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SUNDBY 
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Amager Strandvej 15, 
2300 København S 

Medlem af Dansk Sejlunion 
og derigennem tilknyttet 
Danmarks Idrætsforbund

KONTORETS 
ÅBNINGSTIDER:
Kontoret er normalt åbent 
første og sidste torsdag i 
måneden fra kl. 19.00 til 
kl. 20.30. Kontoret holder 
dog lukket i juli samt sidste 
torsdag i december og den 
første torsdag i januar. I 
kontortiden træffes formand, 
havneudvalg og kontorets 
personale

FORENINGENS 
TELEFONNUMRE:
Havnekontoret:
3258 1424 / 3062 1405
Mail: havnen@
 sundby-sejlforening.dk
Åben: mandag-onsdag 
og fredag kl. 12-13 
samt tordag kl. 15-17

Havnechef: 
Erik Schmidt 
Foreningens mail adr.: 
ssf@sundby-sejlforening.dk
SSF’s hjemmeside: 
www.sundby-sejlforening.dk
Bankkonto: 
Spar Nord 
6509-3050513512

INFO

FORMAND
Claus Brask Thomsen
formand@ 
sundby-sejlforening.dk  
mobil:  4010 4275

NÆSTFORMAND
OG KAPSEJLADSLEDER
Jesper Lorents 
kapsejlladsleder@
sundby-sejlforening.dk
mobil: 4025 5363 

SEKRETÆR
Michael Svensson
sekretaer@ 
sundby-sejlforening.dk
mobil: 2177 9433

SEJLERSKOLELEDER
Mads Kjems Dyring
sejlerskoleleder@ 
sundby-sejlforening.dk
mobil: 4166 1915

UNGDOMSLEDER
Claus Nygaard
ungdomsleder@ 
sundby-sejlforening.dk

KLUBHUS- OG 
HAVNEREPRÆSENTANT 
Torben Ryttergaard Nielsen 
havneudvalg@ 
sundby-sejlforening.dk
mobil:  5148 9307

MOTORBÅD OG 
SIKKERHED
Tom Høst
motorbaad-sikkerhed@
sundby-sejlforening.dk
mobil: 2773 0863

ARRANGEMENTSLEDER
Helle Schougaard Wriedt
arrangementsleder@ 
sundby-sejlforening.dk
mobil: 5178 3274

WEBREDAKTØR 
Martin Bregnhøi
web@sundby-sejlforening.dk
mobil: 2829 2659 

FACEBOOKGRUPPE: 
SSFsejlere/Sundby Sejlforening
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SEJLSÆSONEN 2021 
er snart slut. Vi kan se 
tilbage på en sæson, hvor 
covid-19 restriktionerne 

gradvist er blevet ophævet, således at meget 
heldigvis nu er tilbage ved det ’normale’. En 
sejlsæson, hvor vi har haft rigtig meget godt 
vejr, og hvor SSF igen har markeret sig som 
arrangør af store stævner, så som DIF-DM for 
Nordisk Folkebåd og WOW-stævnet for kvinder 
i J/70. Stævner hvor deltagerne har givet SSF 
og SSF’s medlemmer rigtig megen ros. Også en 
sæson hvor SSF for første gang har deltaget i 
Sejlsportsligaens 1. division. Resultatmæssigt 
har det været med skiftende ’held’, men de 
deltagende besætninger har lært meget af at 
være med. Vi har også fået den erfaring, at hvis 
vi vil gøre os gældende i 1. division, så er vi nødt 
til at have mere end én J/70 i SSF, således at 
vores hold kan træne mod hinanden. Erfa-
ringen fra andre sejlklubber viser også, at jo 
flere J/70’ere en klub har, desto mere gang får 
klubben i aktiviteterne, så jeg mener, at det er 
den vej SSF skal gå. Bestyrelsen fik jo også en 
opfordring fra generalforsamlingen til at arbej-
de for anskaffelse af flere J/70’ere til SSF.

I slutningen af juni fik vi afholdt den ordinære 
generalforsamling. Ud over at det står i vores 
vedtægter, at vi skal afholde en årlig gene-
ralforsamling, hvor årsregnskabet godkendes 
m.m., så var det vigtigt at bestyrelsen fik 

FORMANDENS TAR' ORDET

� Det var dejligt at høre, hvor mange medlemmer 
der med stor dedikation og kærlighed til foreningen 
talte varmt for at bevare havnemiljøet med det 
store søndre bassin. 

fornyet sit mandat til at lede foreningen, og 
at vi fik valgt bestyrelsesmedlemmer til alle 
poster. Herudover var der en lang og god debat 
omkring forslaget om at lægge flydebroer ud 
i søndre bassin. Det var dejligt at høre, hvor 
mange medlemmer der med stor dedikation og 
kærlighed til foreningen talte varmt for at be-
vare havnemiljøet med det store søndre bassin. 
Den efterfølgende afstemning viste også at et 
stort flertal gik imod forslaget. Bestyrelsen og 
havneudvalget arbejder derfor ikke videre med 
dette forslag.

I 2016 udarbejdede en række medlemmer et 
’Idekatalog og Visioner SSF 2016’. En række af 
de beskrevne visioner er allerede blevet opfyldt, 
og bestyrelsen ser derfor et behov for, at vi ar-
bejder videre med, hvordan vi ønsker, at SSF 
skal udvikle sig i de næste 5-10 år. Vi holder 
derfor en visionsdag for bestyrelsen i novem-
ber måned. I den anledning vil jeg opfordre alle 
medlemmer, der har ideer til, hvordan SSF kan 
udvikle og forny sig, til at komme frem med 
dem på medlemsmødet d. 7. oktober kl. 19:00 i 
klubhuset. Medlemsmødet er stedet, hvor ideer 
kan fremføres og diskuteres, således at de kan 
indgå som input til den fremtidige planlæg-
ning.

Til slut vil jeg ønske alle et godt efterår!

Med sejlerhilsen
Claus Brask Thomsen
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FRA HAVNEUDVALGET

�  VIGTIGT! Aflæs el-måleren i 
dit skur og giv kassereren be-
sked senest d. 30. november.

�  Det er vigtigt, at dit el-stik er 
lovligt, også når du står på 
land, så vi undgår kortslutnin-
ger. Alle u-autoriserede stik 
bliver fjernet eller klippet

�  Giv havneudvalget besked nu, 
hvis dit fartøj ikke skal på land 
i vinter

�  Der må ikke ligge både ved 
midtermolen efter 15. novem-
ber

�  Husk at fjerne alle fortøjninger 
og indhalere fra din plads i 
vandet

�  Kontroller dit stativ, inden 
båden skal på land

�  Afrig din mast helt, inden 
den lægges i masteskuret, og 
forsyn den med tydeligt navn 
og medlemsnummer

BESKRIVELSE 
AF LANDOMRÅDET 
VED SSF
HELE SSF’S OMRÅDE der benyttes til opbevaring 
af fartøjer, blev i 2019 opdelt i veje med navne og 
pladsnumre, der dog ikke er synlige. Vejnavnene 
er navngivet, så man (måske) kan tænke, hvor på 
området man skal lede. På nordre plads er ”Nørre-
brogade” den gennemgående vej fra broen og bag 
om værkstedet til Det Maritime Ungdomshus. Det er 
også på nordsiden, der er trailerpladser. ”Trailer vest” 
og ”Trailer øst”.

Mod syd er det ”Søndre Boulevard”, der er hoved-
vejen. Sidevejene er ”Vest 1” til ”Vest 6” og ”Øst 1” til 
”Øst 5”.

Når man går ind på en vej, er lige numre til højre 
og ulige til venstre, lige som på almindelige veje. På 
enkelte områder er numrene dog fortløbende, og ved 
flere fartøjer placeret efter hinanden / presset ind, 
er der ved de bageste fartøjer et nummer tilføjet et 
bogstav. 

Fartøjerne er normalt placeret vinkelret på vejene, 
medmindre andet opgives. Sørg for samme afstand 
til de tilstødende fartøjer. 

Der må ikke placeres et fartøj før placeringen er 
godkendt af Havnechefen eller Havneudvalget. Far-
tøjer placeret uden tilladelse kan fjernes for ejerens 
regning. 

Når man har fået tildelt en plads, har man den år 
efter år, medmindre Havnechefen eller Havneudval-
get har brug for pladsen til et andet / andre fartøjer. 
I givet fald anvises erstatningsplads. Medlemsnum-
mer og bådnavn skal stå på stativet / bukke.

Havneudvalget og havnechefen har på den-
ne måde et komplet overblik over de enkelte bådes 
navna, ejers medlemsnummer, hverken slags plads 
det er: vinterplads, sommerplads, helårsplads eller 
plads for medlem med fast havneplads. Og så skal 
alt grej selvfølgelig være mærket med bådens navn 
og medlemsnummer. Trailere skal også have påsat 
det nyeste årsmærke.

Hvis du allerede har en landplads og vil vide 
”adressen” på din faste plads, så er du velkommen til 
at maile til havneudvalget@sundby-sejlforening.dk.

H
US

K! 
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NAVIGATION
Undervisingen starter mandag den 4. 
og tirsdag den 5. oktober i  
Skipperstuen fra 19 - 21 

VAGTORDNINGEN omfatter 
alle medlemmer over 18 år og 
under 70 år, der har plads på 
foreningens område i natte-
vagtsperioden. Dette gælder 
ejere af alle fartøjer (inkl. trai-
lerbåde, joller, kajakker, osv.) 
med plads i havnen eller på 
land i vinterperioden, uanset 
om fartøjet rent faktisk er på 
havnens område.

Hvert medlem skal melde 
sig til to nattevagter, dog er 
medlemmer over 65 år fritaget 
for den ene.

Nattevagtsperioden starter 
1. oktober og slutter 30. april.

Du kan tilmelde dig dine 
nattevagter på 2 forskellige 
måder:

DEN GAMMELKENDTE
I Skipperstuen/medlemsloka-
let i klubhuset er der et skab, 
hvor din medlemsnøgle passer. 
Her finder du vagtsedler og en 

kalenderoversigt oversigt over 
ledige vagtdatoer.

Find de datoer, hvor du øn-
sker at afvikle dine nattevag-
ter, udfyld og aflever vagtsed-
lerne i postkassen lige under 
oversigtstavlen. 

På samme opslagstavle 
hænger oversigt over, hvornår 
de enkelte medlemmer går 
vagt. Her skal du selv tjekke, at 
du har fået de ønskede natte-
vagtsdatoer. 

DEN DIGITALE
I den digitale vagtkalender 
kan du se, hvornår der er ledige 
nattevagtsdatoer.

Find de datoer, hvor du øn-
sker at afvikle dine nattevag-
ter, udfyld og send formularen 
herunder.

Når vi har registreret dine 
nattevagtsdatoer, får du en 
bekræftelse på e-mail.

Ønsker om nattevagtsdato 

skal afleveres/indsendes se-
nest 8 dage før den ønskede 
vagtdato.

OBS! Bestyrelsen har be-
sluttet, at et medlem højst 
kan gå i alt 4 vagter. Heraf er 
de 2 af vagterne medlemmets 
egne.

Der skal jo være mindst 2 
personer på vagt, så hvis du 
3-5 dage før din vagt stadig er 
den eneste, der har ansøgt om 
vagt den pågældende dato, vil 
du 3-5 dage før den ønskede 
vagtdato få besked via e-mail 
eller telefon om, at vagten er 
annulleret. Du må så finde en 
anden dato for din vagt.

Øvrige informationer fremgår 
af Vedtægter og Reglementer 
for Sundby Sejlforening. Det 
fremgår også af en mappe i 
vagtskabet, hvordan vagten 
skal afvikles.

NATTEVAGT 
– HVAD ER NU DET OG HVORDAN

H
US

K
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SIDEN SIDST

som skattevæsenets metode). 
Mållinjen er samme som startlinjen, og der 

er ingen der tager os i mål. Og da vi alene sejler 
for ærens skyld, må eventuelle ”søforklaringer” 
klares, når vi mødes til afslapning efter sejlad-
sen ved bordene på Søndre Mole. Det er også 
her, at for tidligt startende både afkræves løf-
ter om ikke at gøre det igen.

Selve sejladserne foregår efter kapsejlads-
reglerne, så vi har været forskånet for uheld. 
Og eventuelle misforståelser kan oftest klares 
over en øl.

Interesserede sejlere forsøges der skaffet 
plads til. Man skal blot medbringe rednings-
vest, lyst til kapsejlads og tøj, der passer til 
vejret.
John ’Simon’

søndag d. 22. august i år
Saltholm ligger lige til at 

sejle om, så det er en tradition 
(2. gang).

Vi var godt næsten 9 star-
tende både. Usikkerheden 
skyldes, at enkelte kom så 
sent ud af havnen. Det var en 

dejlig og temmelig varm dag 
(men vi må ikke klage).

Det gik fint over Sundet. 8 
af bådene rundede nordko-
sten ved Saltholm. Her blev vi 
mødt af en kraftig nordgåen-
de strøm (1-2 knob), samtidig 
forsvandt vinden, og vi sejlede 

derefter baglæns et par timer, 
med udsigt til sælerne ved 
Søndre Flint.

Sådan kan det gå. Stor tak 
til de to både med motor (Lars 
og Peter), der trak os alle hjem 
igen. 
John (Simon)

DE HYGGELIGE tirsdagssejladser kom i gang 
igen i år. Som de foregående år er konceptet:

Vi mødes fortsat ved mastekranen kl. 18.30, 
hvor nu Erik (Drage-Erik) fremlægger planen 
for aftenens sejlads. Her sker det ofte, at alt må 
gentages, da vi ikke altid er særlig kvikke! 

Samtidig fortælles hvilke både, der går i før-
ste eller anden start.

Starten finder sted kl. 18.30 (for de langsom-
me) og 5 min efter for de hurtige. 

Herefter mødes vi ved startlinjen, der lig-
ger mellem det røde jordbær og det gule skilt 
på den ny havns østre mole. Det er sket, at der 
gives et lydsignal (tågehorn). Men sejlerne må 
selv holde øje på uret (mobilen eller gps’en). 

Det forekommer at enkelte er tidligt starten-
de, men sejladsen hviler på egenkontrol (lige-

DET ER SJOVT 
AT SEJLE TIRSDAGS VM

SALTHOLM RUNDT
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SUNDBY CUP

JEG KUNNE MÆRKE det lige så snart, at 
jeg trådte ind gennem porten, ud over den 
som altid gode Sundby-stemning sitrede 
luften af spænding, begejstring og aktivitet. 
På Servicekajen var Dracula, en Int. Yngling 
i hvilken Claus og Axel Brask havde vundet 
mange sejladser for år tilbage, ved at blive sat 
i vandet. Der var en større trafik fra Søndre 
Mole til Nordre Mole end sædvanligt, folk 
med sejlertøj, redningsveste og andet grej gik 
alle mod Det maritime Ungdomshus (DMU). 
Klokken ni startede skippermødet. Formanden 
bød velkommen, og traditionen tro var der en 
morgenbitter til dem, der havde lyst til det. A.K. 
(Anne-Katrine Boström) stod for den traditi-
onelle lodtrækning om, hvem der skulle være 
på hold sammen. Der blev sammensat ni hold. 
Lodtrækningen er en vigtig del af konceptet, 
og man sørger altid for, at nybegyndere og 
uerfarne bliver sat sammen med erfarne sejlere, 
så ingen bliver ladt i stikken. 

Derefter blev der trukket lod om, hvem der 
skulle skaffe præmier til næste års Sundby 
Cup, Her løb Jens Rottbøl med sejren, og Jan 
Lauridsen fik til opgave at sørge for underhold-
ning til næste års festmiddag. 

Da de tre Ynglingebåde var rigget til, og ba-
nen var lagt ud, kunne sejladserne begynde, og 
hvilket vejr til en Sundby Cup: strålende sol og 
fem sekundmeter vind fra en østlig retning. Det 
kunne næsten ikke blive bedre. Der var plan-
lagt tolv sejladser lørdag, og tolv sejladser søn-
dag, så alle fik sejlet mod alle to gange. Med 
ni hold og kun tre hold på banen ad gangen 
var der rigelig tid til at få snakket med nye og 
gamle medlemmer, samt at forsyne sig fra den 

tilgængelige forplejning i form af kaffe, øl, so-
davand, grillpølser med mere.

Efter lørdagens tolv vellykkede sejladser vi-
ste pointtavlen, at godt nok havde nogle hold 
klaret sig bedre end andre, men intet var af-
gjort endnu. Klokken 19 var der dækket op til 
sejlerfest i DMU. Restaurant Sundby Sejl havde 
leveret en lækker buffet, og snakken gik lystigt 
på kryds og tværs mellem deltagerne. Den 
gode stemning blev suppleret af muntre quiz 
indslag fra Jørgen Jensen og Søren Runz-Jør-
gensen. Søndag var der skippermøde klokken 
ti, og sejladserne kunne gå i gang kort derefter. 
Flere af holdene havde forbedret sig i løbet af 
lørdagen, og der var mange tætte og spæn-
dende sejladser, og som så ofte før var der 
spænding til det sidste. 

Da alle sejladser var gennemført, og pointe-
ne talt sammen, var det meget tæt, og kun et 
enkelt point skilte nummer et og nummer to. 
Det blev Claus Brask Thomsen og Mads Kjems 
Dyring, der løb med førstepladsen. På anden-
pladsen kom Bo Nilsson, Karen Philipp Arved-
sen og Jeppe Tuxen efterfulgt af Peter Kirke-
gaard og Mogens Henrik Sørensen på tredje-
pladsen. Årets nybegynder blev Karen Philipp 
Arvedsen. Dommernes præmie for en bemær-
kelsesværdig eller uheldig episode, den noget 
specielle skulptur ”Birdie Nam Nam”, gik til Kim 
Steffensen. Tak til præmiesponsorerne: Hellers, 
Marinetorvet, L23 Klubben, Gubra og Sejlsik-
kert (TrygFonden). Ligeledes stor tak til Sundby 
Cup-udvalget og alle hjælpere for en fantastisk 
weekend.
Jimmie – som var den heldige, der vandt retten til at 
skrive om stævnet (red.) 
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KALENDER

OKTOBER

Kontoret har åbent 
torsdag d. 28. kl. 19.00-20.30

UNGDOM: 
Mandage 4. og 11.: 
Der sejles fra kl. 17.00
Mandag 18.: Efterårsferie 
Fredag 29.-lørdag 30.: 
Overnatning. Mail udsendes

SEJLERSKOLEN: 
Lørdag 2. kl. 10-14: 
Skolebådene sættes på land

KAPSEJLADS:  
8.-10.: DM i Melges 24  

SENIORERNE: 
Hver onsdag kl. 12.00: 
Frokostmøde med madpakke  
i Fritidshuset

ANDRE ARRANGEMENTER 
annonceres i Fritidshuset

FÆLLESARRANGEMENTER:  
Torsdag 7. kl. 19.00: Medlemsmøde 
Medlemstilbud fra kl. 17.00: 
Dagens ret samt en genstand t 
il kr. 100.- (tilmelding dagen før  
til restauratøren)
Lørdag 30. kl. 17: 
Standernedhaling og afriggerfest 

OBS! Nattevagterne starter 1. oktober. 
Husk at melde dig til!

NOVEMBER

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

UNGDOM:  
Informationer direkte på mail 
 
SEJLERSKOLEN: 
Hver mandag og tirsdag
Navigationsundervisning
 
KAPSEJLADS: 
Intet

SENIORERNE: 
Hver onsdag kl. 12.00: 
Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset

ANDRE ARRANGEMENTER 
annonceres i Fritidshuset

FÆLLESARRANGEMENTER: 
Søndag 14. kl. 13:00 
Seniorbanko
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DECEMBER

Kontoret har åbent  
torsdag d. 2. kl. 19.00-20.30

UNGDOM:     
Information direkte på mail

SEJLERSKOLEN: 
Hver mandag og tirsdag
Navigationsundervisningen
 
KAPSEJLADS: 
Intet
 
SENIORERNE: 
Onsdag 8.: kl. 13.00: Julefrokost 
Onsdage kl. 12.00: 
Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset

ANDRE ARRANGEMENTER 
annonceres i Fritidshuset

FÆLLESARRANGEMENTER: 
Søndag 12. kl. 14.00 Børnenes juletræsfest
Fredag 31: kl. 11-13. Seniorerne inviterer 
ALLE medlemmer til gløgg og æbleskiver

JANUAR
Der kommer et nyt medlemsblad  

Allerede nu er følgende arrangement på 
plads: 
FORENINGENS BANKOSPIL 
d. 30. januar 2022 kl. 13.00.  

LIDT OMKRING 
ANDRE 
KAPSEJLADSER

Ved den årlige store kapsejlads Sjælland 
Rundtfra Helsingør gik det rigtig godt for 
Jan Lauridsen i hans Scankap99 Alvilda 
med mandskab Jimmie, Jens og Bo.  De 
vandt deres løb i tiden 2 døgn, 1 time og 49 
minutter. De vendte trætte hjem efter en 
pragtfuld tur i fint vejr.

L23’erne holdt deres DM i Faaborg. Fra 
Sundby deltog Niels Mogensen i Dodo, 
som han har gjort i snart mange år. Han 
har gennem tiderne altid ligget flot i feltet. 
I år blev det også en pæn plads som nr. 4 i 
det store felt.

I Sejlsportsligaens 1ste division ved et 
stævne i Oure deltog SSF’s blandede hold 
(2 unge og 2 ældre) som i det lette vejr 
måtte nøjes med en 20. plads.

På Øresund lige udenfor SSF er Folkebåde-
ne startet med at sejle træningssejladser 
om tirsdagen, første gang den 24/8 og til 
ind i september. Bollen lægger bane ud og 
allerede den først tirsdag mødte 7 folke-
både op – både rutinerede og urutinerede. 
Dejligt at betragte aktiviteterne.   

Nu ser vi frem til at afholde Women on 
Water, hvor også vores pige/dame hold 
deltager, efter dette nummer er gået i  
trykken den 18.-19 sept. 
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SIDEN SIDST

DEN 21. JUNI fik vi endelig afholdt årets gene-
ralforsamling, igen i lokalerne i Markmandsgade.  
Dirigent blev Søren Bødtker. 103 medlemmer var 
mødt op heraf 97 stemmeberettigede.

Efter formandens velkomst mindedes de 
medlemmer, der var afgået ved døden siden 
sidste general-forsamling med 1 minuts stilhed.  
Herefter oplæstes navnene på de mange jubil-
arer, hvorefter de fremmødte blev samlet og fik 
overrakt jubilæumsnålene, blev fotograferet og 
fik flotte SSF-hurraer. 
70 ÅRS JUBILAR: Ivan Frisch
50 ÅRS JUBILARER: Erik Povlsen, Jørgen 
Bertram Rasmussen, Dorthe Tønnesen, Torben 
Albrecht Petersen, Britt Bødtker og Steffen 
Andersen. 
40 ÅRS JUBILARER: Freddy Thorsen, Stig 
Wessberg, Lars Methmann, Per Østergaard, 
Søren Rindal, Flem-ming Wulff og Hanne Olsen 
25 ÅRS JUBILARER: Tonnie Ankerstjerne, Per 
Wilken, Henrik Baggers Thomsen, Dan Joachim 
Petersen, Per Christiansen, Ralf Petersen, Kell 
Mathies, Helen Rasmussen og Morten Grønning.

Nu gik vi over til det mere alvorlige. Bestyrel-
sens beretning om det mærkelige år 2020 blev 
oplæst, herunder en gennemgang af påbegynd-

te og afsluttede projekter og en tak til alle der 
har bidraget til, at foreningen er kommet gen-
nem en periode, vi aldrig tidligere har oplevet. 
Efterfølgende blev beretningen vedtaget. 

To mangeårige medlemmer Ulla Hellum og 
Mogens Fuglsang blev hædret med overrækkel-
se af for-eningens hæderstegn for deres frivillige 
arbejde for SSF. 

Regnskabet blev fremlagt og godkendt og 
budgettet for det indeværende og det kommen-
de år forelagt til orientering. 

De indkomne forslag blev debatteret og 
bragt til afstemning. 

Under valg til bestyrelsen blev den tidligere 
sekretær Torben Ryttergaard Nielsen valgt til 
klubhus- og havnerepræsentant, medens Mi-
chael Svensson, der tidligere havde den post, 
blev sekretær. Kun posten som suppleant blev 
ændret, idet Ditte Andreasen ikke ønskede gen-
valg. Denne post var der ikke slagsmål om, men 
Jørgen Zeiner påtog sig opgaven. 

Som afslutning blev der udråbt et leve for 
Sundby Sejlforening, hvorefter det var muligt at 
få øl/vand og hyggesnakke lidt.
Læs referat fra hele generalforsamlingen  
på foreningens hjemmeside.

SÆDVANEN TRO blev Skt. 
Hans aften festligholdt mange 
steder på havnen, men en del 
var samlet ved Det maritime 
Ungdomshus, hvor ungdoms-
afdelingen (Leif) sammen med 
arrangementsleder Helle sør-
gede for at tænde grillen. Helle 
havde også sørget for under-
holdningen, og ”Den hvide Sok” 
spillede til spisningen og senere 
udendørs til båltale og fælles-
sang, medens det flotte bål, der 
lå på en ponton i vandet og i 

god afstand til DMU, brænd-
te ned. Formanden holdt en 
morsom tale og fortalte f.eks. 
om, at man nu til dags skal 
sikre sig, at brændet på bålet 
er Co2 neutralt. Det fik ham 
til at tænke på sin barndoms 
Skt. Hans aftener i sejlforenin-
gen, hvor bålet blev brændt 
af 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 det ikke så meget. Røgen 
kunne være meget tæt og sort, 
så det gjaldt om ikke at stå i 
læ af bålet.  ”Den hvide Sok” 
med harmonika akkompagne-
rede herefter afsyngningen af 
Midsommervisen i to versioner 
og flere andre dejlige viser og 
sange. Til slut vil jeg udtrykke 
en tak for en fin aften næsten 
uden Cocona-restriktioner. 
Lillian Green 473

GENERALFORSAMLING

SKT. HANS AFTEN I SSF
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KAPSEJLADS

For 3die gang og med 10 års mellemrum havde 
Sundby Sejlforening den ære at afholde Dan-
marksmesterskab for Folkebåde i dagene  
1.-3. juli.

34 FARTØJER med besætninger havde meldt 
deres ankomst.  Der var trængsel ved kranen 
på Nordre Mole, da de mange biler med trailere 
ankom for at få bådene tjekket og sat i vandet 
dagen før starten om torsdagen. Alle delta-
gende både havde fået plads på Søndre Mole, 
hvor der var slået telte op. 

På græsarealet ved den nedlagte bedding, 
blev der gjort klar til stævnets sociale islæt 
med opsætning af telt, borde/bænkesæt og 
pynt med signalflag, standere og kulørte lam-
per samt grill og fadølsanlæg. 

Udover de 100 deltagere i sejladserne deltog 
en hel del SSF’ere i de mange praktiske opga-
ver, et sådant mesterskab kræver. Jesper Lo-
rentz var hovedansvarlig for stævnet, som var 
planlagt i samarbejde med Dansk Folkebåds-
klub. De erfarne dommere Bjørn Stephensen 
og Hans Friis fra Frederikssund sørgede for, at 
alt forløb planmæssigt. De var sammen med 
Mogens og ”Basse” på dommerbåden.  

Formand Claus Brask styrede bureauet og 
registrerede resultater. På banen var topmær-
kebåden bemandet med erfarne ældre sejlere, 
medens rib-båden og andre følgebåde blev sej-
let af de yngre.  I restaurantens køkken sørgede 
erfarne hjælpere sammen med restauratøren 
for morgenmad og madpakkesmøring. Andre 
medlemmer hjalp til med diverse opgaver.   

Efter velkomsten torsdag morgen sejledes 
ud til banen, der var lagt syd for Flakfortet. Det 
blæste kraftigt, regn kom der også, men der 
gennemførtes 4 sejladser, hvilket var godt dis-
poneret, idet der blev lovet let vind både fredag 
og lørdag. Fredag gennemførtes 2 sejladser.

Efter sejladserne mødtes de trætte sejlere 

ved grillen og fadølsanlægget, hvor Morten og 
Pernille sørgede for, at alle fik noget indenbords 
og kunne sætte sig og udveksle erfaringer fra 
dagens sejladser eller måske røverhistorier fra 
de forrige år. Fredag var der en enkelt protest-
behandling, inden de involverede kunne slappe 
af sammen med de andre sejlere. Jørgen Valds-
gaard og Lone underholdt med sang og musik.

På grund af vindforholdene om lørdagen kun-
ne der kun gennemføres 1 sejlads, hvorefter vin-
derne kunne udråbes og fejres med vandgang. 

For at alle kunne få mulighed for at se den 
spændende EM-kamp mellem Danmark og 
Tjekkiet på storskærm i klubhuset, blev midda-
gen – wienerschnitzel og is med jordbær - samt 
præmieoverrækkelse udsat til kl. 20. 

Vinderen af DM for folkebåde 2021 blev Mor-
ten Henriksen med døtrene Mathilde og Emma 
fra Kerteminde samt Marc Wain fra Sundby i 
båden Nerfertiti. På 2den pladsen kom Søren 
Kaestel i Cirkeline med gasterne Erik Andersen 
og Alex Lindegaard fra Hellerup Sejlklub, me-
dens 3die pladsen gik til Sundby båden D813 
med Kasper Harsberg, Kim Hansen og Theis 
Palm fra Jyllinge som skipper.  

Sponsorerne, der er med til at gøre et sådan 
stævne muligt, skal selvfølgelig have en stor 
tak, og vi nævner dem her i tilfældig række-
følge: Columbus Marine A/S, North Sails, John 
Mast, Nortec A/S, Restaurant Sundby Sejl, 
Graae & Hilmand VVS, Slam, Quantum Sails og 
Dansk Folkebådsklub

Dansk Folkebådsklub og de deltagende sej-
lere udtrykte stor tilfredshed med hele arran-
gementet omkring stævnet, og udtrykte håb 
om, at SSF igen om 10 år vil påtage sig opga-
ven med at arrangere DM for Folkebåde, hvilket 
stævneleder Jesper Lorentz sagde var ok.

P.S. alle deltagere og resultater m.m. kan læses på 
manage2sail.com 

DANMARKS MESTERSKAB 
FOR FOLKEBÅDE
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SIDEN SIDST

FISKEKONKURRENCE
SOM ANDRE STEDER i samfundet var der sæd-
vanen tro kø ved håndvasken på Prampladsen på 
Nordre Mole, da man var landet efter fiskekonkur-
rencen. Tolv både med 30 raske lystfiskere havde 
meldt sig til start i årets første fiskekonkurrence i 
SSF’s regi. 

”Torskene var nemme at finde” meddelte flere 
besætninger ved indvejningen, men størrelsen ... 
Vindertorsken på 3 kilo blev fanget i den nordlige 
del af Hollænderdybet af Jimmy, skipper på Frk. 
Camilla, som med denne fangst fik overrakt ho-
vedpræmien for den største fisk: Et gavekort på kr. 
2.500 plus en Savage Gear-wobler.

Kategorien ”Største ørred/laks” udgik, så præ-
mien, et gavekort på kr. 500 samt en wobler, blev 
til andenpræmie for en torsk på 2,1 kilo til sejlbå-
den Santina med Michael som skipper.

Kategorien ”Største torsk”, som i realiteten var 
konkurrencens 3. største torsk, blev vundet med 1,9 
kilo (og ja, det er lidt kompliceret, men tjek evt. reg-
lerne i konkurrence-programmet) og blev trukket 
op af Øresund af Bobby i Gallaxen. Præmien var 
et gavekort på kr. 500 samt en wobler. 2.præmie i 
”Største torsk” kategorien gik til BIMMER med Per 
som skipper. Her var præmien en fiskestang, et hjul 
samt en wobler.

Største fladfisk, en rødspætte på 550 gram blev 
fanget på Salmona med Thorkild som skipper. Han 
modtog et gavekort på kr. 500 samt en wobler. 2. 
præmien blandt ”de flade” gik til Frk. Camilla, hvor 
næstkommanderende Jørgen modtog en fiske-
stang, et hjul samt en wobler for præstationen.

I arts-kategorien indvejede 2 både hver seks arter, 
hvilket gav 247 point og 2. pladsen opnåede 4 arter.

Konkurrencens 2 deltagende børn vandt hver 2 
spraglede Sundfisker fladfisketackler samt en Sa-
vage Gear Sandell jig.

Afslutningsvis var der en stor applaus til ære 
for konkurrencens sponsorer:  Mads Grosell-Sava-
ge Gear, Aamann & Wulff ApS – ejendomsservice, 
Jagt og Fiskemagasinet, Restaurant Sundby Sejl 
og Sundby Sejlforening.

Konkurrencen var arrangeret af SSF’s Lystfi-
skerlaug

MUSIK 
PÅ MOLEN 
SØNDAGEN efter Skt. Hans havde 
Helle overtalt bandet ”Stop 1 Halv” 
incl 50-års jubilaren Torben, til 
at underholde nogle timer om 
eftermiddagen på Søndre Mole. 
Restauratøren havde kreeret 
dejlige sandwich, som Helle solgte 
til en fornuftig pris. Alle de frem-
mødte nød den dejlige musikalske 
under-holdning, og nogle fik endda 
en svingom. I det fine vejr var 
der mødt mange medlemmer og 
gæster op og der lød et stort bifald, 
da orkesteret orienterede os om, 
at de var blevet engageret til den 
kom-mende afriggerfest den 30. 
oktober. Denne sommer-seance 
må gerne blive en tradition, så vi 
håber, det kan arrangeres i så god 
tid, at det er muligt at annoncere i 
bladet til næste sommer.
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VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER:
Charlotte Sørensen, Solveig Werling, London Linnet, Iben Melchiorsen, Sølve R. Hansen, Johan Le-
hrmann, Martin Hansen, Laura Dombernowsky, Lise Richter, Sven Ming lu, David Utzon Frank, Claus 
Aabling, Juliehannah Hughes Hansen, Lasse Pedersen, Karis Amata Zecchi, Jakob Frank Holmelin, 
Kennet K. Lauridsen, Jens Jørgsholm, Bjørn Jørgsholm, Emil Lund T. Christensen, Niels Willer, Per-
nille Rørth, Cecilie Rørth, John Schmidt, Morten Tellefsen, Vibeke N. Andersen, Dorthe Duus Nielsen, 
Morten Duus Nielsen, Olmo Ahlmann, Flemming Andersen, Alex Møller, John Kenny Rasmussen, 
Oliver Kjærsgaard, Birgit Helle Martens, Nicklas Martens, Maria Martens , Bo Landgreen-Pedersen, 
Rasmus Lyhne, Thomas Mikkelsen, Marianne G. Frøstrup, Anders Kristiansen, Bo Laksafoss Hol-
bek, Josefine Kampmann, Hans Christian Jeppesen, Gabriele Albani, Mayada Magdi Mohamada-
ni, Neel Bodholdt, Lotte Boas, Jeppe Tuxen, Jannik Nisted Nipper, Pamela Nørgaard, Mia Høyland 
McMahon, Maria Thastum. Ulla Stuart, Dimitris Moldinis, Lærke Havbløkke Tomassen, Felix Hav-
bløkke Tomassen, Dorthe M. Hansen, Philip Ejlev Eisen, Sara Braunstein, Anne-Marie Fogelstrøm og 
Niels Fogelstrøm

STANDER-
NEDHALING OG 
AFRIGGERGILDE 
lørdag den 30. oktober

Standeren hales kl. 17.00, og se-
nere er der middag og en svingom 
til orkesteret Stop 1 Halv. Billetter 
købes hos restauratøren senest 
torsdagen før.

SENIORERNES 
STORE 
BANKOSPIL 
Afholdes søndag den 14. november 
kl. 13.00 i restauranten i Klubhuset.
Adgangsbillet kr. 10,-. 
Der spilles 8 ordinære spil. 
Pris pr. plade kr. 10,-.
Herefter spilles 3 ekstra spil også til 
kr. 10,- pr. plade.
Alle er velkomne. Tag familie og 
venner med. 


