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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, 
kasserer og havneudvalg. 

FORENINGENS 
TELEFONNUMRE:

Kontor og vagtlokale: 
3259 3580
Havnekontoret: 
3258 1424 
(åbent man-ons. 
kl. 12-13 & tors. kl. 15-17) 
havnen@sundby-
sejlforening.dk
Foreningens mail adr.: 
ssf@sundby-sejlforening.dk
SSF’s hjemmeside: 
www.sundby-sejlforening.dk
Restaurationen: 3259 4130
Bankkonto: 
Bank Nordik – 
6506-3050513512
Postgiro: 
7 05 65 16

INFO

FORMAND
Jørgen Jensen
formand@ 
sundby-sejlforening.dk  
tlf.:  2118 0463

NÆSTFORMAND
OG HAVNEUDVALG
Claus Brask Thomsen, 
naestformand@sundby-
sejlforening.dk
tlf. 4010 4275 

MOTORBÅD OG 
SIKKERHED
Kim P. Andersen
motorbaad-sikkerhed@
sundby-sejlforening.dk
tlf.:  3259 6223

HAVNEUDVALG
Jesper Lorents   
tlf.:  4025 5363
Tom Høst, 
tlf. 2773 0863
havneudvalg@ 
sundby-sejlforening.dk

SEKRETÆR
Jimmie Beckerlee  
sekretaer@ 
sundby-sejlforening.dk

UNGDOMSLEDER
Lena Skov Andersen 
ungdomsleder@ 
sundby-sejlforening.dk

SEJLADSCHEF
Jan Lauridsen  
tlf.:  2928 7225
sejladschef@ 
sundby-sejlforening.dk

AKTIVITETSLEDER
Per Østergaard 
tlf 6061 6574
aktivitetsleder@ 
sundby-sejlforening.dk

KASSERER
Elin Brinkland  
tlf.:  3033 7897
kasserer@ 
sundby-sejlforening.dk

WEBREDAKTØR 
Svend Erik Sokkelund 
tlf.:  2025 0240
web@ 
sundby-sejlforening.dk

FACEBOOKSIDE: 
SSFsejlere/Sundby 
Sejlforening
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SÅ ER FORÅRET over os, 
generalforsamlingen vel 
overstået, og aktiviteter-
ne omkring vores både i 

gang. Jeg holder meget af at opleve livet og 
gøremålene på denne årstid, hvor alle glæder 
sig til at mærke båden vippe i havnen, og hvor 
tanken om sejlturen på vandet får smilene 
frem alle vegne.

Det er nu ikke fordi vinteren har været in-
aktiv, når man tænker på alt det, der er ble-
vet tilbudt. Der har været stor interesse for de 
mange forskelligartede aktiviteter, der har væ-
ret på programmet, også til torsdagsarrange-
menterne. 

Jeg må rose hele aktivitetsudvalget, og de 
mange, der støtter op om deres arbejde. Ud-
valget har virkelig formået at få skabt en bred 
palet af temaer og aktiviteter med stor tilslut-
ning. Til flere af arrangementerne har der lige-
frem været knebent med plads.

Et stort velkommen til de nye bestyrelses-
medlemmer. Jeg glæder mig til at samarbej-
de med jer i foreningens aktive og engagerede 

bestyrelse. Også et stort velkommen til alle de 
nye medlemmer, der tager aktivt del i de man-
ge aktiviteter i vores dejlige havn. Skønt, at I 
alle vil støtte op.

Med håb om en god sommer med dejligt 
sejlervejr.

Vi ses til standerhejsningen.
Jørgen

FORMANDEN TA’R ORDET

� Jeg holder meget 
af at opleve livet og 
gøremålene på denne 
årstid, hvor alle glæder 
sig til at mærke båden 
vippe i havnen.

Den opmærksomme læ-
ser har måske lagt mærke 
til, at redaktionen har 
mistet et medlem, idet 
Grethe Jacobsen afgik 
ved døden den 9. februar. 

VIGTIGT!  
HUSK ADRESSEÆNDRINGER
Kontoret får rigtig mange blade og fakturaer retur med 
’ukendt på adressen’. Derfor: Husk at give besked, når 
du flytter, så dit blad og din årlige opkrævning kan 
finde dig.

 OBS! Sejlunionens blad SEJLER er nu udkommet for sidste gang. 
Det afløses af 3 nyhedsbreve, som medlemmerne selv må 
tilmelde sig. De er henvendt til henholdsvis fritidssejler, 
klubliv og kapsejler. Man kan tilmelde sig på  
nyhedsbreve.sejlsport.dk
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NYT FRA FORENINGEN

FRA HAVNEUDVALGET: 

ÅRSMÆRKER 2018
ÅRSMÆRKER SKAL AFHENTES i kontortiden kl. 
19-20.30 den første og sidste torsdag i måne-
den, eller hvis Joan Høst er på kontoret.  

Kim Pladsmand kan også udlevere årsmær-
ker mandag til onsdag mellem 12.00-13.00, 
samt torsdag mellem 16.00-17.00 

OBS! Der skal fremvises forsikringspolice/
kvittering for betalt ansvarsforsikring, jf. § 5 i 
ordensreglement for havnen.

Årsmærket skal være påsat båd og trailer 
senest 1. juni og altid ved søsætning, jf. § 7 i or-
densreglementet.

NY LÅS PÅ  
MASTEKRANEN
DER ER SAT en ny lås på skabet med 
fjernbetjeningen til mastekranen. Frem-
over er det altså ikke en kodelås, men i 
stedet åbnes skabet med nøglebrikken 
(tilsvarende åbning af hovedporten).

Har du ikke en nøglebrik, kan du 
købe én i kontortiden eller hos plads-
manden på Havnekontoret. En nøgle-
brik koster 100 kr. 

Har du fået din brik opdateret?

OM BRUGEN 
AF MASTEKRANEN
EFTER VED TO forskellige lejligheder at 
have iagttaget medlemmernes brug af 
vor nye fine mastekran, kunne jeg øn-
ske mig, at brugsanvisningen til kranen 
kunne scannes ind på vor hjemmeside, 
også med et foto af fjernbetjeningen. 
Det vil måske reducere muligheden for 
evt. skader på kran eller båd. Skulle der 
være forskelle i beskrivelsen af farver-
ne på knapperne på fjernbetjeningen, 
og de i anvisningen anførte, bør disse 
forskelle naturligvis rettes inden publi-
cering. Samtidig kunne man gøre op-
mærksom på, at der ikke er fejl på hver-
ken fjernbetjening eller kran, når kranen 
pludselig reagerer modsat medlemmets 
hensigt med fare for at få brækket hele 
dækket op. "Fejlen" er, at medlemmet 
har skiftet plads under aktionen (evt. 
fra kaj til båd), og nede på båden har 
vendt fjernbetjeningen modsat af, hvad 
han havde på kajen.
Med sejlerhilsen,  
Poul Bjørn Jensen. Medl.nr.: 865   -   Båd: POMP.
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LOPPEMARKED I SSF
SØNDAG D. 6. MAJ kl. 11.00 har vi det årlige lop-
pemarked på pladsen ved flagmasten – måske 
finder du lige det, du ikke anede, du manglede, 
og til en billig penge. Både private og maritime 
genstande kan sættes til salg. Alle er velkom-
ne, men kun stadeplads til medlemmer af SSF.

STANDERHEJSNING 
LØRDAG D. 5. MAJ 
HEJSNING AF STANDEREN signalerer starten 
på en ny sæson. Vi starter med morgenbord for 
medlemmer og sejlende gæster fra kl. 9.30.  

 Kl. 11.00 sættes årets nye stander med for-
mandens tale, dåb af nye fartøjer og en ka-
nonsalut. Derefter er foreningen vært ved en øl 
eller vand.

Morgenbordet vil være gratis, men kræver, 
af hensyn til planlægning og indkøb tilmelding 
i restauranten senest d. 3. maj.

Reserver dagen og hold øje med 
opslag på pladsen. Kom og vis 
klubånd, og gør en indsats for din 
forening.

PINSE I SSF 
SSF HAR en god tradition i pinsen.

Morgenduelige medlemmer og 
gæstesejlere mødes søndag den 
20. maj kl. 9:00 på klubhusets ter-
rasse til rundstykker med ost & 
pølse samt en lille én. Medbring 
som  altid selv kaffe eller te. De 
medlemmer, der har glemt kaffen/
teen kan købe en kande hos re-
stauratøren for kr. 20.-.

Solen skinner altid lunt! Lotteri-
erne bliver hurtigt solgt, vi har det 
sjovt og musikken spiller.

PINSETUR  
TIL RAA  
D. 19. OG 20. MAJ
IGEN I ÅR vil den uformelle pin-
setur gå til Raa, hvor vi endnu 
en gang har fået lov til at bruge 
Segelselskabet Raa’s faciliteter. Vi 
mødes lørdag kl. 15.00 foran det 
store klubhus i den sydlige ende af 
havnen. Der vil være fællesspis-
ning med grill lørdag aften. Om 
søndagen er der et kulturelt ind-
slag om formiddagen, inden den 
fælles frokost, der nydes først på 
eftermiddagen. Søndagen afslut-
tes med det traditionelle bål og 
pandekagebagning på stranden. 

Der vil blive informeret yderlige-
re,  når tiden nærmer sig. 
Kirsten Fraenkel

FORENINGSDAG
D. 13. MAJ
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HAVNENS DAG: 
VILD MED VAND 
D. 9. JUNI MED START KL. 11. 
Årets Sundbyere 2017 gentager succesen og 
står bag den landsdækkende Havnens Dag 
2018. Hvis nogen har  gode ideer til aktivite-
ter eller har lyst til at deltage aktivt, hører vi 
gerne om det. Send en mail til Ib, ibpetersen@
telelet.nu eller Tom, tj.hoest@gmail.com.  Der er 
allerede nu sat navn på mange af aktiviteterne 
på havn og plads, så hold øje med opslag og 
hjemmeside.

Derfor kære medlemmer – invitér familie, 
venner og bekendte ned i havnen på denne dag, 
hvor der fås mange spændende oplevelser.

AKTIVITETER

DER SEJLES UD FOR SUNDBY.
Vi mødes ved klubhuset kl. 10.00 til skippermø-
de og en enkelt dram. 

Husk! Det er for hele familien, og der sejles 
i sejl- og motorbåde. Der er flotte præmier til 
alle deltagende både.

SCT. HANS AFTEN  
D. 23. JUNI
SANKT HANS AFTEN fejres i Sundby 
Sejlforening  ved DMU på nordre mole 
med musik, grill og bål. Vi tænder op 
i grillen kl. 18. Medbring madkurven 
og kom ned og nyd stemningen og 
udsigten. 

Når bålet et par timer senere tæn-
des, er der traditionen tro båltale, som 
afrunder dagen.

På gensyn
Aktivitetsudvalget

Vi slutter denne sjove dag med fælles fro-
kost og medbragt mad. 

Der skal være deltagelse af mindst 10 både.
 Se opslag. HUSK TILMELDING senest tors-

dag d. 14. juni til bak.akkermann@gmail.com 

FAMILIESEJLADS SØNDAG D. 17. JUNI
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MEDLEMSAFTEN  
FOR KAPSEJLERE  
OG ANDRE SEJLERE
TORSDAG DEN 19. APRIL KL. 19.00 i Skipperstu-
en vil folkbådssejleren Ditte Andreasen, som er 
en skarp præmiesluger, skærpe vor viden om 
kapsejladsreglerne. 

Hun vil øse af sin erfaring med fornøjelige 
historier fra egne oplevelser, samt give fidu-
ser og fortælle om strategi på banen, så vi kan 
bruge kapsejladsreglerne til egen fordel.

Så hvis du vil ruste dig til sommerens kap-
sejladser og i særdeleshed til tirsdags-sejlad-
serne, så mød op!
JHS 

TIRSDAGS 
SEJLADSERNE
SÆSONEN STARTER TIRSDAG D. 22. MAJ med 
uformel kapsejlads for alle. Har du ikke selv 
båd, kan du sejle med hos en af de andre. Vi 
mødes kl. 18.00 ved mastekranen og forde-
ler gaster og ser på banemulighederne. Mød 
talstærkt op. 

ÅRETS SOMMER-
TOGT TIL ?
TORSDAG DEN 31. MAJ mødes vi i Pejse-
stuen kl. 19.00 til en foreningsaften, hvor 
der ikke er en foredragsholder, men alle er 
velkomne til at byde ind. Aktivitetsudval-
get koordinerer.

Emnet er idéudveksling i samlet og i 
grupper med forslag til en rigtig god som-
mer- eller weekendtur.

Hvad har været dit bedste sommer-
togt? Rügen, Den svenske Skærgård, Ha-
nøbugten, Götakanalen, Limfjorden, Born-
holm, Sjælland og Fyn rundt, Roskilde 
Fjord, Anholt, Det sydfynske Øhav?

Hvilke superhavne findes i Danmark, 
Sverige, Norge og Tyskland og hvorfor?

Medbring gerne materiale, der beskriver 
dine ideer.

Vi håber, at alle vil gå hjem med inspi-
ration til dette års sejlads/togter.
På gensyn
Aktivitetsudvalget
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KALENDER

APRIL

Kontoret har åbent torsdag  
den 5. og 26. kl 19.00-20.30

UNGDOM:  
Mandage d. 9., 16. og 23. kl. 17.30: 
 teori/tilrigning
Mandag d. 30. kl. 17.30:  
tilrigning og sejlads
   
SEJLERSKOLEN: 
Lørdag d. 14. kl. 10.00: Startmøde for elever 
og instruktører i Pejsestuen
Mandag d. 16. kl. 18.00: Klargøring starter. 
Man møder samme ugedag som man sejler.
Der sejles mandag, tirsdag og onsdag i sejl-
både og mandag og onsdag i motorbåde

KAPSEJLADS: 
Intet i april

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

FÆLLESARRANGEMENTER: 
Torsdag d. 19. kl. 19.00: Foreningsaften  
for alle om kapsejladsregler 
 
SIDSTE CHANCE FOR AT  
GÅ DINE NATTEVAGTER!  

 

HUSK AT GÅ DINE NATTEVAGTER

Se de opdaterede informationer på 
hjemmesiden: 
www.sundby-sejlforening.dk

JANUAR I HAVNEN
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MAJ 

Kontoret har åbent torsdag  
den 3. og 31. kl. 19.00-20.30 

UNGDOM:  
Lørdag d. 5.: Standerhejsning
Mandage d. 7., 14. og 28. kl. 17.30: Sejlads 
 
SEJLERSKOLEN: 
Se april

KAPSEJLADS: 
Tirsdag d. 22. og 29. kl. 18.00: ’Tirsdagssej-
lads’
Torsdage d. 3.: Torsdagssejladserne starter i 
Kastrup
 
SENIORERNE: 
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde med 
madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer annonceres i Fritidshu-
set

FÆLLESARRANGEMENTER:
Lørdag d. 5. kl. 9.00: Standerhejsning
Søndag d. 6. kl. 11.00: Loppemarked 
Søndag d. 13.: Foreningsdag
Pinsetur til Raa 19. og 20.: Alle kan deltage
Søndag d. 20. kl. 9.30 Pinsemorgen i SSF
Torsdag d. 31.: Foreningsaften:   
Årets sommertogt til???

JUNI 

Kontoret har åbent torsdag  
den 7. og 28. kl. 19.00-20.30

UNGDOM:  
Mandag d. 4., 11., 18. og 25. kl. 17.30: Sejlads
Lørdag d. 9.: Ungdommen deltager i Havnens 
Dag
Lørdag d. 23.: Ungdommen tænder grillen St. 
Hans Aften  

SEJLERSKOLEN: 
Se april
Lørdag d. 9.: Deltager i Vild med Vand start 
kl. 11.00
Fredag d. 15.: Instruktørmøde kl. 18.30 i Fri-
tidshuset 
 
KAPSEJLADS:
Torsdag d. 7 og tirsdag d. 12., 19. og 26.: 
’Tirsdagssejlads’ 

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

FÆLLESARRANGEMENTER: 
Lørdag d. 9.: Havnens dag ’Vild med Vand’
Søndag d. 17. kl. 10.00: Familiesejlads for alle
Lørdag d. 23. Sct. Hans aften
   
Der kommer et nyt medlemsblad  
med informationer til juli. 

HUSK AT GÅ DINE NATTEVAGTER! 
SIDSTE CHANCE ER 30.04!
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SIDEN SIDST

BESØG I DIESELHOUSE
16 MEDLEMMER var  søndag d. 21. januar på besøg i Diesel-
house.  Som det første startedes  den store dieselgenerator, 
som tidligere leverede strøm til  København . Et Imponerende 
syn! Kapaciteten er så stor, at da der sidst var et stort strøm-
nedbrud i København og Malmø, blev den brugt til opstart af 
de øvrige kraftværker,da disse er el-drevne.   

Efter en dejlig frokost  med 3 stykker mad og en øl, blev 
Ib’s egenhændigt restaurerede B&W dieselbådmotor de-
monstreret. Til slut fik vi en spændende rundvisning på mu-
seet med Flemming fra HC Ørstedsværket, som fortalte le-
vende om  de forskellige udstillinger.  
DSB-Torben 

HJÆLP 
JEG HAR FÅET BÅD!
I DE SIDSTE TRE VINTRE har vi afholdt oven-
nævnte kursus.

Det er tænkt som en hjælp til nye medlem-
mer af SSF, som har - eller gerne vil have - båd.

Det er blevet taget rigtig godt imod af 
mange medlemmer. Når man er blevet 
bådejer, bliver teorien pludselig meget kon-
kret. Der er meget at tage stilling til omkring 
det nye kære fartøj. Vi har naturligvis haft en 
ramme for kurset og dets indhold, men har 
samtidig lagt vægt på de ting, som delta-
gerne har haft behov for at søge viden om.

TOVVÆRKSWORKS-
HOP I FEBRUAR
HYGGELIG erfaringsudveksling  mellem nye og 
gamle medlemmer, mens vi flettede måtter, 
reparerede gammelt tovværk, trænede knob og 
stik og lavede nye fortøjninger.
Kærlig hilsen Karin

Det har været nogle herlige aftener, 
hvor vi også har krydret emnerne med 
erfaringsudveksling og lidt sørøverhisto-
rier fra havnen og vandet. Samtidig har 
der været mulighed for at gøre opmærk-
som på alle de faciliteter, som SSF har at 
tilbyde, når man pusler om sin båd.

Kurset har også givet mulighed for, 
at de "nye" har kunnet lære hinanden 
at kende og samtidig få sat ansigter på 
nogle af os gamle i foreningen.

Vi har sammen haft nogle rigtig dej-
lige aftner. Tak til alle, der har deltaget.

Husk: Man kan ikke købe lykken, men 
man kan købe en båd - og det er næ-
sten det samme!  
Claus Rønnow
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Nye sejl
Reparation af sejl

Canvas
Rulleforstag  

Københavns største sejlloft, lige ovre på den anden side af gaden :-)

Quantum Sails   Amager Strandvej 50   2300 Kbh. S
Tlf 7026 1296     www.sejl.dk     info@sejl.dk

TRIM DIN BÅD 
TORSDAG D. 25. JANUAR, var det lykkedes at 
få en af vore lokale sejlmagere Jan B. Hansen 
”Bessi” fra Quantum Sails til at holde et oplæg 
om, hvordan vi trimmer vore både.

Pejsestuen var fyldt med interesserede sejle-
re, og de blev ikke skuffede.

Efter en kort præsentation af Quantum Sails 
værdier og måde at arbejde på, gik det løs med 
orientering om de mange forskellige former for 
sejldug, og hvor de med fordel kan anvendes 
eller ikke bør bruges. 

Det stod klart, at vi har meget forskellige 
tilgange til vor sport, så inden vi trimmer el-
ler investerer, bør vi gøre os klart, hvilken slags 

sejlere vi er: hygge, rå kapsejler,  spare ribs, krø-
sus ect. 

Der var mange tips til, hvordan vi håndte-
rer sejlene, og hvordan vi slipper lidt nemmere, 
når spileren synes at tage magten over båden! 
Sejltrim af storsejl, forsejl og spiler/genakker.

De mange spørgsmål fra salen viste, at for-
samlingen var levende med, og der blev åbnet 
for de mange erfaringer ”Bessi” har. 

De mange informationer og tips, som vi ikke 
helt kan huske efterfølgende, kan findes på: 
http://www.sejl.dk/sejl-tilbehor/trimning.

Nok engang tak for det veloplagte foredrag. 
JHS
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SIDEN SIDST

NYTÅRSAFTENS DAG
DEN SIDSTE DAG i 2017 havde seniorerne 
sædvanen tro indbudt til glögg og æbleskiver 
i Fritidshuset .  Hyggen bredte sig hurtigt på 
denne grå og kolde dag, hvor 30-40 medlem-
mer kiggede forbi for at ønske hinanden Godt 
Nytår, medens snakken gik, og den dejlige 
varme drik blev nydt. En tak til de, der klarede 
alt det praktiske. Vi ses igen til næste nytår.   
Lillian 

SSF’S BANKOSPIL 
NÅR DØGNET ER tiltaget med 2 timer, er det tid til forenin-
gens traditionelle bankospil, der som sædvanlig løber af 
stablen den sidste søndag i januar. I år var vejret rimeligt, og 
over 130 medlemmer med familie og venner kom for at spille 
om de mange fine præmier, der var linet op. 

Stemningen var fin, selv om opråber Elin ind imellem måt-
te tysse på de ivrige spillere, og som sædvanlig var nogle 
borde heldigere end andre. Udover de fine præmier ved selve 
spillet blev der trukket lod på indgangsbilletten mellem hvert 
spil, hvor man kunne vinde flotte hamburgerrygge. 

Vores restauratører havde udloddet 4 flotte gavekort for 2 
til henholdsvis Valentins aften den 14. februar på Howes re-
staurant ved Golfbanen og til John Mogensen arrangemen-
tet i SSF d. 23. marts. Tusind tak til Karsten og Gert.

Efter de 8 ordinære og 3 ekstra spil var det Joan Høst, der 
ligesom sidste år løb med den flotte kurv.

Arrangementet fik et pænt overskud til glæde for børne- 
og Ungdomsafdelingen. 
Lillian

OBS!  
JANUARS 
BANKOSPIL 
SKAL VI FORTSAT holde 
fast i denne tradition, skal 
der findes en tovholder, da 
jeg efter ca. 25 år træk-
ker mig. Så er der nogen 
derude, der kunne tænke 
sig at tage over,  så giv 
besked til aktivitetsleder 
Per Østergård  eller Birgitte 
på tlf. 4088 5785. Jeg står 
til rådighed med hjælp, hvis 
det ønskes. 
Birgitte Akkermann
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FASTELAVNSFEST
DER VAR NÆSTEN FORÅR i 
luften den dag, vi slog ”Katten 
af Tønden” . Mange børn kom 
festligt udklædt sammen med 
forældre, bedsteforældre og 
sågar oldeforældre.

Kl. 14 blev der lagt ud med 
både små og store børn ved 
tønderne. Selv om de mindstes 
tønde var af pap, var den rigelig 
svær at slå ned. Også de stør-
re børn fik deres sag for, inden 
de kunne kaste sig over slikket, 
der lå indeni. Per fik hængt ny 
tønde op til damerne, der også 
havde deres hyr med at få slået 
det stædige kræ ned. Sluttelig 
var det herrerne, der stod for tur, 
og her blev der banket til, men 
alle nåede nogle gange rundt, 
inden tønden gav sig, og der 
var fundet værdige bundkon-
ger, dronninger og kattekonger 
i hver kategori. Nu var det også 
slut med forår i luften, og vi var 
ved at være bundfrosne. 

Inden præmieoverrækkelsen 
var der boller og kakao til bør-
nene, og herefter fik vinderne 
deres præmier. De fineste ud-
klædninger skulle findes (da-
gens værste opgave), og det  
blev en fin lille sommerfugl og 
en flot hippie. Men valget var 
svært. De var bare så flotte alle 
sammen. Dagen sluttede med 
Ballonpigen, der pustede figurer 
op til stor fornøjelse for alle bør-
nene. Fin eftermiddag og tak til 
især Per og Joan.   
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FRA JUNIORERNEHUSK

DEN 4. DECEMBER var der larm og ballade ved 
ungdomsafdelingens juleafslutning. Traditio-
nen tro blev der spist æbleskiver, pebernødder, 
klementiner med mere, mens der blev vist bille-
der fra sæsonen. En konkurrence om, hvem der 
hurtigst kunne binde et pælestik bag ryggen, 
skulle også lige afprøves. Zakarias har rekorden 
på 6,4 sek. stærkt efterfulgt af Johanna på 
6,7 sek. Ingen forældre var i nærheden til stor 
ærgrelse for især et par fædre.

Der blev også delt diplomer ud – mange di-
plomer - til stor glæde og mange klapsalver: 
’Sæl’: 10 stk., ’Søløve’:  9 stk., ’Delfin’:  8 stk., ’Sej-
ler 1’: 9 stk., ’Jungmands’: 5 stk.

For første gang fik vi uddelt  ’Sejler 1’ diplom 

til mere øvede Optimist- og Zoom-8sejlere, 
og ’Jungmands’diplom, det første i rækken af 
diplomer for to-mandsjoller og kølbåde dvs. 
Feva-jolle og Yngling. 

VINTERSÆSONEN blev genoptaget med 
weekendturen d. 26. til 28. Januar. Tilmeldin-
gerne var begrænsede, så det blev en eksklusiv 
gruppe af piger, der tog af sted. 

Hanna, Katja, Sofia og Viktoria har berettet 
følgende:

Vi kørte til Lena og Sørens sommerhus. Vi 
satte os i sofaen og så X-Faktor, og Søren så 
håndbold. Vi fyldte os med  slik og chips,  og så 
en meget dårlig film.

Efter en tidlig morgenmad gik vi en tur på 
11,5 km, hvor vi så køer, heste og høns. Hjemme 
igen spiste vi frokost og grinte rigtig meget for-
di Viktoria pludselig fik grineflip og smittede os 
andre. Vi tror at det var hamborgryggen, hun 
spiste! Det tog lang tid at spise, når man grinte 
så meget. Men vi trænede vores mavemusk-
ler og det er jo godt, når man sejler jolle.  Efter 
frokost fløj vi med drage (trænings-kyte), og 
senere spillede vi  kort og brætspil og fik kage. 
Efter aftensmad , lagsagne, gik vi en tur den-
ne gang bare i mørke og ikke en lang tur. Da vi 
kom hjem igen, så vi en film, og så var det næ-
sten sovetid.

Med lidt besvær kom vi op lidt over otte søn-
dag morgen. Mens vi spiste morgenmad så vi 
en film ”Peter Pan”, hvorefter vi  gik ud og fløj 
med dragen, men det var noget  sværere denne 
gang , fordi det blæste rimelig meget. Efter en 
tur langs vandet,, spilled vi kort og spiste vi fro-
kost, spillede kort igen og spiste kage. Vi spille-
de 3x3 og 31 og lagde kabale.

Ca. Kl.16 søndag var vi tilbage ved SSF, hvor 
en gruppe trætte piger og trænere sagde tak 
for denne gang.

JULEAFSLUTNING  
OG UDDELING AF SÆSONENS DIPLOMER.

VINTERWEEKENDTUR SSF-UNGDOM 2018 
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VINTERWEEKENDTUR SSF-UNGDOM 2018 
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Howes Køkken byder velkommen til
Mormors Store Kagebord 

i Restaurant Sundby Sejl

Vi har allerede nu planlagt følgende datoer:

Søndag d. 22 april // Søndag d.10 juni // Søndag d. 23 september

Fra klokken 13.00 - 15.00

Pris 175 kr. 

Vi forvandler vores Pejsestue til Mormors hyggelige dagligstue med  overdådigt kagebord 
af tærter, flødekager, småkager, desserter og meget mere.

Vores Konditor Sascha præsenterer alle kagerne, serverer kaffe og the og vil sørge for I får en 
dejlig dag. Hun glæder sig allerede, så husk at  tilmelde jer, da vi har et  

begrænset antal pladser.

Vi glæder os rigtig meget til at byde jer velkommen til vores nye tradition

Tilmelding kan ske i Restaurant Sundby Sejl  · Amager Strandvej 15, 2300 København 
Eller på info@sundbysejl.dk

 


