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ENDNU EN SÆSON er ved 
at gå på held. Jeg håber, 
alle har haft en god som-
mer, den har været lidt 

mere ustadig og blæsende end normalt. Flere 
har fortalt mig, at deres sejlerferie derfor foregik 
i Øresund, hvilket også gjaldt min. Vores sejler-
ferieambition var området omkring Lillebælt, 
men det var ikke muligt. Vi blæste inde og fik 
cyklet flere mil i sol end vi fik sejlet, men havde 
en dejlig ferie i den skønne Øresundsregion.

I år har jeg mødt flere, der har spurgt, om SSF 
er det sted, der tales om rundt omkring, med 
hyggelige skure, haver og et dejligt havnemiljø, 
hvor man kan få sig en spadseretur og tilmed et 
godt måltid mad. Tænk, at SSF på den måde er 
blevet et udflugtsmål. Det fortæller lidt om, hvor 
dejligt et sted vi har. At SSF er sådan en perle, der 
skaber interesse, er noget, vi skal værne om og 
være stolte af. Det mærkes jo også fortsat på til-
gangen af medlemmer, der stadig er stor, og det 
giver pres på bådpladser, sejlerskole, ungdoms-
afdeling, navigation mm, hvor vi stadig godt kan 
bruge flere instruktører og hjælpere.

Forpagtningsaftalen er kommet på plads. Vi 
har indgået en treårig aftale, hvilket jeg er glad 
for. Jeg synes, Gert og Karsten gør det godt. 
Deres tilbud om torsdagsmad med en gen-
stand eksklusivt for medlemmerne den sidste 
torsdag i måneden er et godt tiltag. 

Vi har fået installeret en ny moderne elek-
trisk styret mastekran, der er højere og kan 
række længere ud end den gamle mastekran. 
Det er lykkedes at finde en kran til en fornuftig 
pris, med en god brugervenlighed til det behov, 
vi har. Bestyrelsen sætter sikkerhed i højsædet, 
derfor er en mastekran blevet prioriteret frem-
for andre opgaver i havnen. Den var i en for-
fatning, der kunne indebære en risiko, ikke blot 
materielt, men også menneskeligt. 

Jeg vil gøre lidt reklame for medlemsmø-
det den 5. oktober. Bestyrelsen repræsenterer 
jo alle medlemmer af SSF og skal disponere 
bedst muligt i forhold til vedligehold af havn 
og ønsker fra medlemmernes side. Det er der-

for vigtigt at medlemmerne deltager på mø-
det den 5. oktober for dermed at få indflydelse 
på, hvordan der skal prioriteres. Eksempelvis 
blev mastekranen prioriteret fremfor det ned-
slidte slæbested på grund af sikkerhed, dette 
til trods for, at vi ønsker en aktiv jolleafdeling 
og derfor har behov for et brugbart slæbested. 
Pt er bestyrelsens førsteprioritet renovering af 
slæbestedet, men kanalen er ved at blive un-
dermineret, og midterbroen er flere steder i 
meget dårlig stand. Dette arbejde er sammen 
med behovet for vedtægtsændringer af stor 
vigtighed.  Kom og deltag med input og inspi-
ration, således at vi kan tilgodese mest muligt.

Ud over mange succesfulde arrangementer i 
SSF, herunder Vild med Vand, der gik rigtig godt 
med god støtte fra alle steder i havnen, har tirs-
dagssejladserne igen i år været velbesøgt. Det 
har ansporet motorbådssejlerne til at afholde 
møde om, hvilken form for fællesskab, de kunne 
ønske sig. Mange gode ideer kom på bordet, og 
det bliver spændende at se, hvad det kan bringe 
med sig af nye aktiviteter – godt initiativ.

Igen i år har SSF været repræsenteret ved 
mange kapsejladsarrangementer, og interes-
sen er stigende, hvilket kun kan styrke fælles-
skabet. Præmier er det da også blevet til, så et 
stort til lykke herfra.

Hvis du ikke har set det, så er skuret til af-
faldssortering og udearealet ved restauranten 
blevet malet, det har virkelig pyntet.
Til slut vil jeg endnu engang takke alle de 
frivillige, der bruger tid på at passe vores havn 
og medlemmer. Dem kan vi slet ikke undvære.
Jørgen

FORMANDEN TA’R ORDET

� At SSF er sådan 
en perle, der skaber 
interesse, er noget, vi 
skal værne om og være 
stolte af.
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AKTIVITETER

HVIS DU HAR fartøj/kajak på foreningens om-
råde, skal du iflg. vedtægterne afvikle to natte-
vagter pr. sæson. Medlemmer mellem 65 og 70 
år skal kun gå én nattevagt.

Nattevagtperioden starter 1. okt. og slutter 
30. april og afvikles på følgende måde:

I Skipperstuen finder du vagtskabet, hvortil 
din medlemsnøgle passer. Der findes vagtsed-
ler til udfyldelse. På væggen er der en kalender, 
hvor du kan se de ledige vagtdatoer. Du fin-
der 2 datoer, hvor du ønsker at gå dine vagter, 
udfylder 2 vagtsedler og afleverer dem i post-
kassen under tavlen. På samme opslagstavle 
hænger en oversigt over, hvornår de enkelte 
medlemmer går vagt. Her skal du selv tjekke, 
at du har fået de ønskede datoer.

Øvrige informationer fremgår af ”love og 
reglementer i Sundby Sejlforening” side 18.

 

MEDLEMSMØDE DEN  5. OKTOBER: 
Her har du som medlem mulighed for at komme med dine forslag, ideer, kla-
ger osv.  Mød op og deltag.

HUSK
� Giv havneudvalget besked nu, 

hvis dit fartøj ikke skal på land 
i vinter.

� Der må ikke ligge både ved 
midtermolen efter 15. nov.

� Kontroller dit stativ, inden bå-
den skal på land.

� Afrig din mast helt, inden den 
lægges i masteskuret.

VIGTIGT!  
� Aflæs el-måleren i dit skur og giv kas-

sereren besked senest  
d. 30. november 2017.

� Det er vigtigt, at dit el-stik er lovligt, 
også når du står på land, så vi undgår 
kortslutninger. Alle u-autoriserede stik 
bliver fjernet eller klippet!

NATTEVAGT

”HAVNERUNDFART”  
I EN NY VERSION
 LØRDAG D. 14. OKTOBER: Mød op kl. 10 ved 

flagmasten. Vi sejler til Trekronerfortet og gør 
et ophold der. Frokost kl. 13 i Københavns Ma-
rineforening på Takkelagevej. Alle medlem-
mer er velkomne uanset transportform. Både-
ne kan lægge til i Minørgraven.   

Pris eksl. drikkevarer  kr. 100.-  Bindende 
tilmelding ved betaling på konto reg 5324 
konto 0000344037 eller til Elin på kontoret 
senest d. 5. oktober.

O
BS

! 
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AFRIGGERGILDE  
D. 28. OKT.
STANDEREN HALES kl. 17, middag i restauran-
ten kl. 18.30, musik ved Accordeon. Billetter 
købes i restauranten senest torsdagen før. 

SENIORERNES  
BANKOSPIL
Søndag d. 13.nov. kl. 13.00 i SSF’s klubhus re-
stauranten. 
Adgangsbillet kr. 10,-. Der spilles 8 ordinære 
spil. Pris pr. plade kr. 10.- Herefter spilles 3 eks-
traspil – pris pr. plade kr. 10.-
ALLE ER VELKOMNE. 
TAG FAMILIE OG VENNER MED.

SANGAFTEN  
MED EVA & STIG
Torsdag den 7. december kl. 19-21 i Sundby 
Sejlforening
KOM OG SYNG MED på sømandsviser og sange, 
og bestil gerne bord på forhånd, hvis I vil spise!

BØRNENES  
JULETRÆSFEST
LAD OS FÅ en rigtig Sundby Julefest Søndag d. 
10. december kl. 14.00.
Der kommer en underholdende julemand – så 
tag endelig børn og børnebørn med.
Børnebilletter kr. 10,- kan købes i restauranten 
senest 7. december .
Voksne betaler kr. 30,- ved indgangen, og der 
serveres æbleskiver og glögg.   

EL-
INSTALLATIONER 
I DIN BÅD
 
ET KURSUS for medlemmer af Sundby 
Sejlforening Lørdag, den 4. november 
2017, kl. 12-15.30, i Skipperstuen

Jens Koch, pensioneret el-ingeniør 
med svagstrøm som speciale, kom-
mer igen og fortæller om el-installa-
tionerne i lystbåde. Det er et teknisk 
kursus med både teori og praktik. 
Jens Koch underviser blandt andet i, 
hvordan batterierne fungerer og skal 
håndteres og hvad galvanisk tæring 
og krybestrøm betyder.

Der bliver rig mulighed for at stille 
spørgsmål.

Jens Koch skriver mere om el-kur-
set på sin hjemmeside www.baadtek-
nik.dk. Hans bog ’El-installationer i 
Fritidsbåde’ er på udsalg i Sejlershop-
pen.dk. Han har en stabel med under 
armen til 100 kr./ stk. Du sparer por-
toen!

Tilmelding senest mandag den 30. 
oktober på mail til morten76@yahoo.
dk med ‘El-kursus i SSF’ i emnefel-
tet. Oplys i mailen, hvor mange I kom-
mer, med fornavn, efternavn og med-
lemsnummer.
Med sejlerhilsen Morten Speerschneider IF PEA

s
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AKTIVITETER

MEDLEMSAFTEN  
OM SIKKERHED
Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.00 
i Pejsesalen

HVOR LÆNGE virker automatikken i 
min oppustelige redningsvest ??

Kim Petersen fra Uni-Safe kommer 
og fortæller om sikkerhedsudstyr og 
demonstrerer udskiftning af co-2 pa-
tron og udløsertablet

Ta’ din gamle vest med, så kan Kim 
kikke på stand og alder 

En demo-vest bliver pustet op og 
evt. også en redningsflåde. Der vil 
være mulighed for at købe patroner og 
udløsertabletter til Secumar-veste mv. 
- samt nye veste og redningsflåder.

Kun for medlemmer af SSF. 
UNDERVISNINGSDAG: Tirsdage kl. 19 - ca. 21.00 
KURSUSSTART: Tirsdag den 3. oktober kl. 19.00 i Det Maritime Ungdomshus. 
Vi gennemgår det pensum, der skal bruges for at bestå Søfartsstyrelsens Duelig-
hedsprøve for lystsejlere, teoretisk del.  

Påregn et kursusforløb med en del hjemmearbejde. Prisen er 1.300 kr. ekskl. 
materialer og eksamensgebyr. Materialeudgifter ca. 900 kr. Den første aften 
vil der blive lavet en samlet bestilling. Kurset afsluttes med eksamen sidst i 
marts 2018.
UNDERVISERE Tom Høst (tlf. 27 73 08 63) og Jan Svärd. Tilmelding skal ske pr 
mail til navigation@sundby-sejlforening.dk  ”Navigation” i emnefeltet. Her op-
lyser du navn og medlemsnummer. Hvis der stadig er plads på holdet, vil du få 
svar tilbage om, hvordan du indbetaler kursusgebyret. 
Med venlig hilsen Tom Høst

Ideer fra 
motorbåds-
sejlermøde
MOTORBÅDSSEJLERNE (eller i hvert fald 
nogle af dem) mødtes i lørdag den 19. aug. 
i Fritidshuset til et lille ”opstartsmøde” om, 
hvad vi kunne tænke os af fællesskab mv. 
Vi var i alt 15 fremmødte, og der var virke-
ligt mange gode indslag og ideer. 

Der blev vendt mange ting, Ligesom 
der blev fortalt lystfiskerhistorier . . . . . dog 
med fotodokumentation. ”Ja, den var så 
stor . . . og hoppede lige af snøren.”

Der var alt i alt rigtig mange gode ide-
er og forslag, så jeg tror det kommer til at 
virke med en fælles indsats, så mød op i 
Fritidshuset den første lørdag i måneden 
kl. 10. 
Hilsen Kim ”pisk” Motorbådsrepræsentant, SSF

NAVIGATIONSUNDERVISNING 2017/2018 



7

FRA SEJLERSKOLEN

DENNE SÆSON har været lidt atypisk. Vejret 
har i forsommeren vekslet mellem at være me-
get blæsende eller helt vindstille. Derfor har Tø-
sens mandagshold haft en del tørsejlads i sej-
lerskoleskuret, hvor vi har gennemgået sikker-
hedsudstyr, benævnelser på skrog, stående og 
løbende rig, vindretninger, vigeregler og meget 
andet. Det er da heldigvis også blevet til en hel 
del herlige aftener på vandet, hvor der er øvet 
opskud, løbe til bøje, ”mand over bord” øvelser, 
vendinger, bomninger, at krydse, havne manøv-
rer, pæleræs og alt det andet vi skal nå at lære 
inden sæsonen går på hæld.  

Sejlerskolen er for mig en dejlig måde at 
starte ugen på; først arbejde, derefter hurtig 
aftensmad (kan lige nå en dagens ret i restau-
ranten inden sejlads) og så ud på vandet med 
ivrige elever. Når først man har oplevet, at være 
en del af det fællesskab, der opstår, når man 
tilbringer så mange timer sammen, vil man ikke 
undvære det igen. Det er en konstant glæde 
for os instruktører at opleve, at ”gamle” elever 
får blod på tanden og bliver aktive medlem-
mer i SSF. Det kan være svært at være ny sejler. 
Jeg oplever, at eleverne, ud over at lære at sej-
le også skaber et socialt netværk, som de kan 
trække på, når de selv har brug for hjælp eller 
har lyst til nogen at sejle med. Sejlerskolen er 
derfor i mine øjne med til at vise vej ind i vores 
skønne forening og udklækker hvert år nye po-
tentielle sejlere, der bringer friske pust ind i vo-
res forening. Derfor kan jeg godt forstå, at flere 
elever hvert år står på venteliste til at komme 
på sejlerskolen. Der er rift om pladserne. Vi har 
på spækhuggerne pt. 9 hold elever fordelt på 
3 dage, og på Bollen 2 hold elever fordelt på 2 
dage. Der er elever nok til at udvide med ekstra 
hold, men der mangler instruktører til at under-
vise dem.

RAPPORT FRA  
TØSENS MANDAGSHOLD

NAVIGATIONSUNDERVISNING 2017/2018 

Hvis der gemmer sig en lille underviser i 
maven på dig, som læser dette og har erfa-
ring i at sejle for sejl, så kom ned og besøg os 
en mandag, tirsdag eller onsdag kl. 18 – inden 
vi sejler ud, eller når vi kommer vindblæste ind 
igen. Mærk den gode stemning og få en snak 
med sejlerskolechefen Jan Lauridsen; det kun-
ne være du fik mod på at springe ud i et nyt 
eventyr som instruktør på verdens hyggeligste 
sejlerskole.
Med venlig hilsen
Annette Sonne Clifforth
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KALENDER

OKTOBER

Kontoret har åbent 
torsdag d. 26. kl. 19.00-20.30

UNGDOM:  
Der sejles mandage d. 2. og 9. fra kl. 17.00
23. kl 17.30-20.00: Afrigning/Teori
27.  kl. 17.30-19.30: Træning  

SEJLERSKOLEN: 
1.: Eksamens reservedag
3.: Navigationsundervisning for medlemmer 
starter kl. 19.00 og hver følgende tirsdag i Det 
maritime Ungdomshus. 
6.: Afslutningsaften for alle elever samt pårø-
rende i pejsestuen 

KAPSEJLADS: 
Intet

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

FÆLLESARRANGEMENTER: 
5. kl. 19.00: Medlemsmøde
9. kl. 19.00: Tovværkskursus starter
14. kl. 10.00: ”Havnerundfart”. Mødested ved 
mastekranen
26.: Medlemsaften om sikkerhed i Pejsestuen. 
Medlemstilbud: Dagens ret samt en  
genstand til kr. 100.-
28. kl. 17.00:  Afriggergilde
 
OBS! 
Nattevagterne starter 1. oktober.  
Husk at melde dig til!

SOMMERSTEMNING I SUNDBY HAVN
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NOVEMBER

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

UNGDOM:  
6. og 20. kl. 17.30-19.30: Teori
13. og 27. kl. 17.30-19.30: Træning  

SEJLERSKOLEN: 
Navigationsundervisning hver tirsdag

KAPSEJLADS: 
Intet

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

FÆLLESARRANGEMENTER:
4. kl. 12.00-15.30: Kursus:  
El-installationer i din Båd 
12. kl. 13.00: Seniorernes Bankospil
Tovværkskursus hver mandag
30.: Klubaften i Pejsestuen.
Medlemstilbud: Dagens ret samt  
en genstand til kr.100.-

DECEMBER

Kontoret har åbent torsdag d. 7.   
kl. 19.00-20.30

UNGDOM:  
4. kl. 17.30-20.00: Juleafslutning.  
Forældre, søskende mv er velkomne

SEJLERSKOLEN: 
Navigationsundervisningen fortsætter
 
KAPSEJLADS: 
Intet 

SENIORERNE: 
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde med 
madpakke i Fritidshuset   
6. kl. 13.00: seniorernes julefrokost 
Andre arrangementer annonceres  
i Fritidshuset

FÆLLESARRANGEMENTER: 
7. kl. 19-21: Sangaften med Eva & Stig
10. kl. 14.00: Børnenes juletræsfest
31. kl. 11.00-13.00:  Seniorerne inviterer alle 
medlemmer af SSF til gløgg og æbleskiver  
i Fritidshuset

JANUAR

Der kommer et nyt medlemsblad med  
informationer til januar. Allerede nu er  
følgende arrangement på plads: 
28. januar 2018 kl. 14.00:  
Foreningens bankospil

SOMMERSTEMNING I SUNDBY HAVN
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VILD MED VAND

 
HAVNENS DAG ”Vild med Vand” er et lands-
dækkende arrangement med Dansk Sejlunion 
og FLID som hovedarrangører og med økono-
misk hjælp fra Nordea fonden.

Ib Petersen, Karin Sonne og Annette Clif-
ford havde sørget for at SSF kunne komme 
med og havde indsendt et mindre program 
for dagen. Derefter gik det stærkt med at få 
forskellige hjørner af sejlforeningen til at vise, 
hvad de kunne. Kl.  10.00  bød formanden for 
Lokaludvalg Øst, Ole Pedersen, velkommen. 
Dagens program blev delt ud til alle  interes-
serede, hvorefter det gik slag i slag med de an-
noncerede arrangementer. Der blev sejlet med 
2 af foreningens spækhuggere, og mange fik 
en ny oplevelse ved at sejle for sejl. Skoleche-
fen og nogle instruktører stod klar til at svare 
på spørgsmål. Ib Petersen sejlede Sundet tyndt 
med mange gæster i sin motorbåd Lady Ta-
mara. På nordre mole havde Ungdomsafdelin-
gen med Lena og Simon som bærende kræfter 
nok at se til. Der var kø hele dagen, fordi mange 
unge ville prøve at sejle med DMU’s plastikka-
jakker, foreningens optimister og Zoom 8 joller.

Peter Wigan og en repræsentant for Amager 
Øst Lokaludvalg deltes om pladsen ved Kajak-
huset, hvor de kunne berette om havkajakker i 
SSF og om Lokaludvalgets arbejde. Motorbå-
den Flyvefisken fra Foreningen Fugl og Fisk sej-
lede med voksne og børn hver time hele dagen, 
og mange benyttede denne lejlighed til at se 
Amager Strandpark fra vandet og en enkelt fi-
skesnøre blev kastet.

På Prampladsen havde Røgelauget sørget 
for nyrøgede makreller med tilbehør, og Lange 
Kim og hans team havde travlt og totalt ud-
solgt inden for 2 timer. Folk sad og hyggede sig 
og nød dette specielle hjørne af havnen. Claus 
Rønnow, der guidede tur havnen rundt, mistede 
nogle deltagere, da den dejlige duft ramte de-
res næsebor.

Peter Korsbjerg fra delebåden BLUEBERRY 
stod ved båden og fortalte om projektet, og fik 
optaget nye medlemmer til teamet.   

I Fritidshuset bød seniorerne på kaffe og 
fortalte om foreningens historie. Mange gæster 
kikkede forbi og spurgte interesseret om livet i 
foreningen og fik informationsmaterialer. Re-
præsentanten fra FLID var meget imponeret 
over, at vi har 70 medlemmer hos seniorerne.   

På søndre mole  ar der værksted for knob og 
knuder, og her var tilstrømningen stor hele da-
gen. Mange gik hjem med flotte tovværksmåt-
ter. Lone og Jørgen underholdt gæsterne med 
sang og guitarspil.  

Alle haverne var åbne, og gæsterne kunne 
opleve, hvad der kan dyrkes på gammel los-
sepladsgrund og hvor megen hygge, der er. Et 
sted serveredes hjemmelavet rabarbersaft, no-
gen fortalte historier og andre havde kaffe og 
hjemmebag klar. Birgittes udstilling af gamle 
flasker, skår og skilte, som var dukket op af jor-
den, vakte interesse. 

På græsset foran haverne var der træng-
sel ved vognen, hvor der solgtes dejlige ristede 
pølser og flæskestegssandwich. Ved siden af 
kunne der købes fadøl, og Konrad klarede pop-
cornene.

Det var foreningens debut i Vild med Vand, 
og det blev en fantastisk dag med glade gæ-
ster, der nød vores dejlige havn – mange for 
første gang - både på land og på vandet. Vi er 
klar til at deltage til næste år, hvor vi igen vil 
vise, hvad vi kan tilbyde, og samtidig har sam-
let lidt erfaring, så det kan blive en endnu bedre 
dag.

Fotograf Frank Thomsen havde fået tilla-
delse til at opsende en drone, der filmede over 
havnen og langs kysten udenfor. Det flotte re-
sultat kan ses på foreningens hjemmeside.
Lillian

LØRDAG D. 10. JUNI 2017



11

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

FAMILIESEJLADS

DAGEN EFTER ”VILD MED VAND” mødtes vi til 
den traditionelle årlige familiekapsejlads, hvor 
det vigtigste er at deltage, ikke mindst i den 
efterfølgende frokost med præmieoverrækkel-
se på søndre mole.

10 både var tilmeldt. Desværre ingen motor-
både – lidt ærgerligt. En god frisk vind send-
te os til Røsen på kryds og derefter på læns til 
bøjen syd for møllerne, inden vi fik en frisk halv-
vind i mål. ”Bollen” lå vuggende og fik os alle 
truttet ind med Joachim og hans børn i deres 
smukke MILA som vinder. Jacob og familien 
fik stor hjælp af en 10 årig kammerat, men han 
var også søspejder! Andre deltagende fartøjer 
havde også børn ombord. Birgitte havde fået 
købt slikposer, og det var et hit hos børnene. 
De fine præmier var købt hos Hellers, der gav 
50 % rabat – tak for det! Førstepræmien er et 
smukt sølvfad, doneret af Viggo Hind i 80’erne, 
og Joachim Quistorff-Refn får nu sit navn på 
for 3. gang. 

Frokosten blev indtaget ved de lange bor-
de. Birgitte og dommerne Mogens og ”Basse” 
lovede at være klar igen til næste år, så se nu 
at komme ud af starthullerne. Der er plads til 
mange flere både sejlere og motorbåde til det-
te hyggelige arrangement.   
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SIDEN SIDST

PINSEMORGEN 
begyndte som sædvanlig med fælles morgenkaffe. 
60-70 personer dukkede op denne lidt våde morgen, hvor de 
standhaftige sad udendørs under parasoller, indtil det blev 
rigtig vådt. Restauratøren havde i år sørget for, at vi selv 
kunne smøre rundstykkerne til den medbragte kaffe. Til de 
glemsomme sponserede han kaffen og bad i stedet for om 
at beløbet blev doneret til Ungdomsafdelingen i bøssen på 
skranken. Det gav et pænt beløb. Han donerede også en 
kasse øl til lodtrækningen senere. Tak Gert.

Aktivitetslederen havde sørget for en lille én til halsen 
samt hyggelig underholdning og fællessang akkompagne-
ret af Bente fra Dragør med sin harmonika. Stor tak til Bente.  
Der blev solgt 3 farver  Amerikansk Lotteri  med mange dejli-
ge præmier. Fin morgen på trods af vejret. 

Pinseturen til Raa
IGEN I ÅR havde vi fået mulighed for at bruge 
Raa Segelsellskapp’s klubhus Raanocken.

De praktiske og kreative piger havde pyntet 
bordene i hvidt og blåt til de godt 40 personer,  
der skulle spise med. Det er altid dejligt med 
nye deltagere og ikke mindst mindre børn.

Klubhuset blev delt med sejlere fra Lynet-
ten, der havde medbragt sange og musik, så 
alle kunne synge og få en svingom efter indta-
gelse af den medbragte grillmad og tilhørende 
drikkelse.

Søndag tog de morgenfriske på cykeltur til 
Sofiero og så den smukke park med de man-
ge rhododendron. De mindre friske sov længe, 
og et par stykker blev sat i gang med at dæk-
ke bord til frokosten, der på grund af vejret 
også blev en indendørs, men meget hyggelig 
oplevelse. Morten Speerschneider skulle lige 
demonstrere, hvordan man åbner en dåse sur-
strømming, hvilket blev en forestilling nede på 
fliserne foran klubhuset. Det stank forfærdeligt, 
men nogle skulle prøve, hvordan det smagte, 
hvilket medførte en skrækkelig tørst, der måtte 
dulmes med den medbragte brændevin. 

Dagens sidste tradition – pandekagebag-
ning på stranden - blev på grund af regnen til 

en 
inden-
dørs aktivi-
tet med bagning i køkkenet, der endnu engang 
måtte rengøres, så lokalerne kunne afleveres 
i pæn stand inden hjemturen 2den pinsedag 
som sædvanlig i pæn luft.

Der skal lyde en tak til Raa Segelsellskapp 
for lån af huset og til alle de, der hjalp med at 
få det hele til at fungere både under forbere-
delserne, afviklingen og oprydningen. På gen-
syn til næste år.
Lillian (ikke sejlende i år, men i bil søndag med Jens, Birgitte 
og Bjørka) 

VILD MED VAND –
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TUR TIL FYN
MANDAG FORMIDDAG den 26.06 starte-
de en bus fuld af forventningsfulde "unge", 
der er blevet meget ældre mod Fynsland. 
Første stop var Nyborg gl. Færgehavn, 
med en let frokost. Vi ankom til det 
4-stjernede Hotel Svendborg ved kaffetid. 
Vel installeret spiste vi fællesmiddag sam-
me sted, hvor 5 stjerner ikke var nok. Tid-
ligt næste morgen tog vi med færgen til 
Ærø, hvor en fantastisk guide og en dygtig 
chauffør førte os rundt og fyldte os med 
stor lokal viden. Næste dag sejlede vi en 
skøn tur med M/S Helge til Valdemar Slot, 
hvor kaffen og en stor flot hjemmebagt 
kage ventede. Frokosten bestod af en god 
madpakke fra den lokale slagter. Så var 
der alenetid resten af dagen, så vi kunne 
være klar til næste dag, hvor vi kørte til 
Egeskov slot. Imellem regnbygerne så vi 
slottets mange herligheder -  igen med en 
super guide. Afskedssmiddagen på hotel-
let var igen utrolig lækker.  Hjemturen gik 
via Nyborg, hvor vi fik endnu en fyldest-
gørende historisk beretning om Danmarks 
fortid. Frokosten indtog vi hos Nyborg Ma-
rineforening i deres smukt beliggende og 
fantastisk indrettede marinestue. Hjem-
me igen med en en dejlig historisk, oply-
sende tur i bagagen. Hvor får Mogens det 
dog fra? Er det inspiration fra Britta eller 
et langt livs erfaringer. Der var Fugl"e"sang 
over det hele.  
Grethe Jacobsen

SKT.HANS
VEJRET VAR USTADIGT, men nogenlunde tørt, 
så der kunne grilles på terrassen ved Det Ma-
ritime Ungdomshus, men de fleste spiste og 
hyggede sig indendørs. Ved nitiden holdt Claus 
Brask båltalen. Han sendte tankerne tilbage til 
dengang, han som ganske ung deltog ved  Skt.
Hans bålet, der uden tanke om gift og miljø, 
blev tændt midt på søndre plads. Det blev op-
bygget af alt gammelt skrammel, gamle bukke, 
affald, og udtjente skrog. Den sidste afbræn-
ding på den plads blev afholdt i frisk vind og 
udviklede høje flammer og megen varme, der 
nær havde antændt de både, der stadig stod på 
land! Året efter blev bålet flyttet til den davæ-
rende jolleplads på nordre mole, og i de sidste 
mange år er det bygget op på en flydepram ude 
på vandet. Efter den fine tale blev bålet, som 
Simon havde designet og trukket ud foran DMU, 
tændt, og sammen med de mange medlemmer, 
der efterhånden var dukket op, blev Midsom-
mervisen afsunget og snakken gik medens bå-
let brændte ned. Det blev igen en hyggelig Skt.
Hans aften.     
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VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER: 
Michael Christensen, Signe Rønnow, Anders Døring, Kenneth Breus Bock, Jacob  H.Madsen,  Susan 
Avus, Hai Son Nguyen, Søren Bukh Svenningsen, Peter Pouplier, Mikkel Lundberg, Kristina Tønners, 
Phil Regnauld, Søren Rasmussen, Rasmus Nissen, Michael Lasse Bruns, Martin Prien, Bo Christensen, 
Andreas Rademacher, Simon Schou, Lotte Varder, Riff Arentsen, Hafrun Alda Karlsdottir, Kristin 
Kristjansdottir, Henrik Menné, Bo Christensen, Sylvester Bæklund, Villads Emil Askou Kjer, Anne Lise 
Olsen, Andreas Amadeus Bjørklund, Emma Fugl,  Sarah Davy, Elder Davy, Mathias Enghøj Lange, 
Kim Lykke Jensen, Helle Bjerrum, Brian Thomsen, Niels V.Haar Sørensen, August Ask Bjerrum, Jakob 
Villumsen

� 10. juni i Sejlklubben Lynetten: Stort tillykke til Niels O. 
Mogensen i L23 Do-Do med en flot førsteplads i AMAGERCUP 
DH-LØB.
� I juli måned blev Ditte Andreasen og mandskab nr. 5 ved det 
svenske MESTERSKAB I FOLKEBÅD I HALMSTAD. Godt gået.
� 5.-10. august i Kerteminde sejlede folkebådene om 
GULDPOKALEN 2017 . Det lykkedes  ikke for SSF-sejlerne Ditte 
Andreasen og Michael Empacher samt Anders Jonas Rønn 
Pedersen at genvinde deres flotte placering fra sidste år. 
� 17.-19. august deltog Anders Rønsholdt, Claus Brask og Jesper 
Lorents i DM FOR  IF-INTERNATIONAL FOLKEBÅD og fik en 5. 
plads
 � 18.-20. august: DM I MELGES 24 Det blev sølv til SSf med Marc 
Wain Pedersen som skipper og Kristian Schaldemose, Simon 
Østergaard samt Claes B. Willeberg (Hellerup)  som gaster. 
� I 2. løb i RUNDT OM FORTERNE den 27. aug. fik Jimmie i 
Emmelina guld og delebåden Blueberry fik sølv

Tillykke til alle med de fine resultater.

FRA KAPSEJLADSBANERNE
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SundbySejl

JULEAFTEN 2017
Vi laver julemad til afhentning, 
I vil kunne hente det dagen 
inden, altså lillejuleaften fra 
kl. 12.00 til kl. 16.00.
Vi gør det hele klar, lige til at 
varme og I får selvfølgelig en 
brugsanvisning med. 

ANDESTEG
Med hjemmelavet rødkål, 
brunede kartofler, hvide 
kartofler, sauce og surt 
Pris. kun 150kr pr. person. 
4 personer for kun 500 kr. 
inkl. alt 

I kan også bare købe en hel 
stegt and for 375kr. 
HUSK at bestille i god tid 
senest torsdag den 
21. december 2017
Vi glæder os til at høre 
fra jer. 

S U N D BY S E J L C A F E & R E S TAU R A N T  A M AG E R S T R A N DV E J 15   2300 KØ B E N H AV N 
S U N D BY S E J L. D K     T E L:  3259 4130


