølbåde, og udover en sjov kapsejlads er det et weekend arrangement med en masse sjov og
hyggelig samvær med andre SSF-medlemmer. Jeg kan varmt anbefale alle at deltage i ’Sundby
Cup’.
Vores sejlerskole er så populær, at deltagelse igen er overtegnet. Eneste mulighed for at få plads
til flere elever er, hvis vi får nogle flere instruktører. I så fald ville vi kunne tage en dag mere i brug.
Nu vi står her ved Det Maritime Ungdomshus, hvor vores Ungdomsafdeling holder til, så vil jeg
nævne endnu en positiv historie. Der er for alvor kommet gang i Ungdomsafdelingen igen. Vi har
rigtig mange unge juniormedlemmer, og de sejler lystigt i bl.a. de tre nye optimistjoller, som vi
døbte ved standerhejsningen. Vi får også snart nye Zoom8 joller, og to af vores Ynglinge er
kommet på vandet igen. Det er alt sammen rigtig positivt, men vi mangler trænere, der kan hjælpe
de unge de næste par år, indtil vi får uddannet de ældste juniorer, så de kan oplære de yngste.
Et blik tilbage af memory lane til dengang for 43 år siden, da jeg blev meldt ind i juniorafdelingen,
viser en situation, vi gerne vil tilbage til. Dengang havde vi også en meget aktiv juniorafdeling, med
dedikerede ledere og førere. Vi havde en 8-10 optimistjoller (nogle af dem har vi vist endnu....), et
par Flippejoller, 3 Juniorbåde og 2 Ynglinge. Der var sejlaftener mandag, tirsdag og torsdag og om
onsdagen sejlede de 3 førere på kølbådene klubkapsejlads; i øvrigt sammen med en 20-30 af
foreningens andre både. 6-8 weekender om året deltog klubbens Ynglinge også i weekend
kapsejladser i andre klubber i Øresund.
Hvis en junior meldte afbud til en sejlaften, stod der straks en anden parat til at tage sejlaftenen.
Nogle af disse juniorer var så ivrige, at de også ’nappede’ føreren, og det kan jeg jo kun være glad
for!
Alt dette kunne kun lade sig gøre, fordi der var en stadig strøm af unge, der kom igennem
juniorafdelingen. Efter 2 år som junior i en af kølbådene skulle vi op til førereksamen og have
duelighedsbevis. Herefter var det de nye føreres ansvar sammen med de ældre førere at uddanne
de næste i rækken til at blive førere. Når vi blev 19 (eller var det 20) blev vi ’smidt’ ud af
juniorafdelingen og måtte anskaffe os vores egen båd.
I dag har vi mange unge juniorer, men vi mangler førerne, eller trænere som de kaldes i dag, til at
uddanne de næste i rækken til at blive førere, og Ungdomsafdelingen behøver derfor jeres hjælp.
Hvis du har duelighedsbevis, kan lære fra dig og kan afse tid til at hjælpe i Ungdomsafdelingen, vil
jeg stærkt opfordre til, at du melder dig hos vores Ungdomsleder Lena. Der er ikke noget bedre,
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end at se de unge boltre sig på vandet og at være med til at uddanne dem til sejlere og måske
endda også til kapsejlere.
Med denne opfordring vil jeg ønske jer alle en rigtig god Skt. Hans aften og en helt fantastisk
sommer.
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