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INFO
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:

Havnekontoret/Havnefoged
Dan Trunjér
3258 1424 / 3062 1405
(åbent man-ons og fre
kl. 12-13 & tors kl 15-17)
havnen@sundbysejlforening.dk

FORENINGENS
BESTYRELSE:

FORMAND
Jørgen Jensen
formand@
sundby-sejlforening.dk
tlf.: 2118 0463
NÆSTFORMAND
OG HAVNEUDVALG
Claus Brask Thomsen,
naestformand@sundbysejlforening.dk
tlf. 4010 4275

HAVNEUDVALG
Jesper Lorents
tlf. 4025 5363			
Tom Høst,
tlf. 2773 0863
havneudvalg@
sundby-sejlforening.dk
MOTORBÅD OG
SIKKERHED
motorbaad-sikkerhed@
sundby-sejlforening.dk

SEKRETÆR
Jimmie Beckerlee		
sekretaer@
sundby-sejlforening.dk
tlf. 2859 4664

ARRANGEMENTSLEDER
Per Østergaard
tlf 6061 6574
arrangementsleder@
sundby-sejlforening.dk

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

KAPSEJLADSLEDER
Tonny Pedersen,
kapsejladsleder@sundbysejlforening.dk
tlf.: 6022 8168

SEJLERSKOLELEDER
Martin Juri Clifforth,
tlf.: 2065 5722
sejlerskoleleder@
sundby-sejlforening.dk

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

UNGDOMSLEDER
Heidi Jørgensen ,
tlf.:2654 1432
ungdomsleder@
sundby-sejlforening.dk

FACEBOOKSIDE:
SSFsejlere/Sundby Sejlforening

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
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FORMANDEN TA’R ORDET
FORMANDENS TALE VED
INDVIELSEN AF BASTION 1 – KANONLAUGET I
SUNDBY SEJLFORENING:

I dag vil vi indvie vores nye Bastion, som vil få
navnet Bastion nr. 1, da dette er den første og
vigtigste Bastion vi har i Sundby, - og måske
den eneste. Bastion betyder egentlig højborg
på fransk, men i praksis er det et fremskudt
stykke i en fæstningsvold, kaldet et fremskud,
og hvad er mere nærliggende end at benytte
vores ydermole til dette, da det er et fremskudt
befæstet stykke til sikring af vores havn og
både.
En Bastion uden kanoner lever jo ikke op til
de forventninger, man måtte have til en sådan,
det er derfor jeg med stolthed kan fortælle, at
Sundby Sejlforening, hvad andre må misunde,
har et Kanonlaug med adskillige og i særdeleshed flotte kanoner. Kanonlauget er i vide kredse så respekteret og frygtet, at det bliver overvåget af myndighederne, og er kommet ”under
rockerloven” .
For vores dejlige havn og dens medlemmer betyder dette, at vi på bedste vis, på højde med vores ærede monarki, der tilmed har
været så generøse at give tilladelse til at vores både kan bære Dannebrog som splitflag i
maritime farver, kan skyde salut ved festlige
lejligheder, og i særdelshed ved vores standerstrygning og -hejsning til ære for vores Sundbystander.

Så hvad kan være mere nærliggende i en
havn som vores, end at have et kanonlaug, der
kan støtte op om de stolte traditioner, de mange aktiviteter og det fællesskab, vi i Sundby
Sejlforening har.
Ordet Salut betyder at man affyrer en række løse skud fra kanoner som en hilsen, der
tilkendegiver respekt overfor nationalflag, og
i vores tilfælde også vores stander, samt ved
festlige lejligheder.
De store orlogsskibe skød deres kanoner
tomme, når de skulle i havn, for at vise at de
havde fredelige hensigter.
Ordet Salut som betyder hej på fransk, skal
ikke forveksles med det spanske ord Salud, da
dette betyder skål.. Den spanske betydning
kan vi jo øve os på, når vi er færdige her.
I Sundby der skydes med flot kanon
Man bare skal sikre man ik’ rammer nogen
Der skydes med krudt og stort tju-bang
Når røgen har lagt sig vi synger en sang
I dag vil vi indvie vor Bastion
Med plads til en højpudset messing kanon
Sundby hurra..



Alle ønskes et
godt nytår!
Jørgen og redaktionen
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NYT FRA FORENINGEN

HUSK
 Hvis du skifter
adresse, tlf./mobilnr
eller e-mailadresse,
at give foreningen
besked på ssf@
sundby-sejlforening.dk

 at tilmelde dig dine
nattevagter, der skal
afvikles senest d. 30.
april

 Kig til din båd i
løbet af vinteren,
så du sikrer dig, at
båden står godt og
presenningen sidder
rigtigt.
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MEDLEMSMØDET
VED MEDLEMSMØDET primo
oktober havde bestyrelsen
lavet et meget omfattende
oplæg til debat for de ca.
75 fremmødte medlemmer.
Indledningsvis introducerede
formanden den nye havnefoged Dan Trunjér.
Slæbestedet på nordre
mole bliver istandsat, så det
bliver lettere at anvende.
Ny kran, der kan tage op til
2,5 tons er et stort ønske fra en
del medlemmer. Økonomien
til erhvervelsen er på plads, såfremt der gøres plads til flere
både og joller på land.
Kanalen trænger til en oprensning. Den opgravede jord
placeres på foreningens område.
Midtermolen er blevet undersøgt. Bortset fra nogle enkelte planker, som skal skiftes,
er fundamentet fuldt forsvarligt. Så ved almindeligt vedligehold er den OK.
Beddingen er blevet gennemgået, og et økonomisk
overslag på renovering lyder
på ca. 600.000.

Jollepladsen foreslås udvidet. Skurene bag røgeområdet
er i så dårlig stand, at de bør
fjernes og kan dermed give
plads til flere joller. Der tænkes
anlagt en adskillelse fx i form
af en grøn afskærmning.
WIFI: Ingen af de tilstedeværende medlemmer mente,
at det var aktuelt.
Saltsjøpavillonen forelås renoveret. Taget er i dårlig stand.
Slidlagene på molerne forbedres.
Fra Salen: Ib Petersen foreslog etablering af kajakhotel.
Et medlem, der deltager på
meget højt niveau (danmarksmesterskaber) i disciplinen
jet-ski, havde forespørgsel om
opbevaring på land. Når han
deltager i træning/konkurrencer, køres maskinen væk
på trailer, så vi vil aldrig kunne opleve jet-ski i havnen. Det
blev foreslået, at han bragte
emnet op på den kommende
generalforsamling.
Det var et vel tilrettelagt og
informativt møde.

NORDRE SLÆBESTED

vil blive renoveret fra begyndelsen af
januar til slutningen af marts og vil derfor
være lukket for brug i størstedelen af perioden. Trailerbåde kan i perioden bruge
slæbestedet ved DMU eller ligge på en
plads i havnen. Kontakt havneudvalget
ved spørgsmål.

JOLLESKURENE

med numrene 701-716 vil blive revet ned
efter nytår, da de er i meget dårlig stand
og kun få er i brug. Pladsen vil i stedet
blive brugt til jollepladser.

VELKOMMEN
TIL VORES NYE
”HAVNEFOGED”
GENERALFORSAMLING
DEN 24. MARTS KL. 9.00

Følgende er på valg (ulige år):
• Kasserer
• Sekretær
• Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
• 1 havneudvalgsmedlem
• Arrangementsleder
• 1 suppleant til bestyrelsen
Ligeledes vælges i ulige år
• 1 webredaktør
• 1 kasserersuppleant
Derudover vælges hvert år for et år ad
gangen:
• 1 statsautoriseret revisor eller
1 registreret revisor
• 1 intern revisor

DAN TRUNJÉR er pr. 1. oktober blevet ansat som
sejlforeningens ”Havnefoged”. Dan er 56 år og
uddannet smed. Han har arbejdet på Grønland,
hos Højgaard og Schultz , været pedel på et
plejehjem og de sidste 10 år har han arbejdet
som havnefoged i Mosede havn. Han bor i
Greve og har 2 voksne børn, som i sin tid fik
ham interesseret i søsport, fordi de ville lære at
sejle. Senere fik han duelighedsbevis og købte
en Comfort 30 og herefter en Maxi 95.
Dan er p.t. i fuld gang med alle de praktiske gøremål i havnen, og i samarbejde med
havneudvalget, at finde ud af, hvordan alting
fungerer i vores havn. Dan har også deltaget i
FLID´s kursus om vedligeholdelse af havne, og
senest ved havnemessen i Fredericia.
Vi byder ham velkommen og ønsker ham
held og lykke i jobbet.
Redaktionen
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AKTIVITETER

HJÆLP!

JEG HAR FÅET BÅD:

INVITATION TIL SSF-MEDLEMMER!

VI GI’R TØNDERNE
HELE ARMEN!
SØNDAG D. 10. MARTS holder vi
stor fastelavnsfest i SSF
Vi mødes i restauranten kl.
13.30, hvorefter vi slår katten af
tønden
Der er tønder til både børn
og voksne
Børnebilletter skal hentes i
restauranten senest torsdag d.
7. marts

HVIS DU HAR BÅD, eller har planer om at købe båd, vil
der være mange ting, du pludselig skal tage stilling
til. Her kan det være rart at møde andre i samme
situation – og dele nogle gode råd.
I januar måned vil Claus Rønnow 3 mandage holde et kursus.
Vi tager udgangspunkt i deltagernes behov for viden og kommer samtidig gennem disse emner:
Mandag d. 7. januar kl.19.00: Køb af båd, Forsikring,
Havneplads, Vedligeholdelse, Anvendelse, Klubmesterskab
Mandag d. 14. januar kl. 19.00: Brug af havnens udstyr og faciliteter, Sømandskab, Bådudstyr, Sikkerhed
Mandag d. 21. januar kl. 19.00: Skipperrollen/Adfærd, Båd i vand, Jura: Søloven, Miljø
Vi ses i Skipperstuen

TOVVÆRKS
WORKSHOP
HVIS DU ER INTERESSERET i at
få styr på knob, stik og splejsninger og andre nyttige færdigheder, eller har du bare lyst
til at lege med tovværk, kan du
deltage i en workshop fire mandage i februar i Skipperstuen (4.,
11., 18. og 25. febr Kl. 19-21)
Tilmeld dig på mail saida.karin@gmail.com til Annette Clifforth og Karin Sonne eller på tlf
30 22 54 58
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FORENINGSAFTNER
FORENINGSAFTEN den 31. januar kl.
19-21 i Pejsestuen:
”Hvordan får jeg en god tur, når jeg
sejler med hustru, børn eller børnebørn?”
Claus Rønnow er tovholder på en aften, hvor erfaringerne deles, for at så
mange som muligt kan undgå, at netop denne tur bliver den sidste!
FORENINGSAFTEN den 28. februar kl.
19-21 i Pejsestuen:
”På langtur fra Irland til Danmark”
June og Søren Grummesgaard kommer og fortæller om sejladsen fra Irland til Danmark. De gør os klogere på,
hvad de lærte undervejs om sikkerhed,
livet om bord, at være skipper, tidevand, meteorologi mv.
På gensyn til en rigtig SSF aften
FORENINGSAFTEN d. 28. marts kl. 19-21
i Pejsestuen
”John Mast” kommer og fortæller om
tjek af stående og løbende rig inden
søsætning. Hvis der sker skader på
riggen under sejlads, kan det får fatale
følger. Denne aften hører vi om de vigtigste tjek for at undgå skader.

FORENINGENS BANKO SPIL
TIL DISSE AFTENER
HAR RESTAURANTEN
MEDLEMSTILBUD I
PEJSESTUEN:
DAGENS RET OG
EN ØL/VAND
FOR 100 KR.

Sæsonen starter med foreningens store
Bankospil, som løber af stablen søndag d. 27.
januar 2017 kl. 13.00 i klubhuset.
Adgangsbillet: Kr. 10
Plader: 10 pr. stk. til 8 gennemgående spil.
Plader til 3 ekstraspil kan tilkøbes til kr. 10
pr. stk
Som sædvanlig er der flotte gevinster
Alle er velkomne – så tag familie og venner
med og spis gerne en god frokost i restauranten inden spillet
7

KALENDER
JANUAR
Kontoret har åbnet torsdag d. 31.
fra 19.00-20.30
UNGDOM:
Mandag d. 28.:
Vintertræning/teori
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:
Mandagene d. 7., 14. og 21. januar: ”Hjælp
jeg har fået båd!” med Claus Rønnow
Søndag d. 27. kl 13 indledes sæsonen med
BANKOSPIL – se separat annonce
Torsdag d. 31. kl. 19-21 i Pejsestuen:
”Hvordan får jeg en god tur ...”
WOW 2018

8 SSF JANUAR / 2019

NATTEVAGTER:
Der er stadig mange ledige nattevagter.

FEBRUAR

MARTS

Kontoret har åbent torsdagene
d. 7. og 28. fra 19.00-20.30

Kontoret har åbent torsdagene
7. og 28. fra 19.00-20.30

UNGDOM:
Mandage d. 4., 18. og 25.:
vintertræning og teori

UNGDOM:
Mandage 4., 11., 18. og 25.
Vintertræning og teori

SEJLERSKOLEN:
'Navigationsundervisningen fortsætter

SEJLERSKOLEN:
Navigationsundervisningen fortsætter

KAPSEJLADS:
Vinterpause

KAPSEJLADS:
Vinterpause

SENIORERNE:
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde
med madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer vil blive
annonceret i Fritidshuset

SENIORERNE:
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde
med madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer vil blive
annonceret i Fritidshuset

FÆLLES ARRANGEMENTER:
Tovværksworkshop:
Mandagene d. 4., 11., 18. og 25. kl. 19.00
i Skipperstuen med Saida Karin Sonne.
Torsdag d. 28. kl. 19-21 i Pejsestuen:
”På langtur fra Irland til Danmark”

FÆLLES ARRANGEMENTER
Søndag d. 10. kl. 13.30: Fastelavn
– se annonce og bemærk dato!
Torsdag d. 14. kl. 17.30-20.00 ca.
Kursus hos Heller om klargøring og vedligehold af båd. Se opslag for flere oplysninger.
Tilmelding på https://hellers.dk
Søndag d. 24.
GENERALFORSAMLING kl. 09.00
Se de opdaterede informationer på hjemmesiden: www.sundby-sejlforening.dk
Torsdag d. 28. kl. 19-21 i Pejsestuen:
Foreningsaften med John Mast

NATTEVAGTER:
Har du gået dine nattevagter?

NATTEVAGTER:
Det er ved at være sidste chance
for at gå vagter

APRIL
Der udkommer nyt medlemsblad
med nye orienteringer
9

NYT FRA SEJLERSKOLEN
FØLGLENDE HAR BESTÅET
DUELIGHEDSPRØVEN 2018

Motorbåd Bollen:
Christina Sonne Olsson, Simon Schou, Bodil
Gudridur Egdal, Per
Olsson, Lotte Varder,
Hafrun Alda Karlsdottir,
Kristin Kristjansdottir, Riff
Arentsen
Sejlbåd Banditten:
Malene K. Hesselfeldt,
Lene Arildsen, Flemming
Hanghøj, Jakob H.Madsen,
Angutitsiag Kreutzmann
Sejlbåd Tøsen:
Nikoline W. Nordby, Kasper
Hesselfeldt, Guri Hanstved, Claus Due Andersen,
Helle Bjerrum, Per Frederiksen, Camilla Zimling

SÅ FIK VI AFSLUTTET SÆSONEN
SIKKEN EN SÆSON – masser af solskin, lækkert
højtryksvejr og lette vinde.
Dette stod i stærk kontrast til vejret på prøvedagen, hvor eleverne skulle vises deres kunnen til censor. Der stod en strid vestlig kuling
med hidsige stød, som ikke alene kunne bekymre vores elever, men også nogle af de friske
kvindelige sejlere, som samme dag skulle sejle
kapsejlads i WOW-stævnet, som SSF afholdt.
Censor var helt med på, at eleverne skulle
spørges, om vejret var for friskt til at aflægge
prøve, men alle ville gerne have prøvedagen
overstået – og så blev bådene rigget til. Bollens
elever måtte udvise ekstra omhu ved tillægning ved service-kajen, og sejlbådene måtte
have godt med reb i sejlene.
Prøverne forløb dog udmærket på trods
af, at en spækugger blev presset ind i kanten
af renden ved kryds ind mod havnen, da to
J70-både kom brølende ud af havnehullet. En
anden blev fanget af en forkert vind ind ad hul-
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let og måtte hjælpes fri af de yderste pæle.
Censor mente, at de næste både ikke skulle
krydse ind ad renden, da vinden var alt for svingende og ustabil, men i stedet have en tovende
fra en af de mange ribber (gummibåde), som
medvirkede ved WOW-stævnet. Og sådan blev
det! Tak for hjælpen til de flinke rib-sejlere.
Alle elever bestod – med sved på panden. Til
lykke med det.
Vi holdt en dejlig afslutningsfest med masser af humør og sørøverhistorier fra sæsonen.
Nu er der rigget af, og bådene er på land,
men vi kan ikke slappe af endnu. Alle omkring
sejlerskolen arbejder med udvikling af undervisningen og organisering og certificering af
skolen for at gøre vores uddannelse af eleverne
endnu bedre. Det er et større arbejde, men alle
deltager aktivt og med stor interesse.
Tak til alle for en god sæson
Sejlerskolen

FISKEKONKURRENCEN I SSF
15 SEPTEMBER 2018
ALLERFØRST TAK TIL VORE SPONSORER her
nævnt i tilfældig rækkefølge:
Howes Køkken, Sundby Sejlforening, ”murer”Tony og Bue-net.
Dagen startede med morgenbrød, lystfiskerhistorier og indskrivning. Vejret var med os,
der var omkring 5m/s fra nordvest, solen kiggede lidt frem, så alle kunne deltage. kl 09 tog
7 både på vandet, nogle alene, andre med en
noget større besætning.
Kl. 14 var alle både inden for molerne, og indvejningen kunne starte planmæssigt.
Der blev delt præmier ud for følgende:
Deplacementbådene:
Her gik 1ste præmien til båden Trip-Trap for
en køn torsk på 1320 gram og anden præmien
gik til samme båd for en ægte øresundstorsk
på 805 gram.

Trollingbådene: Her gik 1ste præmien til båden Laxen for en lækker torsk på 2410 gram.
2den præmien gik til båden Louise for den
flotte fangst af 5 kønne torsk.
3die præmien gik til båden Sunbird for en
nydelig torsk med kønne øjne på 1540 gram.
Herudover blev der delt præmier ud til dem,
der var kede af det, samt præmier til dem, der
var glade.
Blandt de mange fangster var der blandt
andet:
Torsk på 1220 gram, 3 sild, hornfisk, torsk på
950 gram, torsk på 850 gram
Endnu en gang tak til vore sponsorer
Hilsen Kim ”pisk”
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SIDEN SIDST
HAVNEN RUNDT
UDEN MASTER

SØNDAG DEN 14. OKTOBER tog vi afsked med
sejlsæsonen på den traditionelle tur rundt i
Københavns Havn. I år gik turen til Nokken,
hvor vi havde aftalt en guidet rundvisning og
fællesspisning i den lokale billardklub. I højt
solskin og en frisk sydøstenvind mødtes vi
til en lille én, inden de tre deltagende både
med ca. 25 personer drog ud i øresundsbølgerne, hvor vi hoppede lidt rundt og fik våde
fødder, inden vi kom i læ af Benzinøen og ind
i havnens smulde vand. Ved Nokken er der
bygget nye broer, hvor vi fik lagt til og blev budt
velkommen af de cyklende deltagere samt Lis
og Jens Svendborg, der hele sommerhalvåret
bor i deres dejlige sommerhus. Det var rigtig
spændende at opleve dette område så tæt på
højhuse og nybyggeri. Vi nød frokosten ude
og inde ved deres fælleshus. Efter nogle timer
drog vi hjemad gennem havnen, hvor rigtig
mange mennesker gik og sad på kajerne i det
skønne efterårsvejr. Vi ankom til Sundby sidst
på eftermiddagen fyldt op med indtryk og med
meget røde kinder.

SENIORERNES
BANKOSPIL 2018

EFTERÅRETS BANKOSPIL, arrangeret at Seniorerne i SSF, blev besøgt af 133 forventningsfulde bankospillere. Mange kom tidligt, der skulle
jo både snakkes og spises frokost, inden spillet
startede kl. 13. Det flotte præmiebord blev efterhånden ryddet af de vindende spillere, først i
de ordinære spil og til sidst i de ekstraordinære.
Christina løb med hovedgevinsten – den flotte
kurv med mange delikatesser.

Tak, fordi I kom og deltog, og tak til Gert og
Karsten for gavekortene . Vi håber at se jer
alle igen til sejlforeningens sæsonåbning med
Bankospillet sidste søndag i januar den 27.
januar kl. 13.00.
Seniorerne
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WOW

I SSF

I WEEKENDEN 22.-23. SEPTEMBER

afholdt Sejlsportsligaen for første gang
et stævne udelukkende for piger i alle
aldre. Der deltog 90 sejlere fra Norge,
Sverige, England, Tyskland og Danmark.
Der blev sejlet i bådtypen J70. Stævnet
var en stor succes, ikke mindst på grund
af de utrolig veloplagte deltagere og de
mange frivillige fra SSF, der tog hånd om
alt det praktiske på land. Trods den vejrmæssige udfordring blev alle sejladser
gennemført. Der var kamp til stregen,
men samtidig var det en fornøjelse at
opleve, hvordan de rutinerede sejlere
hjalp de mindre erfarne i denne bådtype
med gode råd og vejledning.

UDDRAG AF UNGDOMSLEDERENS
BERETNING FRA SÆSONEN
UNGDOMSAFDELINGEN har sluttet sæsonen på vandet, hvor de i august sejlede klubmesterskaber. Her blev vinderne
i Opti begynder: 1. Matias 2. Christian og
3. Jacob. Hos Opti øvede blev: 1. Johanna, 2. Viktoria, 3. Mikkel og i Feva blev
Anton nr. 1 og Sofia nr. 2. Ved sejlforeningens standernedhaling fik de overrakt deres pokaler og Viktoria fik også
sin pokal for at være sæsonens flittigste
ungdomssejler. I vintersæsonen er der
fortsat træning/teori om mandagene –
se kalenderen .
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SIDEN SIDST
SSF’S STANDER SKULLE NEDTAGES for 95. gang
Lørdag d. 27. oktober. Mange medlemmer med
familie trodsede det sure vejr for at deltage i
sæsonafslutningen. Formanden bød velkommen, og da den omdelte sang var sunget ,
accompagneret af Svendborg, talte han om
den skønne sommers mange spændende aktiviteter, som foreningen og dens medlemmer
havde deltaget i. Der blev nævnt alle de dejlige
ferieture i båd, som rigtig mange har haft i år.
Han takkede de mange frivillige instruktører og
medlemmer, der havde ydet en ekstraordinær
indsats.
Ungdomslederen overrakte præmier til 5
unge sejlere for deres præstationer i sommerens sejladser. Kanonlauget skød salutter af fra
bastionen på nordre ydermole, og 2 ungdomssejlere hjalp med nedtagning af årets stander,
hvorefter vi råbte det traditionelle SUNDBY

HURRA. Lige her brød solen igennem skyerne og lyste ud over masterne, kanonererne og
stenmolen ved den nye havn. Et fantastisk syn
før vi gik indenfor og nød en lille én.
De mange medlemmer, der havde tilmeldt
sig, tog plads og nød en rigtig god middag.Derefter afslørede formanden navnet på ”Årets
Sundbyer”, der i år blev WOW teamet, bestående af Ditte Andreasen, Dorte Alvang, Annette
Clifforth, Lena Skov Andersen og Josefine Fock.
Efter klapsalver og overrækkelse af pokalen
blev alle gæster anmodet om at skrive deres
autograf på den nedtagne stander, som vinderne får til erindring. Tiden var kommet til en
svingom, og i år underholdt ”Wrong Direction”
fire mand, som med humor og rigtig god musik
fik folk på dansegulvet. Tak for en fin afslutning
af sæsonen.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER:
Jon Gottlieb, Anders Munk, Mads Kristensen, Martin Lehman, Christina Rottbøll Andersen,
Gustav Sporon-Fiedler, Ole Jørgensen, Gavin David, Jakob Asbjørn Larsen, Jens Mortensen,
Kasper Harsberg, Anders Wilhjelm Jahn, Hans Christiansen, William C. Lerke, Mogens Henrik
Sørensen, Sarah Cramer Israelsen, Christian Kjelmann, Alexandia Ferdinandy, Mathias Amdi Cato
Jensen, Robert Rask, Alexander Posselt, Peter Fredborg, Thor Poulsen, Kasper Magnus Leonhard,
Karen Lønne Christensen, Peter Bang Nielsen, Anette Scheel-Krüger, Mathilde Borum
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