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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

HAVNEKONTORET:
Havnekontoret:
3258 1424 / 3062 1405
Mail: havnen@
 sundby-sejlforening.dk
Åben: mandag-onsdag 
og fredag kl. 8-9 
samt tirsdag og tordag  
kl. 16-17

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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NU ER FORÅRET ved at få 
rigtig fat, og vi skal i gang 
med at få klargjort vores 
både. Dagene er blevet 

længere. Vi glæder os til standerhejsningen, og 
til at sæsonen på vandet går i gang.
Det bliver endnu en sæson med masser af 
aktivitet.
 Sejlerskolen har aldrig haft flere ansøgere. 
Ungdomsafdelingen har masser af børn og 
unge, der vil i gang: fra nye optimistsejlere, 
mere erfarne Zoom8 og Feva sejlere, unge der 
træner i Yngling til eksamen i den praktiske del 
af duelighedsprøven og Youngsters sejlerne, 
der træner kapsejlads i J/70. Vores kapsejlere 
kan se frem til tirsdagssejladser med uformel 
konkurrence, kapsejladstræning på onsdage 
for klassebåde og som toppen af isbjerget 
afholder vi igen i år et DM, nemlig DS-DM for 
BB10m, samt selvfølgelig WOW-stævnet i 
samarbejde med Sejlsportsligaen til september. 
Den ny J/70 sportsbåd, som vi har købt, er kom-
met på vandet, og vi håber, nu hvor vi har to af 
samme type, at mange flere medlemmer, unge 
såvel som erfarne, vil benytte sig af tilbuddet 
om at sejle i disse både. Vi kan etablere et rigtigt 
kapsejladstræningsmiljø, hvor bådene kan sejle 
mod hinanden. Vi ser frem til, at det vil højne 
vores niveau i Sejlsportsligaen, således at vi kan 
kæmpe os tilbage til 1. division. For at støtte alle 
vores aktiviteter vil vi udskifte vores ældste RIB 
’Squash’ med en ny og lidt større model.
SSF modtog i 2021 Amager Øst Lokaludvalgs 
Frivilligpris. Det er vi naturligvis stolte af, men 

FORMANDENS TAR' ORDET

� Den ny J/70 sportsbåd, som vi har købt, er 
kommet på vandet, og vi håber, nu hvor vi har to 
af samme type, at mange flere medlemmer, unge 
såvel som erfarne, vil benytte sig af tilbuddet om at 
sejle i disse både. 

vi har til stadighed brug for frivillige hænder 
til at hjælpe i foreningen. Det kan være som 
hjælper ved et kapsejladsarrangement, som 
træner i Ungdomsafdelingen, som instruktør 
i Sejlerskolen, som medlem af ’Det Grønne 
Team’ eller som noget helt andet. Hvis du har 
lyst til at gøre en indsats for foreningen på et 
af de nævnte områder eller som medlem af et 
af foreningens mange udvalg, så vil jeg igen 
opfordre dig til at tage kontakt til udvalgsfor-
manden og ’melde dig på banen’. Kontaktinfo 
finder du på vores hjemmeside under fanen 
KONTORET->Bestyrelsen->Foreningens faste 
udvalg.
Bestyrelsen har i løbet af vinteren arbejdet med 
at lave en vision for SSF i de næste 5-10 år. Det 
er et spændende arbejde, der vil fortsætte hen 
over sommeren, og vi påtænker at fremlægge 
resultatet på medlemsmødet til oktober.
Mange ting sker omkring os. En ny sejlklub 
’Sejlklubben Prøvestenen’ er blevet startet med 
det formål at få etableret en lystbådehavn i 
Prøvestenen Syd havnen. Bestyrelsen følger 
dette arbejde og har kontakt med bestyrelsen 
for den ny klub, ligesom vi løbende har møder 
med By og Havn vedr. etableringen af Lynette-
holm. Der er mange modstandere af projektet, 
men også mange økonomiske muskler invol-
veret, så hvis vi ikke kan få det stoppet, så vil 
vi som minimum forsøge at gøre forholdene så 
gode som muligt for sejlere af alle slags.

Med sejlerhilsen
Claus Brask Thomsen
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FRA HAVNEUDVALGET

�  at alle officielle meddelelser 
fra bestyrelsen hænges op i 
mellemgangen ved Skipper-
stuen

�  at redningsveste kan LÅNES 
ved Skipperstuen.

�  at foreningens hjertestartere 
hænger ved Havnekontoret og 
på bagsiden af Fritidshuset

�  at affaldssortere. Orienter dig 
om, hvor de forskellige contai-
nere er på pladsen

Vagtmandsordningen har hel-
digvis kunnet gennemføres som 
normalt i sæsonen 2021/2022.

GENERAL-
FORSAMLINGEN 
DEN 27. MARTS:
GENERALFORSAMLINGEN blev afholdt da dette 
nummer af bladet var gået i trykken. Alle referater 
og oplysninger må derfor læses på hjemmesiden.  

FORENINGSDAG
VI HAR BRUG FOR DIG!
 D. 08. MAJ. 2022 – KL. 09:00 - 16:00 
Allerede søndag den 8. maj er der en enestående 
mulighed for at bidrage til forskønnelse og vedlige-
holdelse af vores forening, og samtidig møde andre 
medlemmer med det sociale i højsædet!

Det er nemlig den dag årets ”Foreningsdag” af-
holdes. Vi starter med fælles morgenmad kl. 9.00 i 
Skipperstuen, hvorefter dagens mange opgaver for-
deles. Vi starter i arbejdshold (lavet efter de frem-
mødtes ønsker). Frokost til medbragt mad.

Havneudvalget har selvfølgelig mange bud på 
opgaver, der skal udføres, men dit forslag er måske 
vigtigere! Der kan jo være noget, som virker irriteren-
de og skæmmende, som ikke er med i planerne. Dine 
ønsker er også vigtige af hensyn til indkøb af mate-
rialer.

Skriv dine ønsker og tilmeld dig til: havneudvalg@
sundby-sejlforening.dk  mærket Foreningsdag.

På gensyn
Havneudvalget

H
US

K! 
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FRA HAVN OG PLADS

H
US

K PLADS- OG ÅRSMÆRKE for 2022 skal være 
synligt på båden, når den går i vandet, dog se-
nest 1. juni. Det gælder også en evt. trailerbåd 
og dens trailer.

Mærkerne udleveres fra havnekontoret eller 
i foreningens kontor i kontortiden mod forevis-
ning af gyldig ansvarsforsikring.

Selv om din båd bliver på land i 2022 skal 
den være forsynet med årsmærke, og du skal 
give besked herom til havneudvalget snarest 
og inden 1. juni. Hvis det ikke sker, så kan din 
havneplads uddeles som låneplads for hele 
sæsonen.

Husk at rydde din landplads og få dit stativ 
mærket med bådnavn og medlemsnummer.

VIL DU HJÆLPE TIL på havn og plads, så kon-
takt havneudvalget! Der er mange opgaver, 
som altid har været løst af medlemmerne. Det 
ønsker vi også fremover. Du kan måske blive en 

del af havneudvalget eller få nogle faste opga-
ver, som får havnen til at fungere.

ATTER I ÅR forbedrer vi havnen! Inden sejlsæ-
sonen begynder, er der lavet ny molekant fra 
mastekranen frem til midterbroen. Der støbes 
samtidig ny gangbelægning ca. 10 cm over 
den nuværende. Det gør vi for at imødekomme 
oversvømmelser. Ved stormen i januar var det 
nye molestykke ved den nedlagte bedding net-
op fri af vand i modsætning til det stykke, der 
nu laves.

DET TIDLIGERE HAVNEKONTOR er desværre 
blevet lukket på grund af skimmelsvamp. Da 
bygningen ikke har en nutidig kvalitet, er hav-
nekontoret flyttet over i Foreningsbygningen. 
Åbningstiderne er fortsat de nye fra årsskiftet 
(se side 2). 
Havneudvalget
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SIDEN SIDST

2. START – både med lystal fra 1,05 – 1,09 
Herunder Spækhugger, Drage, H-båd, 806, 
Ballad, B31,

3. START – både med lystal fra 1.10 – 1,25
Herunder Impala 30, Scancap 99, Solus Alta, 
Karavel, BB10, Luffe 37, Molich 10M

Når vi nu foretrækker at fortsætte som hidtil – 
altså uden dommerbåd, tidsrapporteringer og 
registrering /udregning af præmietider efter 
lystal eller andre mål/regler – er det for at bi-
beholde det simple og i stedet nyde sejladsen, 
vejret og samværet. Derudover stræber vi na-
turligvis alle efter at blive bedre til at håndtere 
båden/trimme sejlene og dermed få mere fart 
i båden. Her gør øvelse mester og det drejer sig 
altså om at få sejlet så meget som muligt - og 
gerne sammen med så mange som muligt. 

Og så har vi lovet at sætte ”ruteplanen” på 
facebooksiden senest kl. 18.
Erik A.

SEJLADSERNE STARTER DEN 3. MAJ 2022  
med 1. start kl. 18.30

Som det måske kan huskes fra face-
book-opslag i december 2021 (SSF-sejlere/
Sundby Sejlforening) blev de forskellige og ud-
mærkede indlæg omkring vores tirsdagssejlad-
ser i 2022 vendt ved en hyggelig frokost i klub-
huset af de fremmødte 6 mand.

Konklusionen blev:
Vi – altså de seks - foretrækker at fortsætte 

sejladserne som hidtil, det vil sige:
•  ”RUTEPLANEN” – som afhænger af vind og 
veje - opslås senest kl. 18.00 på tavlen under 
halvtaget på maskeskuret (ved mastekranen)

•  1. START kl. 18.30 for de ”Ikke så hurtige”
•  2. START kl. 18.35 for de ”Hurtige”
•  3. START kl. 18.40 for de ”Lynhurtige”
Man beslutter selv hvilken start, man vil sejle i.

Vi antager, at de fleste har en idé om de både, 
der er nærmeste konkurrenter og som er op-
lagte ”legekammerater” på banen. Ellers kunne 
bådenes lystal vejlede i valg af start, f.eks.:
 1. START – både med lystal fra 0.80 – 1,03 
 Herunder NF, Yngling, IF, Nordisk Snekke, Knar, 
L23, LM 22

TIRSDAGS SEJLERNE
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SUNDBY CUP

VILD MED VAND. 
HAVNENS DAG 

LØRDAG DEN 11. JUNI 2022 KL. 11 åbner Sundby 
Sejlforening dørene for alle, der har lyst til at 
udleve deres maritime drømme og prøve for-
skellige aktiviteter på vandet og blive en del af 
Sundby Sejlforenings dejlige fællesskab både 
på land og i vandet.

Vi håber at Københavns Overborgmester 
Sofie Hæstorp Andersen vil åbne Havnens dag 
med en Kanonsalut af foreningens kanonlaug.

Dagens program er ved at blive lagt, men 
allerede nu ved vi, at der bliver mulighed for at 
gå på opdagelse i havnens små nyttehaver, 
sætte sig i Tovværksworkshop og prøve knob 
og stik, flette en måtte eller lav bløde sjæk-
ler - stærke som var de af rustfrit stål. Sundby 
kajakklub åbner deres døre for kapkajak-lystne 
sjæle. Du kan tale med repræsentanter fra de-
le-økonomi-båden Blueberry, hvis du har lyst til 
at sejle af sted med din familie, har et duelig-
hedsbevis, men ingen båd. Du kan sejle ud med 
Ib i hans store flotte motorbåd og prøve hans 
James Bond-manøvre. Der er også mulighed 
for at komme ud med ”Flyvefisken”.  De gamle 

sundby’ere fortæller om deres del af havnens 
100-årige historie. 

Måske bliver der også mulighed for at se 
modelskibskapsejlads, stå på Paddleboard og 
flere andre sjove ting, besøge SSF's ungdoms-
afdeling og foreningens sejlerskole for voksne 
sejllystne mennesker.

Der er Jazz og grill i Restauranten og ever-
greens på kajen, og børnenes Søfartsbog leder 
børnene og deres familier rundt i en havn fyldt 
med sjove opgaver for børn og barnlige sjæle, 
mens "Drone Frank" optager alle dagens begi-
venheder. 
Karin Sonne

Hvis du kunne tænke dig at være med i plan-
lægningen fremover bedes du kontakte Tom 
Høst på mail motorbaad-sikkerhed@sund-
by-sejlforening.dk eller tlf. 27 73 08 63. Husk, at 
SSF næste år kan fejre 100-års jubilæum, så der 
håber vi at kunne arrangere et brag af Havnens 
Dag. 
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KALENDER

APRIL

Kontoret har åbent  
torsdag d. 7. og d. 28. kl. 19.-20.30

UNGDOM 
Hver mandag undervisning  
fra 18.00-20.00
Angående bådklargøring udsender  
ungdomslederen mail til alle involverede
J/70 youngsters sejler i påsken i KAS, 
Svanemøllen  

SEJLERSKOLEN 
Mandag d. 4. kl. 18.00–20.00 start på 
klargøring af skolebådene
Mandag d. 10.-Torsdag d. 13.  
påskeferie
Søndag d.  24. Søsætning af skolebåde.
Mandag d. 25. kl. 18.00–20.00 
Start på tilrigning af skolebådene, èn 
båd rigges hver dag ( tirsdag – torsdag).

KAPSEJLADS  
Onsdag d. 27. starter kapsejlads  
på udlagt bane 

SENIORERNE  
Hver onsdag kl. 12: 
Frokostmøde med madpakke  
i Fritidshuset
Torsdag d. 14. påskefrokost  
i Fritidshuset

FÆLLES ARRANGEMENTER 
Foreningens traditionsrige bankospil 
kl. 12.30-16.00 
OBS! tidspunktet

MAJ

Kontoret har åbent  
torsdag den 5. kl. 19.-20.30

UNGDOM
Sejlads mandag.  
Se mail fra ungdomsafdelingen 
Lørdag d. 7. Standerhejsning 
Søndag d. 8. Foreningsdag og loppemarked

SEJLERSKOLEN 
Mandag d. 2. sommerens skolebådssejlads 
starter ( mandag – torsdag ).

KAPSEJLADS
Hver onsdag på udlagt bane

SENIORERNE
Hver onsdag kl. 12: Frokostmøde med 
madpakke i Fritidshuset

FÆLLES ARRANGEMENTER 
Lørdag d. 7.

Standerhejsning: 
Morgenmad kl. 9.30. Standeren sættes kl. 
11.00
Søndag d. 8. kl. 9.00: Foreningsdag/ar-
bejdsdag
Kl. 11.00: Loppemarked foran klubhuset
Tirsdagssejladser hver tirsdag kl. 18.00.  
Mødested ved mastekranen. 
Første sejlads den 3. maj  
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JUNI

Kontoret har åbent  
torsdag d. 2. og 30. kl. 19.00 – 20.30

UNGDOM  
Sejlads hver mandag.  
Se opslag vedrørende ferieperioden  

SEJLERSKOLEN 
Der sejles ma.-tors.   
Lørdag d. 18 Sommerprøve i sejlbåd.

KAPSEJLADS 
Hver onsdag på udlagt bane
25.-26. Sejlsportligaens 1. division  
kæmper denne weekend i Aalborg.  
SSF deltager  

SENIORERNE  
Hver onsdag kl. 12: Frokostmøde med  
madpakke i Fritidshuset  

FÆLLES ARRANGEMENTER
Søndag d. 5. kl. 9: 
pinsemorgen i klubhuset
Torsdag d. 23.: 
Sankt Hans. Grillen tændes kl. 18.00  
og bålet ca. kl. 21.00
Tirsdagssejladser hver uge kl. 18.00.  
Mødested ved mastekranen

Husk at se de opdaterede informationer  
på hjemmesiden:  
www.sundby-sejlforening.dk

REPERATION AF BOLVÆRKET
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ARRANGEMENTER

BANKO
Foreningens store bankospil
24.04 kl. 12.30-16.00
INTET ER ÆNDRET 
– KUN TIDSPUNKTET 
Ændringen skyldes, at restauranten har 
andre bookinger. 
Der vil være mulighed for at købe frokost 
allerede fra kl. 11. 

STANDERHEJSNING 
lørdag d. 7. maj 
09:30 Morgenmad. Tilmelding senest 5. 
maj til ssf@sundby-sejlforening.dk eller 
på havnekontoret i åbningstiden
11:00 Tale af formanden, og herefter 
sættes standeren, kanonerne affyres, 
fællessang og bådedåb, og der afsluttes 
med en øl eller vand til de fremmødte.

LOPPEMARKED
Samtidig med Foreningsdagen (se side 4) 
SØNDAG d. 8. maj holdes loppemarked 
på pladsen ved flagmasten med start kl. 
11.00.
Kig forbi enten som sælger eller køber – 
eller begge dele. Der er altid gode ting til 
båden eller andet, du ikke anede du mang-
lede eller kunne leve uden. Alle er meget 
velkomne til at handle, men stadepladser-
ne er kun beregnet for medlemmer af SSF, 
og du behøver ikke at tilmelde dig.
P.S. Vi sælger også standere og andet med 
SSF Logo

SIDSTE SØNDAG 
I MÅNEDEN
Som bagsiden af bladet afslører, er der den 
sidste søndag i måneden et dejligt med-
lemstilbud i restauranten, hvilket en flok af 
foreningens seniorer tog imod. De mødtes 
den sidste søndag i januar, hvor det stor-
mede, og ”Bollen” flød, uden at man kunne 
ane broen, den var fortøjet ved. 
Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag 
med ’håndmadder’, drikkelse og endda kaf-
fe inkluderet i prisen. Til-buddet gælder et 
medlem og en gæst. Jeg håber, at mange 
medlemmer vil benytte sig af tilbuddet og 
møde op den sidste søndag i måneden. 
Selv jeg kunne finde ud af at bestille plads 
online.
Lillian (medl. 473) 

SANKT HANS AFTEN 
torsdag d. 23. juni. Grillen tændes kl. 18.00 
ved Det maritime Ungdomshus og bålet 
ca. kl. 21. Medbring jeres eget kød og tilbe-
hør. Vi satser på, at der kommer lidt musik 
og måske også en båltale?

PINSEMORGEN 
søndag d. 5. juni kl. 9.00 mødes vi på 
terrassen ved klubhuset og starter med 
morgenmad.  Der vil være som sædvanlig 
være salg af lotteri.
Husk selv at have kaffe/te med. Tilmelding 
til ssf@sundby-sejlforening.dk
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UNGDOMSHUSET 
28. FEBRUAR 2022
Ved besøg i ungdomsafdelingen en iskold mandag 
aften den 28. februar, oplevede jeg travl aktivitet hos 
de 14 unge, der var mødt op sammen med 3 trænere 
og hjælpere. Der blev tjekket udendørs udstyr og jol-
ler. Nogle af de yngste lå på knæ på gulvet for at øve 
sig i at klargøre mast og sprydstage til en optimis-
tjolle. Det så ikke ud til at være helt let, når der skal 
bruges flere slags knob. Dejligt at opleve aktiviteten. 
Lillian Green
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KAPSEJLADS

TØNDERNE FIK  
EN ORDENTLIG  
OMGANG TÆSK
FORENINGEN HOLDT IGEN FASTELAVN. Vej-
ret var noget nær ideelt, koldt med sol og ikke 
megen vind. Tønderne var hængt op mellem 
træerne ved legepladsen og pyntet med ballo-
ner, så alt var klart, da de mindste – kun 3 små 
– gik i gang med paptønden, der dog blev slået 
ned og indholdet samlet op. Arthur blev både 
bund- og katte-konge, medens Solveig blev 
dronning. Hos de større børn tog det sin tid før 
den genstridige tønde gav efter for de man-
ge slag, selvom de største af drengene virkelig 
kunne slå til. Her blev Rasmus både bund- og 
kattekonge, medens Maya blev dronning. Hos 
damerne tog det også en rum tid inden tønden 
gav efter, og vinderne kunne udråbes. Her blev 
Ida bundkonge, Mette blev dronning og Rikke 
blev kattekonge. Til sidst blev det de hårdt-
slående herres tur, og også her blev der gået til 
den. Stefan blev bundkonge, Peter ”dronning” 
og den sidste ”lille pind” blev slået ned og gjor-
de den ældste deltager Ivan Frisch til Katte-
konge. Flot klaret alle sammen. 

Arrangementsleder Helle havde engageret 
en Tryllekunster, der også kunne puste og for-
me flotte balloner. Inde i klubhusets restaurant 
fik han virkelig engageret både børn og voksne, 
inden vinderne af ”slagkonkur-rencen” kunne 
fejres med guldkroner og fine præmier. Denne 
dejlige dag blev afsluttet med fastelavnsboller 
og kakaomælk til alle deltagere. 

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER:
Rasmus Tøgern, Adam Larney, Monika Mazurek, Mikkel Gram, Michael Bernfeld, Tom Jakobsen, 
Damian Cordes, Henrik H. Jensen, Anders Stendevad, Emil Nygaard, Michelle Thybo Djarn, Kim 
Skjoldborg, Theis Brandborg, Jan Pedersen, Lars Munch Reul, Jakob Kryger Sørensen 
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FOREDRAG 
Torsdag den 3. februar blev 
der i Pejsestuen afholdt 
et vellykket foredrag med 
overskriften ”Nødkommu-
nikation – Sådan bruger du 
SejlSikkert Alarm app´en” af 
Sten Emborg fra SejlSikkert, 
Søsportens Sikkerhedsråd. 
Sten er en god formidler og 
der deltog 9 medlemmer fra 
SSF. Det er ikke sidste gang, 
at vi vil afholde den slags 
arrangementer.
Med venlig hilsen Tom Høst

AFLYSNINGER
PANDEMIEN fik også tag i nogle af de planlagte arrange-
menter sidst i 2021 og først 2022, idet børnenes juletræ 
måtte aflyses, og Bankospillet blev udsat til 24. april på 
grund af begrænsning af deltagerantallet.
Hos seniorerne havde vi – som de tidligere år – invite-
ret foreningens medlemmer til gløgg og æbleskiver på 
nytårsaftensdag, men her var det vejrguderne, der opførte 
sig forfærdeligt. Den store gryde med gløgg og de mange 
æbleskiver blev nydt af de ca. 12 medlemmer, der havde 
trodset vejret. Det hele blev pakket sammen og gemt 
til onsdagen efter, hvor der heldigvis kom så mange af 
seniorafdelingens medlemmer, at vi kunne fejre det nye 
år og nyde resterne af den gode gløgg og de dejlige 
æbleskiver.  

TEORIUNDER-
VISNING/ 
NAVIGATION
Vi har 23 kursister til eksamen 
i de 2 første weekends i marts, 
så i skrivende stund kendes 
resultatet ikke.

VHF-KURSUS
I weekenden 19.-20. februar 
blev der afholdt kursus i Pej-
sestuen, hvor 20 medlemmer 
deltog. Ubekræftede forly-
dender er, at det var lidt tørt, 
men meget lærerigt.

SEJLERSKOLEUDDANNELSE
Sejlerskolen har igen i år fået fyldt alle de eftertragtede 
pladser på vores 3 sejlbåde, Tøsen- Banditten og Tyve-
knægten. Vi arbejder på at få et hold instruktører trænet 
op til at undervise på foreningens motorbåd Bollen.

Sejlerskolen vil i de kommende sæsoner arbejde på, at 
uddanne vores dedikerede instruktører, og på sigt udbyde et 
bredt udvalg af Sejlerskoleuddannelser til vore medlemmer.
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FRA MEMORY LANE

ÅRET VAR 1983. Det var en dej-
lig sommeraften og alt ånde-
de fryd og gammen i SSF.

Pludselig lød der et mæg-
tigt brag og alle undrede sig, 
for braget kom ude fra vejen.

Her var der sket det ulyk-
kelige, at en ellers meget vel-
holdt yngling var røget af trai-
leren og lå på vejen. Lige mel-
lem søndre og nordre port.

Gode råd var tiltrængt, 
og et par vakse gutter kørte 
straks hjem til Preben Vogn-

mand længere nede ad Ama-
ger Strandvej.

Her sad Preben i overalls 
og spiste aftensmad. Preben 
smed straks kniv og gaffel, 
og uden tøven startede han 
kranbilen op. Her skal det 
måske indskydes, at Grethe 
Vognmand blev lettere hyste-
risk og skældte ud over at bli-
ve forstyrret midt i maden.

Men 1-2-3 og Preben red-
dede os igen igen. Ynglingen 
kom på plads i traileren.

Hvad kan man lære af det?
- man skal tage masten af, 

når man kører under en el-
mast, - man skal være glad 
for, at ynglingen slap uden 
skrammer,- man skal huske, 
at Preben var en guttermand.

I skrivende stund kan jeg 
ikke huske, hvem der udførte 
dette stunt, men det er faktisk 
også uinteressant, så længe 
“historien” bliver foreviget.
Grethe Schlichter
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