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30-10-2021 / CBT 

Formandens tale ved standernedhalingen d. 30-10-2021 

Kære alle medlemmer og gæster, 

Det er med stor glæde, at jeg står her i år og holder en tale ved standernedhalingen, som tegn på 

at sæson nr. 98 i SSF’s historie er afsluttet. For i år har vi haft en god sæson. Den startede godt nok 

i Covid-19’s tegn, men i løbet af forsommeren forsvandt restriktionerne, og vi har kunnet afholde 

mange aktiviteter med stort fremmøde. Og ikke mindst kunne Restaurant Sundby Sejl igen holde 

åbent. Vores forpagter Jørgen og hans folk lavede et stort arbejde med at renovere køkken og 

restaurant, og de har haft travlt siden åbningen d. 14. maj. Vi er glade for, at vi har fået initiativrige 

folk i klubhuset, og vi har et godt samarbejde med dem. 

På foreningsdagen fik vi malet klubhuset udvendigt og ordnet mange andre ting på pladsen der 

trængte. Samtidigt blev der afholdt et mindre loppemarked på søndre mole. Pinsemorgen blev 

igen afholdt med morgenmad ved klubhuset. Eskadresejladsen ’Øresund sammen hver for sig’ til 

Københavns Havn blev afholdt d. 12. juni med lidt færre deltagere end året før, sikkert pga. den 

stærke blæst på dagen. Sankt Hans Aften med et stort og flot bål på tømmerflåden fik vi også 

afholdt med en fin deltagelse. 

Tirsdagssejladserne startede op i maj og er blevet sejlet hver tirsdag hele sæsonen med flere 

deltagere end nogensinde. Tirsdagssejladserne er blevet en og stor og vigtig SSF-aktivitet pga. 

nogle medlemmers dedikation og store indsats. 

Den 21. juni fik vi afholdt den udsatte generalforsamling, og her fik vi bl.a. afklaret medlemmernes 

holdning til flydebroer i søndre bassin. 

I begyndelsen af juli afholdt vi DM for Nordisk Folkebåd. Vi var længe i tvivl om vi måtte afholde et 

så stort stævne, men vi fik lov. Der var 34 startende besætninger og mange frivillige hjælpere fra 

SSF på vandet og på land. Et DM-stævne vi afholder med 10 års mellemrum og igen i år høstede vi 

megen ros fra deltagerne for vores arrangement. Vi havde endda den glæde, at der var mange 

SSF-sejlere blandt deltagerne og sandelig også blandt både Guldmedaljevinderne og 

Bronzemedaljevinderne. 

I sommerferien var mange medlemmer igen på ferie, og vi havde mange gæstesejlere, der som 

altid nød at besøge vores hyggelige havn. I år var den nye græsplæne og grillplads på vestmolen 

også i brug til manges glæde. 

SSF deltog i år i Sejlsportsligaens 1. division. Vores deltagelse startede flot med en 6. plads i det 

første stævne, men i de 3 andre stævner endte vi desværre i den sidste del af feltet, hvilket betød 

at vi samlet endte som nr. 19 af de 21 hold. Bestyrelsens konklusion er, at de manglende resultater 

skyldes dels den hårde konkurrence i 1. division, og dels vores manglende træningsmuligheder, da 

vi jo kun har haft en J/70 at træne i. Vi har derfor fulgt op på generalforsamlingens opfordring og 
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besluttet, at vi skal anskaffe yderligere en J/70 til næste sæson, således at vi kan etablere et rigtigt 

træningsmiljø. 

I september fik vi afviklet vores traditionsrige klubsejlads ’Sundby Cup’ i Yngling. Et fint 

arrangement med 10 hold i år, men der er masser af plads til mange flere deltagende medlemmer. 

Det er en sejlads for både erfarne og nye sejlere, så jeg vil godt benytte lejligheden til at opfordre 

alle medlemmer til at støtte op om vores ’klubmesterskab’. 

Efter sidste års aflysning fik vi sidst i september igen i samarbejde med Sejlsportsligaen afviklet et 

WOW-stævne i J/70. 18 deltagende kvindelige besætninger fik en fantastisk oplevelse (det sagde 

de selv), og igen gjorde de mange frivillige hjælpere fra SSF en stor forskel. WOW-stævnet i SSF er 

blevet en tradition, der fortsætter igen i 2022. 

I oktober afholdt vi igen et DM. Denne gang for Melges 24. 10 besætninger deltog og en af vores 

egne både blev suveræn DM-vinder. 

Det er altid en fornøjelse når en sæson lakker mod enden at se på hvor mange SSF sejlere, der har 

deltaget i kapsejladser rundtomkring i Danmark eller i udlandet. Tak for at I viser vores SSF-stander 

på banerne. Det er selvfølgelig en endnu større fornøjelse, når I kommer hjem med sølvtøj og gode 

resultater, om det så er i DM for L23, diverse Folkebådsstævner, EM for Melges 24, Sjælland Rundt 

eller hvilke stævner det nu er. Tillykke til alle med de flotte resultater. 

Siden vi fik den ny bådkran ved servicekajen, har kapsejladsudvalget arbejdet for at få flere 

trailersejlbåde til vores havn. Det er lykkedes at samle en gruppe af Melges 24 både samt en 

gruppe af Nordisk Folkebåde. I samarbejde med havneudvalget og vores havnechef er der derfor 

etableret en række trailerpladser langs vejen lige nord for kanalen. En del af trailerbådene vil kun 

stå i SSF om sommeren, således at de ikke fylder op på vinterpladserne. 

Ifm. pladsuddelingen og etableringen af en ny kaj hvor den gamle bedding lå lavede havneudvalget 

en pladsoptimering for at kun brede både skulle ligge på brede pladser. En del medlemmer fik 

derved tildelt en bytteplads. Langt de fleste har taget flytningen med godt humør og det skal I 

have tak for. Da vi også på land er ved at have pladsmangel til de mange nye trailerbåde og til 

vinterpladser, har havneudvalget også her været nødt til at bede nogle medlemmer om at flytte 

deres vinterplads. Det giver selvfølgelig noget besvær, men det gøres kun for at så mange 

medlemmer som muligt kan få plads til deres båd på land i SSF. Også I skal have tak for hjælpen. 

I løbet af sæsonen har SSF lystfiskerlaug afviklet to fiskekonkurrencer. Der har været god stemning 

og fine præmier. Der er plads til mange flere deltagere, også blandt familiesejlere, der ikke er 

hardcore lystfiskere. 

Sejlerskolen har i år kørt med fuldt program, men pga. den reducerede sæson sidste år har de på 

nær 1 elev alle været 1. årselever. Den ene elev bestod den praktiske prøve til duelighedsbeviset. 

Tillykke med det. Næste år vil vi derfor have mange 2. årselever, hvilket giver nogle udfordringer 

mht. optag af nye elever. Sejlerskoleudvalget og bestyrelsen arbejder på en løsning, der kan 

betyde at vi skal anskaffe yderligere en båd til sejlerskolen. 
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Pga. den store søgning er navigationsundervisningen gået i gang med hold både mandag og tirsdag 

aften i Skipperstuen. Det glæder både instruktører og elever, at det nu kan ske ved fysisk 

fremmøde i stedet for sidste vinters online-undervisning. 

Pga. den store interesse i befolkningen for at komme ud at sejle er der kommet længere ventetid 

på en bådplads i havnen. Det har også givet en stor søgning til foreningens delebåde ’Blueberry’ og 

’Tally-Ho’, så bestyrelsen kigger også her på om vi skal anskaffe os endnu en delebåd. 

I ungdomsafdelingen har der også været godt gang i den og stor søgning fra børn og unge. 

Desværre har vi måtte sætte en del på venteliste pga. mangel på instruktører og hjælpere. 

Børnene er jo foreningens og vores alles fremtid, så mit håb er at vi kan få øget kapaciteten, så 

endnu flere børn og unge kan blive inkluderet i SSF for at lære at sejle og nyde oplevelserne ved 

kapsejlads og tursejlads. Efter flere år uden elever til duelighedsprøve, gik to ungdomsmedlemmer 

i år op til den praktiske prøve i Yngling og de bestod begge. Tillykke til dem. Ungdomsafdelingen 

har også fået et ’Youngsters team’ op at i stå i J/70. De træner regelmæssigt, og når vi næste år får 

endnu en J/70, håber jeg at vi kan få endnu flere J/70 sejlere fra ungdomsafdelingen. 

Som I kan høre, er der masser af muligheder for at hjælpe med til at ’fundraise’, så vi kan få 

opfyldt alle medlemmernes ønsker til nyt materiel. Det er bare at kontakte mig. 

Når en sæson afsluttes, er der mange medlemmer, der skal takkes for deres indsats i løbet af 

sæsonen. Det kan være som hjælper ved vores kapsejladsstævner, som instruktører i sejlerskolen, 

som træner eller hjælper i ungdomsafdelingen, som arrangør af fiskekonkurrencerne, som hjælper 

med de grønne områder, som medlem af et udvalg eller en indsats på et helt andet område, og 

ikke mindst vil jeg takke vores bestyrelsesmedlemmer for en kæmpe utrættelig indsats. 

Ingen nævnt, ingen glemt, så jeg vil ved denne lejlighed blot sige en kæmpe tak til alle for jeres 

indsats for foreningen! Uden jer var der ingen forening og dermed ingen SSF. 

Nu hvor efteråret er i gang og vinteren nærmere sig er der tegn på at Covid-19 kommer med en ny 

bølge, så selv om I forhåbentlig alle er vaccineret vil jeg bede jer om at passe på jer selv. 

Lillian Green har som sædvanlig kreeret en sang, som vi nu vil synge sammen. 

Og nu stryger vi standeren mens vores kanonlaug saluterer. 

Tilslut vil jeg bede jer alle om at udbringe et SSF-Leve: 

SSF længe leve: Hurra, hurra, hurra, SSF 

Tak for 2021-sæsonen. 

Claus Brask Thomsen 

SSF Formand 

 


