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FORENINGENS 
BESTYRELSE:

SUNDBY 
SEJLFORENING
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
Åbent mandag, onsdag 
og fredag kl. 8 – 9.                                                               
Tirsdag og torsdag kl. 16 - 17

Havnechef: 
Erik Schmidt 
Pladsmand: 
Bjarno Sørensen 
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

PLADSMAND
Bjarno Sørensen

KLUBHUS- OG 
HAVNEUDVALG 
Per Østergaard
Mobil 6061 6574
havneudvalg@ 
sundby-sejlforening.dk
Torben Ryttergaard Nielsen 
mobil:  7194 0163
klubhusudvalg@ 
sundby-sejlforening.dk

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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FØRST VIL JEG ønske alle 
medlemmer et rigtig godt 
nytår! I skrivende stund 
er det uvist, hvordan julen 

kan holdes, men forhåbentlig er I alle kommet 
godt igennem julen og nytåret i familie og 
venners gode lag. Vi kommer nok til at leve 
med covid-19 igennem længere tid, og det gør 
vi nok bedst ved at tage de forholdsregler, som 
myndighederne anbefaler, men samtidig ikke 
lade sygdommen afskrække os fra at leve et 
godt liv.
I november måned ansatte vi Bjarno Sørensen 
som fast pladsmand. Vi har været glade for 
ham i hans tid som vikar, og jeg er sikker på, 
at Bjarnos energi, foretagsomhed og venlige 
væsen vil blive en stor gevinst for SSF. Bjarno 
vil arbejde på fuld tid om sommeren og på 
nedsat tid i vintermånederne. I perioderne, hvor 
de fleste både skal i vandet og op fra vandet, 
vil han desuden arbejde om lørdagen.
I december har vi efter opfordringen fra gene-
ralforsamlingen købt foreningens anden J/70 
sportsbåd. Det betyder, at vi nu kan etablere et 
rigtigt kapsejladstræningsmiljø, hvor bådene 
kan sejle mod hinanden. Vi ser frem til, at det 
vil højne vores niveau i Sejlsportsligaen, såle-
des at vi kan kæmpe os tilbage til 1. division. 
Derudover vil det give ungdomsafdelingen en 
mulighed for at fastholde de ældre ungdoms-
sejlere i foreningen, da J/70 sejlads er meget 
populært blandt disse. Alle A-aktive medlem-
mer er selvfølgelig velkomne til at melde sig 
som J/70 sejlere, og dermed igennem trænin-
gen blive endnu bedre kapsejlere.
D. 28. oktober 2023 kan SSF fejre 100 års fød-
selsdag. På medlemsmødet i oktober blev der 
diskuteret forskellige forslag til, hvordan vi skal 
fejre dette, herunder at vi skal fejre jubilæet 
igennem hele 100 års jubilæumssæsonen, dvs. 
fra standerhejsning til standernedhalingen. Det 
blev besluttet at nedsætte et 100 års jubilæ-
umsudvalg, der skal komme med et oplæg 
til bestyrelsen. Hvis du har lyst til at deltage i 

FORMANDENS TAR' ORDET

� Alle A-aktive medlemmer 
er selvfølgelig velkomne til at 
melde sig som J/70 sejlere.

dette udvalg eller har ideer til, hvordan vi kan 
fejre de 100 år, så kontakt snarest formanden.
For de fleste er de næste måneder sejladsfrie 
og bådene er pakket ind i deres ’vinterfrakker’. 
Det betyder dog ikke, at der ikke sker noget 
i SSF. Restaurant Sundby Sejl holder åben, 
havnepersonalet er dagligt på havnen, der er 
forskellige medlemsarrangementer i løbet af 
vinteren og vores mange udvalg dygtiggør sig 
på kurser og/eller planlægger den kommende 
sommers mange aktiviteter. Hvis du har lyst til 
at gøre en indsats i et af disse udvalg eller som 
træner, instruktør eller hjælper ved aktiviteter, 
så vil jeg opfordre dig til at tage kontakt til 
udvalgsformanden og ’melde dig på banen’. 
Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside 
under fanen KONTORET->Bestyrelsen->For-
eningens faste udvalg.
Bestyrelsen er heller ikke gået i vinterhi. I 
begyndelsen af januar afholder vi en visions-
dag, hvor vi vil begynde arbejdet med at lave 
en vision for SSF i de næste 5-10 år. Det er 
spændende at samle alle de gode ideer, der er i 
foreningen, i en fælles vision. I vil høre nærme-
re fra bestyrelsen, når der kommer et konkret 
oplæg ud af vores anstrengelser.
Til slut vil jeg ønske jer alle en god vinter og et 
godt helbred. Pas godt på hinanden!

Med sejlerhilsen
Claus Brask Thomsen
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GENERAL- 
FORSAMLINGEN 
den 27. marts kl. 09.00

Følgende er på valg:
Formanden
Sejlerskolelederen
Ungdomsskolelederen
Kapsejladslederen 
2 havneudvalgsmedlemmer
1 suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer 
vælges  
for 2 år ad gangen

Statsautoriseret revisor/  
registreret revisor
Intern revisor
Revisorer vælges for 1 år ad 
gangen

Forslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal 
indsendes skriftligt og være 
bestyrelsen i hænde senest 21 
dage før generalforsamlingens 
afholdelse. Forslagsstilleren 
skal være til stede, når 
forslaget behandles.

ISTANDSÆTTELSE AF MOLEN 
I BEGYNDELSEN AF 2022 forventes det, at molen på 
strækningen mellem mastekranen og den nedlagte 
bedding istandsættes. Hvis bestyrelsen skønner, at der 
er midler til det, så drejer det sig også om strækningen 
til midterbroen.

Alle, der har både liggende her for vinteren, kan der-
for forvente en henvendelse om, at båden i en kortere 
periode skal flyttes til en anden grøn plads. Hvis det 
ikke kan lade sig gøre, da at sejle båden til en anden 
havn.

KODE TIL TOILETTER
Den 1. februar ændres koden til toiletterne på Nordre 
og Søndre Moler til: 0514

Husk at koden kun må oplyses til personer, som du 
er helt sikker på er medlemmer af foreningen.

KONTORTID
For at være mere tilgængelig for vore medlemmer, så 
ændres havnekontorets åbningstider fra 1. januar 2022.
De nye kontortider for Havnekontoret bliver:  
Mandag, onsdag og fredag kl. 8.00 – 9.00 
Tirsdag og torsdag kl. 16-17

PARKERING
Der er nu opsat nye skilte på parkeringspladsen, så 
det er tydeligt, at det er en privat parkeringsplads. Der 
laves stikprøver på, om det kun er medlemmer, som 
parkerer på pladsen i tidsrummet kl. 22.00 – 08.00. 
Altså om natten! 

Hvad skal du gøre, hvis du benytter pladsen i det 
tidsrum? Du skal blot lægge en seddel i forruden med 
dit medlemsnummer og navn, så bliver du ikke politi-
anmeldt.

Brug derfor altid trygt parkeringspladsen, for du må 
jo ikke holde på havnepladsen.

I vort reglement for PLADSEN i §1 står: ”… Al motor-
kørsel og parkering uden tilladelse på havnepladsen er 
forbudt. Ærindekørsel er tilladt. Ved kørsel på havne-
pladsen skal vises størst muligt hensyn til fartøjer un-
der klargøring. Cykler og knallerter skal henstilles på de 
af bestyrelsen anviste pladser. Hvis de henstilles uden-
for disse, kan de fjernes uden ansvar……”

I sommerperioden er der dog mulighed for – efter 
aftale med Havnechefen – at parkere på området, hvor 
den nedlagte bedding var.

FRA HAVNEUDVALGET
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FRIVILLIGPRISEN
SUNDBY SEJLFORENING HAR i år modtaget 
Frivilligprisen fra Lokaludvalg Øst. Vi er både 
glade og stolte over det. Begrundelsen for 
valget lyder som følger:

”Sundby Sejlforening har i snart 100 år givet 
bydelens borgere adgang til sejlsport. Forenin-
gen er en af Danmarks største og har fastholdt 
et stort frivilligt engagement og rummelighed 
i en tid, hvor adgang til vandet er blevet sta-
dig mere eksklusiv. Der er mulighed for billigt 
medlemskab for unge og med cirka 30 frivillige 
instruktører, kan også medlemmer uden forud-
sætninger og sejlbåd lære både praktisk og teo-
retisk navigation og sejlads. 

Derudover er Sejlforeningen omdrejnings-
punkt for flere konkurrencer, hvor frivillige er med 
til at skabe rammerne for stævner af høj klasse, 
som giver oplevelser til resten af bydelen. Sam-
let set er det komiteens vurdering, at Sundby 
Sejlforening spiller en vigtig rolle i lokalsamfun-
det ikke mindst takket være et stort frivilligt ar-
bejde fra medlemmerne.”

Ved en lille ceremoni i klubhuset fik bestyrel-
sen overrakt prisen på kr. 25.000 sammen med 
et diplom og en figur i glas og stål, som forestil-
ler Amager. Det er første gang, denne bliver ud-
delt, og den har fået sin plads i udhængsskabet 

sammen med pokalerne. Den er lavet af Pia 
Skak Mortensen.

Herfra skal der lyde en stor tak til Lokalud-
valget og til alle, der har bidraget med de an-
befalinger, der endte med, at SSF blev den ud-
valgte i år. 

YOUNGSTERS PÅ VANDET
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SIDEN SIDST

SÆSONENS MANGE fælles aktivi-
teter på vand var slut, og standeren 
skulle derfor nedtages for vinteren. 
Det holdt tørt, da vi mødtes ved 
flagmasten kl. 17, og formand Claus 
Brask indledte med en tale, hvor 
han kom ind på alle foreningens 
aktiviteter, der er gennemført i 
denne sæson.  Der blev sagt tak 
til alle de hjælpere, som har været 
med til at få tingene til at fungere 
hos Ungdom, Sejlerskole og Kap-
sejladsafdelingen, samt de mange 
andre, der påtager sig praktiske 
opgaver for foreningen (hele talen 
kan læses på foreningens hjem-
meside). Herefter blev den omdelte 
sang sunget, og Amalie og Hannah 
halede standeren, imens Kanonlau-
get affyrede 7 skud fra ’Bastion 1’ 
på nordre ydermole. Efterfølgende 
var foreningen vært ved en forfrisk-
ning, der blev nydt både inde- og 
udendørs ved terrassen. 

Der var dækket op i den store 
sal til aftenens fest for foreningens 
medlemmer.

Middagen var oksesteg med dej-
ligt tilbehør. Inden desserten blev 
serveret skulle Årets Sundbyer kå-
res og vandrepokalen overrækkes 
sammen med den nedtagne slidte 
stander. Traditionen tro blev den 
forsynet med fest-deltagernes sig-

STANDERNEDHALING
OG AFRIGGERFEST 

30. OKTOBER
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VED MEDLEMSMØDET den 
7. oktober stod bestyrelsen 
klar med informationer og 
svar på spørgsmål fra de 55 
fremmødte medlemmer. Ved 
disse møder kan alt diskuteres 
og intet besluttes.

Bestyrelsen ønskede at høre 
medlemmernes visioner for 
SSF de næste 5 til 10 år. ’

På kort sigt ønsker bestyrel-
sen at styrke aktiviteterne hos 
Ungdom, Kapsejlads og Sejler-
skole f.eks. med anskaffelse af 
nyt materiel m.m. 

Der blev spurgt til, hvordan 
medlemmerne ønsker, at vi skal 
fejre 100-års jubilæet i 2023.  I 
den forbindelse kom der man-
ge gode forslag. Det blev fore-
slået, at jubilæet blev markeret 

over hele sæsonen gennem 
Vild med Vand, kapsejladser, en 
reception og en fest på en eller 
anden måde. Formanden efter-
lyste medlemmer, der har lyst til 
at gå ind i disse planlægnings-
opgaver.

Der blev selvfølgelig også 
spurgt til, hvordan de man-
ge ønsker skulle finansieres, 
og her blev der sendt en op-
fordring til medlemmer, der er 
gode til at skaffe sponsorer. Til 
selve jubilæet er der sparet op 
gennem flere år. 

Der blev spurgt om, hvor-
dan man udnytter pladserne 
på land og i vand bedst, efter 
udbygningen med flydebroer 
blev forkastet ved den ordinæ-
re generalforsamling. Der blev 

også spurgt om, hvorfor man 
ikke fjerner misholdte og ikke 
sødygtige fartøjer fra havnen, 
hvilket Havneudvalget har for-
søgt ved at kontakte ejerne. 

Bestyrelsen var blevet ori-
enteret om en mulig færdig-
gørelse af området ”Ny Prøve-
stens Lystbådehavn”, og i den 
forbindelse gik diskussionen på, 
hvorvidt SSF skulle involvere sig 
i dette projekt. Der kom mange 
argumenter for og imod, men 
flertallet mente, at man selvføl-
gelig må følge projektet.

Vi var deltagere i et godt 
medlemsmøde, hvor der blev 
spurgt, informeret og disku-
teret om meget andet inden 
mødet blev afsluttet ca. kl. 
21.00. 

naturer. Bestyrelsen havde udpeget Hjal-
mar Elmegaard fra Ungdomsafdelingen til 
denne fine titel for hans engagement. Han 
er en del af Youngsters team. Han har be-
stået førerprøven og har været meget aktiv 
ved DM stævner i år og er klar til at være 
instruktør for nye sejlere fra næste sæson. 
Efter de mange klap-salver blev kaffe og 
avec sat frem. Orkesteret ”STOP 1 Halv” 
skruede op for musikken. Vi blev dejligt 
underholdt, og alle hyggede sig, men der 
var mange, der manglede at få kridtet dan-
seskoene. 

I skrivende stund er de sidste både ved 
at blive sat på land, og nu venter vi bare 
på, at dagene bliver længere, og vi igen kan 
nyde bådenes vuggen i havnen og få en ny 
stander sat på flagmasten.

MEDLEMSMØDET
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KALENDER

JANUAR

Kontoret har åbent  
torsdag d. 27. fra 19.00-20.30

UNGDOM  
mandag d. 27.: 
Vintertræning og teori 

SEJLERSKOLEN 
Navigationsundervisningen fortsætter

KAPSEJLADS 
Vinterpause

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

ANDRE ARRANGEMENTER 
vil blive annonceret i Fritidshuset

NATTEVAGTER:
Der er stadig mange ledige nattevag-
ter.

FEBRUAR

Kontoret har åbent 
torsdagene d. 3. og 24. fra 19.00-20.30

UNGDOM:  

SEJLERSKOLEN 
Navigationsundervisningen fortsætter

KAPSEJLADS 
Vinterpause

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

ANDRE ARRANGEMENTER 
vil blive annonceret i Fritidshuset 

FÆLLES ARRANGEMENTER 
for alle medlemmer: 
VHF/SRC kursus 2022 hos 
Sundby Sejlforening
Weekendkursus den 19. & 20. februar 2022 
fra kl. 09.00 – ca. 14.30

NATTEVAGTER 
Har du gået dine nattevagter?
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MARTS

Kontoret har åbent 
torsdagene 3. og 31. fra 19.00-20.30

UNGDOM: 

SEJLERSKOLEN: 
Navigationsundervisningen fortsætter

KAPSEJLADS: 
Vinterpause

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

ANDRE ARRANGEMENTER 
vil blive annonceret i Fritidshuset

FÆLLES ARRANGEMENTER 
for alle medlemmer
Søndag d. 6. 
Fastelavn - bemærk datoen!
Søndag d. 27. 
GENERALFORSAMLING kl. 09.00 
(obs! sommertid)

APRIL
Der udkommer nyt medlemsblad 
med nye orienteringer 

BANKO SPIL
Ifølge foreningens officielle kalender 
holdes foreningens årlige bankospil 
søndag den 6. januar!

FASTELAVN
Ifølge foreningens officielle kalender er 
der fastelavnsfest 
søndag d. 6. marts!
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SIDEN SIDST

DEN 25.AUGUST tog 33 af Sundby Sejlfor-
enings seniorer på den årlige skovtur. Den 
startede med lidt regn, men inden første stop 
ved Frederiksborg Slot i Hillerød var det tørvejr. 
Vi gik en tur i den smukke park og beundrede 
slottet udefra, inden vi fortsatte af mindre veje 
til Hundested. 

Her havde vi mulighed for at opleve den flot-
te Sandskulptur Festival, besøge det smukke 
glaspusteri, de mange små kunsthåndværkere 
og gallerier, der ligger på havnefronten. 

 Kl. 13.00 mødtes vi på Hundested Kro til et 
fantastisk frokostbord efterfulgt af kaffe med 
lagkage. Godt mætte startede hjemturen – nu i 
dejligt solskin - og vi nød turen langs fjorden og 
de små landsbyer inden de sidste kilometer mo-
torvej. Endnu en fin skovtur med nye oplevelser 
og godt humør var blevet gennemført. Stor tak 
til Sejlforeningen for det bevilligede engangstil-
skud på kr. 5000.

SENIORERNES ÅRLIGE 
BANKOSPIL var igen i år en 
stor succes for de fremmødte 
deltagere.

Forventningsfulde spillere be-
gyndte at ankomme allerede kl. 
11 for at sikre sig gode pladser og 
mange også et hyggeligt måltid, 
inden spillets begyndelse. 

Kl. 13 var det store gevinst-
bord på plads, og Elin bød vel-
kommen til de mere end 100 
fremmødte. 

De ordinære 8 spil gik i rask 
tempo, og forventningerne steg 
for hvert glædesudbrud ved de 
mange borde. Mellem de enkelte 
spil blev der trukket lod på ind-
gangsbilletten om en hambur-

gerryg, og i de to pauser gjaldt 
det gavekort, som var doneret af 
restauranten. 

De 3 ekstraspil kulminerede 
med overrækkelse af den store 
kurv, som blev vundet af Susan-
ne Baunbæk. På gulvet var der 
hele spillet igennem livlig trafik 
af kontrollanterne, som tjekke-
de plader, hver gang der blev 
råbt banko.

Fremmødet var mindre end 
forventet ved dette års ban-
kospil, og det tilskriver vi coro-
na-fobien, så vi satser på at 
denne aktivitet kan fortsætte 
som tidligere, når vi kommer ud 
over epidemien.

SENIORERNES SKOVTUR 

BANKO



11

DM FOR MELGES 24
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FISKEKONKURRENCEN I SSF
15 SEPTEMBER 2018

KAPSEJLADS

EFTER SIDSTE ÅRS lockdown var Sundby 
Sejlforening igen vært for WOW stævne med 
deltagelse af 89 kvinder, fordelt på 18 hold, der 
sejlede i 6 stk. J70ere. 

Der var deltagere fra mange Øresunds 
klubber samt fra Aarhus, Oure, Lynæs, Malmø 
og Hamborg, heriblandt vort eget damehold 
Sundby Marlins, som kæmpede sig gennem 
12 sejladser over lørdag og søndag d. 18. og 19. 
september. Ditte Andreasen var skipper på 
Sundbys hold, der uheldigvis var ramt af syg-
dom og fik skadet på en gast, som dog blev 
erstattet af en dygtig sejler fra et andet hold. 
Derfor gik det ikke helt som forventet, selv om 
der blev kæmpet, det bedste de havde lært.

Der var fuld fart på pladsen ved Det mari-
time Ungdomshus både ude og inde, hvor der 
blev sørget for god frokost forplejning begge 
dage af Restaurant Sundby Sejl, der også ar-
rangerede festmiddagen lørdag aften og beg-
ge dages morgenmad. Ud over de 89 deltagere 
i sejladserne var der næsten 40 hjælpere fra 
foreningen samt dommere og officials udefra. 
De flittige damer i køkkenet sørgede for at alt 
klappede og indimellem blev der bagt kager – 
udover dem, der var bagt hjemmefra og købt 
hos en bager. Hvis man tror at sportspiger ikke 

spiser søde sager, kan man godt tro om igen, 
for udover en hel del slik og frugt/grønt blev der 
konsumeret mindst 8 bradepande kager – godt 
gået piger.

Spændingen om de bedste placeringer blev 
holdt til sidste sejlads, hvor Hellerup Fighters 
vandt med 1 enkelt point over Team Pelle P 
fra KDY på sølvpladsen. Bronzepladsen gik til 
Team Salt fra Aarhus kun 3 point efter.

Sidst søndag eftermiddag blev der, in-
den præmierne blev overrakt, holdt taler, hvor 
Sundby fik tak for den veludførte afholdelse 
af stævnet, og alle hjælpere på land og vand 
blev takket for deres indsats, inden de 3 første 
bådhold kom på podiet. De fik overrakt de fine 
præmier incl. den flotte pokal til vinderen Hel-
lerup Fighter. Sædvanen tro blev vinderne over-
sprøjtet med champagne, der også ramte alle, 
der kom i nærheden. 

Medens der blev ventet på præmieoverræk-
kelsen havde Morten travlt med at grille pølser 
til de sultne deltagere og gæster. Der blev ud-
trykt stor glæde, da det blev meddelt at Sund-
by Sejlforening igen næste sommer ville lægge 
havn og mandskab til dette populære stævne.
Alle resultater kan læses på 
www.manage2sail.com

WOW 2021
 SUNDBY 18. OG 19. SEPTEMBER
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SOM DET SIDSTE kapsejlads arrangement i 
dette år var Sundby Sejlforening vært ved af-
holdelsen af DM for Melges 24. Der var tilmeldt 
10 bådhold, heraf 3 fra SSF. Fredag formiddag 
startede med tæt tåge, hvorfor sejladserne 
først kom i gang over middag med let vind og 
modgående stærk strøm på banen, der var lagt 
ved Flakfortet. Der var samtidig problemer med 
en masse tang, der havde sat sig på bådenes 
køle, hvilket betød mange våde ærmer i forsø-
get på at fjerne det. Der blev dog gennemført 3 
sejladser.

Lørdagen oprandt også med let luft, men 
alligevel blev der gennemført 6 sejladser. En 
sportsbåd som Melges 24 kan heldigvis sejle 
stærkt selv under lette vindforhold. 

På den 3die og sidste dag i konkurrencen 
kom der mere luft, og de hurtige fartøjer kunne 
”flyve lavt” på banerne, der nu var lagt nærme-
re ind ved Amagers kyst. De sidste 6 sejladser 
blev gennemført, hvorefter bådene kunne ta-
ges på land og de trætte sejlere deltage i præ-
mieoverrækkelsen, der løb af stablen ved Det 
maritime Ungdomshus, hvor præmiepodiet var 
sat op og Morten havde gjort grillen klar.

 Inden søndagens sidste 6 sejladser lå Sund-
bys hold DEN 840 ”Bodil” - på 1ste pladsen, 
som de beholdt til mesterskabet var i havn.

SLUTRESULTATET FOR 
DM FOR MELGES 24 BLEV:
Guld til Sundby båden DEN 840 ”Bodil” med 
skipper Marc Wain SSF, Lærke Marie Sørensen 
YF, Astrid Harsaae YF, Claes Bohn-Willeberg 
SSF og Kristian Schaldemose SSF med i alt 14 
point. HURRA
Sølv til Sundby båden DEN 761”Top Gun” med 
skipper Peter Havn fra Kastrup/SSF, Allan Han-
sen (Kastrup), Mads Taatø (Tårbæk) og Matilde 
Hansen (Tårbæk) 
Bronze til Kerteminde båden DEN 409 ”Ran-
dalin” med skipper Kim Haugaard, Joachim 

Dichmann og Jonas Lauring Sørensen fra Ker-
teminde samt Jakob Karbo fra Skovshoved.
De følgende pladser ved mesterskabet blev 
besat af hold fra Hellerup Sejlklub, Kastrup Sejl-
klub, Vallensbæk Sejlklub, Sejlklubben Esrum 
Sø samt endnu et hold fra Sundby Sejlforening.

Ved selve præmieoverrækkelsen blev alle 
hjælpere på vand og på land takket og folke-
ne på dommerbåd og ”ripperne” fik rødvin som 
tak for hjælpen, inden pokalen kunne overræk-
kes, lykønskningerne uddeles og champagnen 
flyde.  Endnu engang tillykke med det flotte 
resultat.
Læs også Kristian Schaldemoses mere detal-
jerede beretning, som ligger på foreningens 
hjemmeside. 

DM FOR MELGES 24
I WEEK-ENDEN 8.-10. OKTOBER  
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SIDEN SIDST

FISKEKONKURRENCEN
SÆSONENS SIDSTE fiskekonkurrence blev gen-
nemført den 25. september i frisk vind og megen 
strøm, men alligevel fik de 9 deltagende fartøjer 
med mandskab en masse dejlige fisk af forskellige 
slags på krogen.  Der var tilmelding, betaling og 
morgenkaffe m.m. i Fritidshuset, inden konkurren-
cen gik i gang klokken 9.00.

Alle både skulle være inden for molerne kl. 
15.30, og allerede inden da, havde en del med stor 
fangst indfundet sig til indvejning ved vasken på 
Prampladsen. 

Hos ”Frk. Camilla” rendte den dygtige lystfisker 
Jimmy med hovedpræmien – et gavekort på kr. 
2.500 for en torsk på 3,25 kg 

Fra båden ”BOTO” satte Jan Kristoffersen ny 
rekord ved at fange 7 forskellige arter fisk, nemlig 
sild, torsk, skrubber, rødspætte, makrel og ising li-
gesom de landede en havørred på 1,6 kg.

Ved den efterfølgende præmieoverrækkelse 
blev skippere og besætning på ”BOBO”, ”CAMIL-
LA”, ”GALAXEN”, ”BIMMER”, ”LOMA” og ”SACHA” 
hædret med flotte præmier sponseret af Mads 
Grosell – Savage Gear – Johannesen Kran- og 
Maskintransport, Jagt- og Fiskerimagasinet, Hel-
lers, Rengørings Agenterne og SSF, ligesom der var 
præmier til de deltagende børn.

Til de kommende konkurrencer vil Kim Jørgen-
sen fra Lystfiskerlauget prøve at få flere deltage-
re med, især alle de medlemmer, der holder af at 
fiske, for det er rigtig sjovt, siger de til undertegne-
de, der kun kan lide at se på den flotte fangst og 
nyde at spise den.

Lillian medl. 473

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Maria Thastum, Ulla Stuart, Dimitris Moidinis, Lærke Havbløkke Tomassen, Felix Havbløkke To-
massen, Dorthe M. Hansen, Philip Ejlev Eisen, Sara Braunstein, Anne-Marie Fogelstrøm, Niels Fo-
gelstrøm, Jeppe Nybroe, Gunhild Jørgensen, Cecilie Westergaard, Martin Frøstrup, David Ravn 
Senderovitz, Karin Elsbudottir, Louise Stryhn Borg, Christopher Xia Shing Zee, Malte Jarlgaad Han-
sen, Lars Emil Kragh, Anders Holm, Marc Somers, Lene Reinholdt Jensen, Inge B. Jensen, Tine Kotb, 
Ida Ben-Hamadou, Lars Bogetoft, Jeppe Taudal Thorsen, Stefano Zorzi  og Rebecca Artych

VIGTIGT! 
Giv foreningen besked, hvis du skifter 
adresse, mail eller telefonnummer på 
ssf@sundby-sejlforening.dk

�  Husk at kontingent og pladsleje 
m.m. forfalder 1. februar 2022

�  Gå dine nattevagter og se til din 
båd i vinter, så du ved at stativ 
og presenning er ok. Kik også på 
naboens båd

�  HUSK at tidsfristen for ansøgning 
om plads i havnen er d. 31. januar! 
Ansøgning skal ske via et link på 
vores hjemmeside.

�  HUSK at tidsfristen for ansøgning 
om køb af skur er d. 28. februar! 
Ansøgning skal ske via et link på 
vores hjemmeside.






