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FORENINGENS 
BESTYRELSE:

SUNDBY 
SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 
2300 København S 

Medlem af Dansk Sejlunion 
og derigennem tilknyttet 
Danmarks Idrætsforbund

HAVNEKONTORET
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 
Henrik Smalbro 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
Josephine Fock, 
sejlerskoleleder@ 
sundby-sejlforening.dk
mobil 2212 1264

UNGDOMSLEDER
ungdomsleder@ 
sundby-sejlforening.dk

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
Daniel Orth
arrangementsleder@ 
sundby-sejlforening.dk
mobil: xxx xxx

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

FACEBOOKGRUPPE: 
SSFsejlere/Sundby Sejlforening

mailto:havnen@sundby-sejlforening.dk
mailto:havnen@sundby-sejlforening.dk
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NU STÅR sommerferien for 
døren og mange vælger 
at sejle rundt til landets 
mange havne eller måske 

en tur op langs Sveriges kyst. Uanset hvor I 
sejler hen, eller om I bliver hjemme, ønsker jeg 
jer en rigtig god ferie.

Daniel Orth er indtrådt i bestyrelsen på den 
ledige plads som Arrangementsleder efter at 
Helle Wriedt valgte at trække sig fra bestyrel-
sen. Daniel blev valgt som suppleant på vores 
sidste generalforsamling, og han har allerede 
stået for de første arrangementer i SSF.
D. 19.-21. august arrangerer SSF DS-DM for 
BB10m klassen. Mange hjælpere vil blive invol-
veret, og vi får forhåbentlig et spændende og 
sjovt stævne med de hurtige både. Der bliver 
ikke lige så mange både som til DM for Nordisk 
Folkebåd sidste år, så der bliver ikke behov 
for en større omrokering i forbindelse med 
stævnet. Vi håber, at alle vil ønske deltagerne 
velkommen på havnen, hvor de vil skabe noget 
liv i de tre dage mesterskabet varer.

I forbindelse med at vi fejrer 100-års jubilæum 
næste år, og at det er 40 år siden at vi arran-
gerede World Championship for International 
Yngling Class er SSF blevet spurgt af Inter-
national Yngling Association (IYA), om vi vil 

FORMANDENS TAR' ORDET

arrangere World Championship for Internatio-
nal Yngling Class 2023. Dette har bestyrelsen 
accepteret, og vi vil her i juli måned på IYA’s 
årsmøde få overdraget det formelle ansvar for 
at arrangere VM d. 22.- 29. juli 2023. 

Vi får brug for mange hjælpere til at arrangere 
dette VM-stævne, så sæt allerede nu kryds i 
kalenderen ud for uge 30 i 2023.
Planlægningen er også godt i gang med hen-
syn til vores andet store ”jubilæumsstævne” 
i 2023, nemlig Women’s SAILING Champions 
League i september 2023. Men først skal vi jo til 
september i år afvikle vores årlige WOW-stæv-
ne, der i år er blevet ophøjet til ”DS-DM for 
klubhold kvinde”.
Mange spændende kapsejladsaktiviteter er i 
vente i SSF.

GOD SOMMER!
Med sejlerhilsen
Claus Brask Thomsen

� Uanset 
hvor I sejler 
hen, eller om I 
bliver hjemme, 
ønsker jeg jer 
en rigtig god 
ferie.

 
U N G D O M S L E D E R

 
 

Vi søger akut en ny leder af vores dejlige ungdomsafdeling.
Det kræver ikke nødvendigvis stor sejlerfaring, men lyst til at lede  
et team af 8 engagerede trænere og 40 glade børn og unge. 
Vi sejler Optimist, Feva, Zoom8 og J/70
Har du mod på at hjælpe vores unge sejlere, så henvend dig til 
bestyrelsen.

Vi søger akut en ny leder af vores dejlige ungdomsafdeling.
Det kræver ikke nødvendigvis stor sejlerfaring, men lyst til at lede  
et team af 8 engagerede trænere og 40 glade børn og unge. 
Vi sejler Optimist, Feva, Zoom8 og J/70
Har du mod på at hjælpe vores unge sejlere, så henvend dig til 
bestyrelsen.
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SSF

NÅR DU SKAL på ferietur, er det 
godt med noget ekstra info. Også 
i år har Dansk Sejlunion et nyheds-
brev, der omhandler de mange DS’s 
turbøjer, der er udlagt rundt om i de 
danske farvande samt andre godt 
tips til turen, og man kan stadig 
hente et DS’s flag på kontoret.

Der er stadig Frihavnsmærker, 
som bådejere med fast plads eller 
låneplads i SSF kan købe på konto-
ret eller havnekontoret for en pris af 
kr. 50,-. Det giver dig mulighed for 
at overnatte til reduceret pris i de 
havne, der er tilknyttet frihavnsord-
ningen. Fortegnelsen over de aktuel-

le havne i Danmark og Sverige kan 
findes på hjemmesiden: havneguide.
dk.frihavne

Husk lige at købe en pæn stan-
der. Det er trist at se en falmet eller 
endda en laset Sundby stander.

Det allervigtigste: SÆT DIT SKILT 
PÅ GRØNT, når du er væk mere end 
samme dag, og husk at skrive dato 
på forventet hjemkomst, så gæste-
sejlere kan se, at pladsen er ledig.

OBS! Henrik Smalbro Sørensen er 
ansat som pladsmand sammen 
med Bjarno Sørensen, idet begge er 
ansat i en halvtidsstilling.

REDNINGSSTIGER
VI HAR I nogle år haft nogle redningssti-
ger, der desværre ikke var af en særlig god 
kvalitet, i vores havn. Sidste år fik vi foræret 
2 gode redningsstiger af Trygfonden og i år 
har vi indkøbt yderligere 8 redningsstiger 
af typen ”LifeLadder”, produceret af den 
danske virksomhed Port Safety.  

LifeLadder fremstilles af vedligeholdel-
sesfri, syntetiske moduler i en kraftig gul far-
ve, som sikrer synlighed om dagen ligesom 
stigerne fra Trygfonden. En solcelledrevet 
lys-enhed bidrager til synlighed om natten 
og viser tydeligt vej til sikkerhed for en nød-
stedt person i vandet.

De 8 stiger monteres hurtigst muligt og 
er forhåbentlig på plads, når dette blad ud-
kommer.

GODE FERIERÅD
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VIL DU MØDE andre medlemmer og deltage, så 
er Sundby Cup lige noget for dig – og nu er det 
tid til at tilmelde sig.

Årets stævne løber af stablen den 3.- 4. sep-
tember, og det spiller ingen rolle, om du er ny-
begynder, sejlerskoleelev eller verdensmester 
– bare du er medlem af SSF. Der vil som sæd-
vanligt blive konkurreret i klubbens Ynglinge, 
ligesom der vil være grill og aktiviteter på land. 
Vi ser frem til nogle gode dage, så tag endelig 
familien under armen og kom med til en ople-
velsesrig weekend.

Som altid foregår tilmelding individuelt. Ved 
skippermødet på stævnets første dag (lørdag d. 
3. september) vil holdene ved lodtrækning blive 
inddelt således, at nybegyndere, erfarne gaster 
og rorsmænd fordeles ligeligt på tværs af hold. 

På denne måde sikres både spænding i konkur-
rencen, ligesom man får mulighed for at møde 
nye medlemmer. Man sejler med de samme 2 
holdmedlemmer både lørdag og søndag.

Ynglingen er en lille kølbåd, der ikke kan væl-
te, så selv helt nye sejlere kan derfor med ro i 
sindet tilmelde sig.

TILMELDING;
Send en mail til  
sundby-cup@sundby-sejlforening.dk snarest 
muligt og senest søndag d. 28. august. 
Husk at angive, om du deltager som begynder,  
erfaren gast eller rorsmand. Deltagelse i stæv-
net er gratis, men du skal være medlem 
af foreningen.

SKAL DU MED TIL SUNDBY CUP 
- OG DELTAGE I KAPSEJLADS? 
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UNGDOMSAFDELINGEN

EN MANDAG med frisk vind sidst i maj besøgte 
jeg ungdomsafdelingen. De unge var i gang 
med at rigge joller til. Iben, Solveig, Julia og 
Chilie gjorde de to Feva joller klar med hjælp 
fra trænerne Hugo og Mikkel. Pigerne håber 
at kunne deltage i et Feva stævne i august 
måned.  Rebecca og Felix havde gang i tilrig-
ningen af to optimistjoller med hjælp fra Leif. 
Lærke og Victoria fik hjælp af Keld til at få 
ynglingen gjort klar, så de kunne komme på 
vandet.  Mathias kom desværre for sent til at 
komme med den aften, idet den anden yngling 
manglende den sidste klargøring og en fører. 

Simon fik bådene hjulpet i vandet, hvor Mikkel 
lå klar med ’ribben’, hvorfra der skulle undervi-
ses og holdes styr på tropperne. Denne aften 
var der afbud fra nogle optisejlere og en fører, 
og der mangler stadig nogle friske hænder til 
at hjælpe i afdelingen. 
Lillian 473

OBS! Vil du sejle i løbet af sommerferien, kan 
Simon kontaktes på telefon 4033 1997, og han 
kan svare på, om det er muligt at stille med en 
træner på det ønskede tidspunkt.

OBS!
Sejlforeningen er stadig 
certificeret som ung-
domsvenlig sejlklub. 
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BESØG I UNGDOMSAFDELINGEN

FRA J70 UNGDOM
SÆSONEN STARTEDE stærkt ud med to J70’ere 
på vandet, og et nyt og lovende ungdomshold. 
Foråret byder på mange stævner.
Træningsweekenden først i maj i KAS for 
J70’ere var utroligt lærerig. Vi sejlede Anna op 
og tilbage igen og havde en fantastisk week-
end deroppe i Svanemøllen. Der var desværre 
ikke meget vind, men det blev kompenseret 
godt på teorien. Vi lærte nye manøvrer og blev 
meget bedre på trim og balance i båden. Vi fik 
en tur med Claudia Rossi i båden, hvor hun gav 
tips og tricks. Hun komplimenterede vores ma-
nøvrer og samarbejde. Vi er nu klar til at sejle i 
2. division og glæder os til at repræsentere SSF 
i sæsonen. 

Begge J70’ere har fået sat ny vindpil på, så 
de er sejlklare. Der er ved at blive startet nye 
hold op i J70’eren, så de forhåbentlig snart bli-
ver sejlet mange gange om ugen. 

Sidst i maj fik vi os sneget ind på et Wildcard 
til nogle lærerige dage til Sejlsportsligaens 2. 
divisionsstævne i Svanemøllebugten. Vi havde 
to fantastisk lærerige dage. Det var hårde 
forhold, hvilket resulterede i et BAN* af flyvesejl 

under stort set hele stævnet. Det var vores 
besætning selvfølgelig kede af, da en af vores 
stærkeste sider er genakker. Vi lagde ud med 
to gode 3. pladser, som vi fik ved at sejle med 
færre sejl end resten af feltet. Vi sejlede selvføl-
gelig langsommere, men vi hverken drev eller 
væltede. Vi glæder os til næste stævne.

Holdet bestod af Jonathan, Charlotte, Axel 
og Hjalmar 

*Et BAN er et kapsejladsflag, der bliver sat 
på dommerbåden, som betyder, at man ikke 
må bruge spiler, genakker eller lignende. 
Hjalmar
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KALENDER

JULI

Kontoret har ferielukket  
hele måneden 

UNGDOM  
Sommerferie. 
Vil du sejle så se side 13

SEJLERSKOLEN 
Sommerferie

KAPSEJLADS 
Lørdag 30. juni – Tirsdag 2. juli  
DM for Folkebåde i Ebeltoft

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

FÆLLESARRANGEMENTEr 
Tirsdagssejladser kl. 18, Mødested  
ved mastekranen. 
Se ruteplanen på opslaget  
under halvtaget på masteskuret.

AUGUST

Kontoret har åbent  
torsdag d. 4. og d. 25. 

UNGDOM  
Hver mandag fra kl. 17.00  
med start den 8.:  
Sejlads og undervisning

SEJLERSKOLEN 
Der sejles mandag, tirsdag,  
onsdag og torsdag

KAPSEJLADS  
Alle onsdage kapsejlads på udlagt bane
lørdag 13. og søndag 14. sejles i  
Sejlsportsligaens 2. division i Svendborg 
lørdag 13. og søndag 14.. DM for IF’ere i  
Sejlklubben greve Strand i Mosede
Fredag 19.-søndag 21. DM for BB10’ere i SSF
Lørdag 27. og søndag 28. sejles i  
Sejlsportsligaens 2. division i Aarhus
Lørdag 27. og søndag 28. Amandacup  
i Kerteminde for Folkebåde

SENIORERNE 
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde med 
madpakke i Fritidshuset
Onsdag 31.: Skovtur for seniorerne
Andre arrangementer annonceres  
i Fritidshuset

FÆLLESARRANGEMENTER 
Tirsdagssejladser kl. 18. Mødested  
ved mastekranen. 
Se ruteplanen på opslaget  
under halvtaget på masteskuret.

Lørdag 27. Fiskekonkurrence. Hold øje med  
opslagstavlerne og hjemmesiden
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SEPTEMBER

Kontoret har åbent  
torsdag d. 1. og d. 29.

UNGDOM:  
Alle mandage kl. 17.00: sejlads og under-
visning

SEJLERSKOLEN: 
Der sejles mandag, tirsdag, onsdag og 
torsdag
Lørdag 10. kursus i påhængsmotor
Lørdag 10. kl. 11–13 redningsdemonstration
Onsdag 14. tilmelding til navigation
Søndag 18. kursus i motorlære
Lørdag 24. og søndag 25. praktisk prøve i 
sejlads 

KAPSEJLADS: 
Alle onsdag på udlagt bane
Lørdag 3.-søndag 4.: Sundby Cup.  
Se mere på side 5 
Lørdag 17.-søndag 18.: Women on Water 
(WOW) Sejlsportsligaen i SSF

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

FÆLLESARRANGEMENTER: 
Tirsdagssejlads kl 18,  Mødested  
ved mastekranen. 
Se ruteplanen på opslaget  
under halvtaget på masteskuret.

OKTOBER
Der kommer et nyt medlemsblad med 
informationer d. 1. oktober. 

OBS! 
6. okt.: Medlemsmøde kl. 19
29. okt.: Standernedhaling og  
afriggergilde

KLARGØRING
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SSF

SOM SÆDVANLIGT – inden Covid 19 – var der 
indkaldt til generalforsamling den dag, vi gik 
over til sommertid, og 75 stemmeberettigede 
var mødt op kl. 9,00. 

Formand Claus Brask bød velkommen. Ind-
ledningsvis valgtes en dirigent, som også i år 
blev Søren Bødtker. Stemmeudvalg blev John 
Simonsen, Jimmie Beckerlee og Ole Jensen.  

Bestyrelsens beretning for 2021-2022 indled-
tes med mindeord om de 6 medlemmer, der var 
afgået ved døden siden sidste års generalfor-
samling, hvorefter man hædrede de 15 jubilarer, 
der i år kunne runde nogle ”skarpe hjørner”.
60 ÅR: Ib Petersen, tidligere formand og æres-
medlem.
50 ÅR: Erling Jørgensen, tidligere havneud-
valgsmedlem, Bjarne Ørskov, Svend Hansen og 
Arne Olsen ”Tryksen”, der også er æresmedlem.
40 ÅR:  Kim Travers, Erik Grønning og Torben 
Hansen. 
25 ÅR: Erik Brinch Andersen, Karsten Damgaard 
Laugesen, Per Jørgensen, Gry Pedersen, Geert 
Hansen, Lis Fran-sen og Kim Sonny Rasmus-
sen.
TILLYKKE til alle jubilarerne.

Regnskabet blev godkende og budgettet for 
indeværende år fremlagt.

INDKOMNE FORSLAG:
Bestyrelsen stillede forslag om ændring i 
reglement for havnen §2 og §19. Det indsendte 
forslag blev – med dirigentens tilladelse - delt i 
2. Det første forslag, der handlede om ændring 
omkring duelighedsprøver, blev forkastet. Det 
andet forslag vedrørte fartøjer med plads i hav-
nen. Det blev vedtaget ved håndsoprækning.

Bestyrelsens forslag til forhøjelser af kon-
tingenter og pladslejer blev forelagt.  Alt blev 
vedtaget med et stort flertal. A-medlemmers 
kontingent stiger med kr. 60,- til kr. 1.320,- pr. år, 
B-medlemmer med kr. 50,- til i alt 775,- pr. år. 
Pladslejen ændres med kr. 16,- til 276,- pr m2. 
Andre mindre forhøjelser blev også vedtaget.  

Så var tiden kommet til valg af bestyrel-
sesmedlemmer. Formand Claus Brask Thom-
sen blev genvalgt med akklamation, ligesom 
Klubhus- og havnerepræsentant Torben Ryt-
tergaard Nielsen. Josephine Fock blev ny sej-
lerskolechef. Josephine har i flere år været in-
struktør på sejlerskolen.

Den vigtige post som ungdomsleder ef-
ter Claus Nygaard, som, efter i flere år at have 
gjort et stort arbejde med de unge, ikke læn-
gere kan påtage sig denne opgave. Det var 
desværre ikke muligt at finde en afløser til op-
gaven, men afdelingen kører videre med de 
unge og lidt ældre trænere og hjælpere, der er 
til rådighed.

Jesper Lorents blev genvalgt som kapsej-
ladsleder, og Daniel Orth blev valgt som sup-
pleant.

Både foreningens mangeårige statsauto-
riserede revisionsfirma Inforevision og den in-
terne kritiske revisor Brian Frisendahl blev gen-
valgt.

Under punktet Eventuelt blev diverse 
spørgsmål og anbefalinger taget op. Ib Peter-
sen anbefalede, at man søgte Tuborg-fonden 
om tilskud til en ny RIB-båd. 

I forbindelse med det forestående 100-års 

GENERALFORSAMLINGEN 
27. MARTS 2022

★★★
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jubilæum tilbød Henning An-
dersen at forære medlem-
merne en mastetoppind med 
SSF-stander. Interesserede 
kan skrive sig på en liste på 
opslagstavlen ved kontoret. 

Andre spørgsmål blev fore-
lagt og besvaret, inden diri-
genten afsluttede den formel-
le del af generalforsamlingen, 
hvorefter formanden fik ordet 
og takkede de afgåede med-

lemmer af bestyrelsen, Mads 
Kjems Dyring og Claus Ny-
gaard for deres store indsats.

Efter et trefoldigt leve for 
SSF og den traditionelle øl/
vand til deltagerne, sluttede 
generalforsamlingen kl. 11.30.
P.S.  Husk at hele referatet  
kan læses på foreningens  
hjemmeside.   

MOLEN
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FISKEKONKURRENCEN I SSF
15 SEPTEMBER 2018

SIDEN SIDST

STANDERHEJSNINGEN 
LØRDAG DEN 7. MAJ

FOR FØRSTE GANG 
siden 2019 kunne vi 

mødes og sætte 
standeren uden 
restriktioner, 
og det blev en 
dejlig lørdag, og vi 

mødtes kl. 9.30 til 
et fint morgenbord i 

klubhuset. 
Vi samledes foran flagmasten kl. 11.00, hvor-
efter solen brød frem. Formanden berettede 
om, hvad der er sket over vinteren, hvordan 
den store sal og pejsestuen har fået moderni-
seret lyset i loftet, så man nu også kan se, når 
det er nødvendigt, eller bare hygge, når det er 
det, man skal. Han fortsatte med lidt fra gene-
ralforsamlingen og efterlyste igen et medlem, 
der vil påtage sig rollen som formand for Ung-
domsudvalget og på sigt blive medlem af be-
styrelsen som ungdomsleder. Han omtalte for-
handlingerne med Københavns Kommune om 
den nye brugs- og lejeaftale, så vi forhåbentlig 
kan se frem til en snarlig løsning.

Status på ombygningen af den nye vest-
mole blev omtalt, og formanden beklagede, at 
nogle pladser stadig ikke kunne benyttes grun-
det manglende levering af beton. (I skrivende 
stund er den flotte nye mole klar og bådene på 
plads).

Der blev sagt tak til de mange medlem-
mer, der yder en indsats for foreningen - stor 
eller lille, og en særlig tak blev sagt til Ulla Hel-
lum for hendes uegennyttige frivillige arbejde 
gennem mange år. Hun fik overrakt ”Sundby 
Sejlforenings hæderstegn”, og modtog mange 
lykønskninger og klapsalver.

De kommende arrangementer blev annon-
ceret - nogle nye og andre traditionelle - som 
finder sted i løbet af sæsonen, f.eks. Forenings-
dagen og Loppemarkededet, pinsemorgen, 
pinsetur til Lomma og kommende fiske-kon-

kurrencer.  Arrangementslederen har valgt at 
trække sig fra bestyrelsen. Formanden håbede, 
at nogle medlemmer vil melde sig til at give et 
nap med ved et eller flere arrangementer i år. 

Afslutningsvis fik vi en status over arbejdet 
i Ungdomsafdelingen, Sejlerskolen og delebå-
dene, efterfulgt af en præsentation af Kapsej-
ladsafdelingens kommende arrangementer, 
f.eks. foreningens deltagelse i sejlsportsligaen 
med J70erne, nu i 2. division, hvor de nye hold 
har mulighed for at konkurrere på mere lige 
vilkår. (Hele talen kan læses på foreningens 
hjemmeside).

Efter formandens tale stod Kanonlauget klar 
til salutering på ”Bastion 1”, mens årets stander 
gik til tops med hjælp af Anders Høst. Den til 
lejligheden festlige fællessang blev afsunget. 
Efter et ”Sundby Leve” var foreningen vært ved 
en øl/vand/vin som afslutning på en fin for-
middag.



13

FORENINGSDAG!
GODT 30 MEDLEMMER mødtes dagen 
efter standerhejsningen til årets ”arbejds-
dag”.

Efter en god morgenmad, gik alle i 
gang med de mange valgte opgaver, der 
giver et ekstra nøk for at området bliver 
klar til sæsonstart.

Der blev bl.a. fjernet ukrudt, malet bor-
de, nedtaget overflødige skilte, istandsat 
Fritids- og Gæstehus samt kon-trolleret 
breddeskilte på havnepladserne.

Undervejs var der en fælles frokost, der 
ligesom morgenmaden var betalt af mid-
ler fra Frivillighedsprisen.

Det var tilfredse og glade medlemmer, 
der havde en god dag sammen. Nye be-
kendtskaber blev skabt! Du bør komme 
næste år.

PINSEN HER OG DER
SÅ BLEV DET endelig normal pinse i 
Sundby med dejligt vejr lørdag og søndag. 
50 glade medlemmer var mødt op på 
terrassen, hvor en fin morgenbuffet og en 
lille én blev nydt. Lidt guitarspil og sang 
fra Jørgen Valdsgaard satte stemning, og 
senere blev der nydt mangt en god frokost 
på havnen.

Andre sejlede på pinsetur, der – efter 2 
corona år - igen gik til Lomma, hvor Sund-
bysejlerne havde lånt Kryd-serklubbens 
klubhus og fundet frie pladser tæt på i 
kanalen. Nogle ankom allerede fredag og 
resten om lørdagen. Søndag tog de friske 
på cykeltur til Alnarp Arboretum, en skøn 
park med slot, der ejes af Lund Universitet. 
Frokosten blev herefter indtaget ved det 
smukt dækkede bord. 

Aftenen blev på sædvanlig vis afslut-
tet med pandekager på stranden i sol-
nedgangens skær. Tak til Kirsten Fraenkel, 
Niels Peter og Morten for at få fællesturen 
på skinner igen.

TEORIUNDERVISNING 
2021/2022
JEG ER GLAD for at kunne fortælle, at alle 23 
eksaminander i Teori til Duelighedsbevis har 
bestået: 
Kasper Sørensen, Frederik Orth Kølbel, Karen Phi-
lipp Arvedsen, Anders Nielsen, Dan Nielsen, Niels 
Hvidtfeldt Rasmussen, Simon Sejer Nielsen, Sig-
ne Palm, Henning Nielsen, Søren Vernegren Kirk, 
Jan Støvhase, Michael Refsing 
Andersen, Sarah Beckerlee, Per 
Albrechtsen, Niels Willer, Troels 
Mortensen, Erik Kjøller Petersen, 
Cecilie Rørth, Thor Mortensen, 
Josefine C. B. Christensen.

Følgende har dermed også 
erhvervet det endelige due-
lighedsbevis: Mia Thomsen, 
Anders Larsen og Kenneth 
 Ellinghart
TILLYKKE TIL ALLE.
TOM HØST

FRA SEJLERSKOLEN 
I ÅR ER DER fuld gang i Sejlerskolen efter to 
sæsoner med Corona. Der er 36 elever fordelt 
ud på skolebådene mandag – torsdag i vores 
3 dejlige spækhuggere: Tøsen, Banditten og 
Tyveknægten. Derudover har vi endelig fået 
gang i motorbåden Bollen, som sejler med 4 
elever i år. 

Desværre har vi mange elever på venteli-
ste til både sejl og motor pga. af Corona, men 
vi gør, hvad vi kan for at alle kan komme ud at 
sejle hurtigst muligt. Blandt andet holder vi en 
ekstra praktisk prøve i år, for de særligt dygtige 
elever, så vi kan tage flere nye ind.

Hvis du er interesseret i at hjælpe til som 
instruktør på sejl eller motor, er du meget vel-
kommen til at henvende dig til Sejlerskolen.
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EFTERLYSNING

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Henning Kjergaard, Nils Elmegaard, Sille Avlund, Tom Albert Meerkatt, Jesper Rige, Josias Yde Sa-
lomonsen, Victor Joel Pillon Cherouk, Andreas Mikkelsen, Katrine Kristensen, Susanne Bülow, Ja-
kob Møllemose, Ditte Neel Thorsen, David Verelst, Rasmus Birkelund Høeg, Eveline Regelink, Maria 
Pries Møller, Martin Molt Ipsen og Bertram Silver 

I FORBINDELSE MED foreningens 100-
års jubilæum i 2023 ligger du inde med 
gode historiske eller nyere fotos, eller 
har du nogle oplevelser – måske nogle 
du har hørt fra forældre eller venner, og 
som aldrig er blevet nedskrevet, men er 
relevante at få med i historien om vo-
res sejlforening gennem de mange år.

I vore jubilæumsbøger og i alle de 
gamle medlemsblade, kan vi finde me-
get, men mange gange er det jo kun 
det redaktørerne har skrevet, hvorfor 
der kan ligge mange private oplevelser 
gemt i hukommelsen hos jer.

F.eks.: Har du deltaget i et bygge-
projekt af joller og større både? Har du 
oplevelser fra diverse kapsejladser i SSF 
og i ind– og udland? Eller fra ferieture 
også i ind- og udland?

Har du erindringer om specielle til-
tag gennem årene – bygning af Klub-
huset – bygning af ydermolen – Jolle-
hus (nuværende Fritidshus) – Havne-
kontor – Kajakhus (tidl. Ungdomshus) 
bygning af skure m.m.???

Oplevelser fra stiftelsen af 
 Sejlklubben Lynetten, restaureringen 
på  Flakfortet og meget andet??

Dyk ned i din hukommelse, så 
 dukker der helt sikkert nogle spænden-
de erindringer op.

Er du nyere medlem, vil det være 
morsomt at høre, hvordan du ople-
ver at være med i sådan en gammel 
 forening.

Send din historie på SSF@sund-
by-sejlforening.dk eller læg den i post-
kassen ved kontoret. 






