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Gamle Anes Jul 
Knak - Knak Knak - Knak, sagde det. 

"Naa er det nu galt igen", sagde Tommy. 
"Det er Gigten. Den er altid slem, naar 
det fnusker," svarede Ane. 

"Fnusker," spurgte Tommy, "hvad er 
det for et Ord? Det har jeg aldrig hørt 
før." 

"Saa har du aldrig været paa Falster, 
kan jeg forstaa," svarede Ane. "Det hørte 
jeg for - ja lad mig nu se, jo, det maa 
vel blive 7 Aar siden, da jeg var i 
Nykøbing. Det er ellers, hvad man her i 
Byen kalder Støvregn, hvad der jo i 
Grunden er noget Sludder, for Støv er jo 
da tørt, saa jeg synes nu, at fnusker er et 
meget bedre Ord, og jeg har da ogsaa 
holdt mig til det lige siden. 

Men galt er det med Gigten i saadant 
et fugtigt Vejr. Man er jo ikke helt ung 
længere; bare jeg rokker lidt med 
Gaffelen, saa knager det helt ned i 
Spanterne. 

Bare det dog snart var Sommer igen, 
det er nu alligevel den eneste Tid paa 
Aaret, hvor det er værd at leve". 

"Det passer," sagde Tommy, "jeg kan 
heller ikke fordrage denne Kulde; Olien 
i mit Bundkar er snart lige saa tyk som 
Grød." 

"Olie? - Bundkar? - hvad er det for no
get, " spurgte Ane. 

"Jo, ser du Ane, du er jo en Sejlbaad, 
saa du hører jo til dem, der bevæger sig 
ved saadan nærmest at drive med 
Vinden. Men vi Motorbaade, vi bevæger 
os nærmest ligesom Fiskene. Vi har 

Fortsættes side 4... 

Forsidebilledet: 
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...fortsat fra side 2 

saadan en Slags Halefinne, som man 
kalder en Skrue, i Agterenden; og til at 
bevæge den har vi en Motor, og 
"Bundkar" og "Olie", se det er altsaa no
get, der hører til Motoren. 

Men det kan jo ikke nytte, jeg vil fork
lare dig om det, for det er nemlig 
Mekanik, og saadan noget kan Kvindfolk 
ikke forstaa." 

"Nej, det kan de vil ikke", sukkede Ane. 
Saa tav de begge to. 

Noget efter begyndte Ane igen at 
snakke. "Uh, hvor er det trist med 
saadan et Vejr. 

Det er ligefrem til at springe læk over. I 
Dag er det den 24. December, saa skulde 
det jo have været højt, klart Vejr med 
stille, klingrende Frost og Sne baade paa 
Pladsen og paa Dækket. 

Og hvad har vi saa? 
Surt, silende Regnvejr. Halvmørkt og 

graat er det næsten hele Dagen, og man 
staar i Pløre og faar kold Køl hele 
Døgnet. Det er ikke saa underligt, at 
man faar Gigt. 

Nej, det er ikke som da jeg var ung, da 
var det altid meget bedre - jeg mener, alt
saa saadan rigtigere - Julevejr." 

"Saa maa det jo ligefrem have været 
Postkortjul, I havde dengang", sagde 
T ommy. 

"?ostkortjul? Hvad er det for noget?" 
spurgte Ane. 

"Det skal jeg sige dig," sagde Tommy, 
"det er saadan noget med Sne og 
Kanebjælder, og funklende Stjerner og 
straalende Lys, og Nisser og Gaasesteg, 
akkurat saadan, som man ser det paa 
Julekortene. Se det er, hvad man forstaar 
ved en Postkortjul," 

Saa blev der igen Stilhed paa 
Baadepladsen. Trimerne gik, Regnen 
silede stadig ned, og det begyndte at 
skumre. 

Laagen gik op - og Johansen kom ind 
Han gik søgende ned langs Rækkerne af 
Baade, indtil han genkendte Anes 
Rejsning, saa snoede han sig mellem 
Baadene ind til hende, bandt en stor 
grøn Grangren i Flag-faldet og lod den 
gaa til Tops. 

Saa stod han lidt og saa andægtigt paa 
Ane og paa Grangrenen deroppe, 
klappede Ane paa Boven og gik stille der
fra. 

Saa først blev det Jul for gamle Ane. 

Sct.Claus 

Historien er tidligere bragt i 
MEDLEMSBLAD FOR 

SUNDBY SEJL-FORENING 
nr. 8 December 1943 

Tak til "Seniorerne" 
På bestyrelsesmødet i SSF den 26. november 2001 fik vi overrakt en flot 
gave fra "Samtlige Seniorer". 
Vi vil gerne på denne måde sige mange tak til Seniorerne for bogen "TAKT 
OG TONE" af Emma Gad, som allerede har fået sin plads i reolen hos Kitt. 
Som en tidligere sejler kammerat og nær ven af familien sagde, da han for 
22 år siden fik samme bog til sit bryllup: "En spændende bog, der med tiden 
er blevet mere populær end sin forgænger - "Kaptajnen". 
Bogen er stadig populær, om end i dag mere brugt i disse sammenhænge; 
For vi er jo godt klar over at der nok ligger en smule ironi gemt i denne 
flotte gave. 
Nu ser vi jo heldigvis ikke alle sammen ens på tid og trend, hvilket vel også 
er tilfældet bag reaktionerne på vores udtalelser på efterårets generalfor
samling. 
Dobbelt ironisk er det jo så, at Kitt på generalforsamlingen tillod sig at 
bruge udtrykket "gamle" - direkte henført til ordene valgt af en tidligere 
taler, der som Senior i SSF, selv brugte dette udtryk om den ældre genera
tion i SSF! 
Mens Flenrik aldrig brugte dette udtryk, ej heller talte om specifikke alders
grupper, men blot henviste til at mange ofte tager en så lang tørn i det friv
illige arbejde, at man brænder ud - Præcist henført til den aktuelle situation 
i ungdomsarbejdet hvor en gruppe "unge medlemmer" er brændt ud efter 
over 10 års konstant arbejdsindsats og derfor har valgt at stoppe. 
Ironisk, ikke ironisk eller dobbelt ironisk - det er vel sagen et fedt, for vi er 
glade for bogen. Og det er faktisk spændende at sammenhold de gamle vise 
ord med de mere moderne skrifter om sprog og forståelse, som man kan 
lære mere om ved at studere hvad der ligger bag ordene: assertion eller as-
sertiv kommunikation. 
Endnu engang mange tak for bogen, idet vi håber på en fortsat god og posi
tiv dialog om dagligdagen og fremtiden i SSF. 

Kærlig hilsen 

Henrik og Kitt Gravesen 

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS 
Billige kvalitetstryksager 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
'C Kataloger - Faktura - Kuverter - Etiketter - Brevpapir - Prislister -
u_ 

O) 
Alt i bogbinderarbejde 

Bøger 3 
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c Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 2. 
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£ Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag » 

| SMQffsettruk 
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fra DS hjemmeside 

Yngling/kvinder - max. besætningsvægt på 205 kg 
ISAF besluttede ved sit årsmøde i 
November, at der i fremtiden i rela
tion til OL skal gælde en maksimal 
besætningsvægt på 205 kg, d.v.s. en 
gennemsnitsvægt på 68,33 kg per 
person. De nordiske lande stod tem
melig alene med synspunktet om, at 
der ikke skulle være en vægtgrænse, 
subsidiært at den skulle være 
væsentlig højere. 

Efter temmelig hede diskussioner i 
fire ISAF 4 komiteer, i korridorerne 
samt på globalt plan fandt 
spørgsmålet om man skulle have en 
vægtbegrænsning, og i givet fald 
hvilken, endelig en konklusion ved 
ISAF møderne i Lissabon, der afslut
tedes medio november. 

Indledningsvis havde fire komiteer, 
henholdsvis Womens Committee, 
Keelboat Committee, Sailing 
Committee og Events Committee de
batteret spørgsmålet, og da 
spørgsmålet om der overhovedet 
skulle være en vægtgrænse kom 
frem i Council, blev dette enstem
migt vedtaget. 

M.h.t. den specifikke vægtgrænse 
var indstillingen fra de fire komiteer 
igen den samme, nemlig en max. 
Besætningsvægt på 205 kg. Denne 
konsensus var dog først nået efter 
hede diskussioner i komiteerne, 
hvor der bl.a. blev præsenteret 
mange statistikker samt holdning 
omkring vægt spørgsmål. Efter en 
debat støttede ISAF's Council ind
stillingerne fra disse tekniske komi
teer og forslaget om en max. vægt
grænse på 205 kg blev vedtaget med 
31 for, 3 imod og 3 blanke. 

Målemetoderne m.h.p. at kontrollere 
vægtgrænsen bearbejdes i en speciel 
arbejdsgruppe, og disse vil blive 
fastlagt endeligt ved ISAF's 
halvårsmøde i foråret. Hvad der end 
bliver besluttet, så vil 2002 Yngling 
VM i Schweiz blive anvendt som test 
stævne for disse målemetoder m.h.p. 
en endelig beslutning i november 

2002. Dette stævne er tillige det 
første stævne med kvalifikation af 
nationspladser til OL. 
Den maksimale besætningsvægt på 
205 kg og dermed 68,33 kg i gen
nemsnit per person var endda efter 
adskillige landes opfattelse stadig 
for høj, herunder Middelhavslan
dene, Syd- og Mellemamerika samt 
specielt Asien - De ville gerne have 

Ikke over 205 kg. - til sammen 

haft den endnu længere ned til ca. 
190-200 kg, hvor de Nordeuro
pæiske^ lande gerne ville have haft 
den op på 210-220 kg. 
Når det blev i gennemsnit 68,33 kg 
per person, skyldtes dette blandt an
det, at det er den vægt som har 
været gældende i match race for 
kvinder igennem adskillige år, lige
som som der muligvis også var 
mange der var nervøse for, at hvis 
205 kg ikke blev vedtaget, så ville 
der være stor risiko for at vægt
grænsen snarere blev lavere end hø
jere. 

Paradoksalt nok fremviste Womens 
Committee selv en statistik for en se
rie vejninger/forespørgsler, bl.a. 
baseret på EM og VM, som viste, at 
hvis man valgte de 205 kg, så ville 
godt 50% af de besætninger der 
havde været aktive i 2001 og der var 
vejeoplysninger fra skulle foretage 
ændringer i besætningerne for at 
komme ned under 205 kg. Så 

Womens Committe samt de andre 
komiteer var bevidste om, at de 205 
kg ville få konsekvenser for en hel 
del aktive besætninger, men deres 
argument var, at når der var tale om 
3-personers både som Ynglingen, så 
ville man i højere grad kunne kom
binere personer med forskellig vægt 
bl.a. ved udskiftninger i besæt
ningerne, og dermed kunne man al
ligevel tilgodese en større vægt
spredning i denne klasse end de an
dre OL-klasser for kvinder. 

Fra dansk og nordisk side er man 
bestemt ikke tilfredse med denne 
beslutning, specielt ikke set i lyset af, 
dels at beslutningen først træffes ét 
år efter at Ynglingen blev valg som 
ny kølbåd for kvinderne uden en 
vægtgrænse, dels at man netop i køl
båd burde kunne have en højere 
gennemsnitlig besætningsvægt idet 
de mindre kvinder allerede er tilgo
deset med de tre andre bådtyper, 
windsurfing, en- og to personers-
joller. Men desværre havde kun få 
andre lande sympati for de nordiske 
argumenter, og selv USA, Canada 
og England støttede vægtbegræsnin-
gen. 

2001-11-27 
Dan Ibsen 

Amagerbanken. 
VI er lige så lokale, 

som du er. 
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Kastrup Marine Service A/S 
flytter til nye lokaler 
Kastrup Marine Service 
flytter til Saltværksvej 56 
i januar 2002 

Efter 25 år med bådudstyr på 
adressen, Saltværksvej 2, har vi nu 
besluttet at flytte forretningen ca. 
300 m længere op ad vejen til 
Saltværksvej 56. 

Grunden til at vi flytter, er bl.a. den, 
at huslejen bliver ved med at stige, 
samtidig med at vi har enorme 
varmeudgifter. Sidste år fik vi en ek
stra varmeregning på 55.000,-kr. Det 
har vi simpelthen ikke råd til. 

Da parkeringsforholdene heller ikke 
er de bedste på vor nuværende 
adresse, har vi altså nu taget skridtet 
til at flytte. Vi vil på den nye adresse 
etablere 5-6 parkeringspladser med 
mulighed for evt. udvidelse. Da for
retningen samtidig ligger i stueplan, 
mener vi det alt i alt vil være til 
gavn for vore kunder, som vi glæder 
os til at vise de nye faciliteter. 

Telefon- og faxnumre bliver det 
samme som hidtil. 

Vi glæder os til at betjene vore kun
der i de nye lokaler, og vi vil i 
forbindelse med flytningen lave et 
flytteudsalg med rabatter, der batter. 
Så følg med i lokalaviserne, hvor vi 
vil annoncere de tilbud, der kom
mer. 

Det er naturligvis vemodigt at flytte 
herfra, men vi tror på, det bliver 
med bedre rammer for vort firma, 
hvor vi samtidig vil få mulighed for 
at etablere et mindre motorværkst
ed, så vi kan servicere jeres bådmo
torer. 

På snarlig gensyn. 
Med venlig hilsen 

Jens Boldreel 
Kastrup Marine Service A/S 

KÆMPE FLYTTEUDSALG 
I 

KASTRUP MARINE SERVICE A/S 

Fuldautomatisk Seeumar Vest for 845,00.... 645,00 
Fuldautomatisk Seeumar Vest m/sele for 995,00 .. .nu 798,00 
Mustang Flydedragt for 3495,00 2795,00 
Columbus Redningsvest 50~70kg før 298,00 nit 198,00 
Columbus Redningsvest 70~90kg før 298,00 198,00 
International Micron Optima, 
hvid/rød bundmaling tor 375,00 275,00 
Hempel Light Primer 3/4, grå før 178,00 100,00 
Hempel Light Primer 2,5, grå før 522,00 ..nu 31.2,00 
Maritimt Sengesæt 1.40 x 205 for 449,00 .......nu 329,00 
Maritimt dugestof 150cm bred, pr.m. før 198,00..... 108,00 
Maritimt bomuldstof, pr.m. før 88,00... 68,00 
Garmin GPS Kortplotter 180 før 7999,00 nu 6999,00 
Garmin GPS Kortplotter 1.62 før 5999,00 nu 5399,00 
Garmin GPS Kortplotter 225 før 16000,00... .......nu 1 2999,00 
Fej fra Excel/Musto/Heily-Hansen/Red Green/Sea Side mm stærkt nedsat 

disse priser gælder sålænge tager haves, 
på gensyn hos: 

KASTRUP MARINE SERVICE A/S 
Saltværksvej 2 - 2770 Kastrup 

V Åbningstider: man-fre: 9-17,30 
lerdag: 9-13,00 •<&.£ V-< 

VS 

( Å  
u 

y) 
(Å 

(i 
LA 

Sundby Sejlforening 
byder følgende nye medlemmer velkommen 

Erling Aggerholm Høstgildevej 60, 2300 S 
Ved Sønderport 11, 2300 S Gunnar Johansen 
Karsten Bendixen Amsterdamvej 17, 2300 S 
Uplandsgade 8, 2300 S John Hansen 
Haakon Jens Bertelsen Bogtrykkervej 3, 2400 NV 
Hollænderdybet 37, 2300 S Sebastian Rasmussen 
Kurt Holst Saltværksvej 162, 2770 Kastrup 
Norgesgade 17, 2300 S Søren Rasmussen 
Tony Johansen Langtoften 9, 3660 Stenløse 
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Grundstødning - med manér! 
En bådfører blev fundet skyldig i overtrædelse af lov om sikkerhed til søs § 29, stk. 3, ved at have ført båd i spiri
tuspåvirket tilstand (promille på 1,78) og fik en bøde på 5.000 kr., jf. Ugeskrift for Retsvæsen 20011586V. 

En hyggelig torsdag eftermiddag mødtes Brian og 3 
venner i Brians båd. De havde aftalt, at de skulle ud på 
en hyggelig sejltur. For at styrke hyggen havde de da 
også taget en kasse guldbajere med, og på vejen ud 
drak de de et par stykker. 
Uheldet ville så, at de tabte roret. 
Det var selfølgelig ærgeligt men ikke nogen 
livsfarlig situation. Brian og vennerne 
forsøgte at smide ankeret ud for ikke at dri
ve væk, mens de ventede på hjælp. 
Ankeret ville bare ikke hænge fast i bun
den, så båden drev alligevel og 20 min
utter senere drev båden på grund. 
Her prøvede de forgæves at trække 
båden fri med ankeret og en halv 
time senere sad de helt fast. 
Over radioen fik Brian kontakt til 
nogle sejlerkammerater, der kom 
ud for at hjælpe. Det var ikke nok 
til at trække båden fri. 
Aftalen blev så, at to af Brians 
venner blev taget med i land, 
og Brian og en ven blev ombord 
på båden. 
I løbet af natten og den følgende 
dag fejrede Brian og vennen grundstød
ningen med resten af de 30 guldøl, som 
de havde medbragt. 

Fredag eftermiddag rettede Lyngby Radio henvendelse 
til den lokale marinedistrikt og bad om hjælp til en lyst
båd, der var gået på grund, og som havde blokeret nød-
kalen på VHF'en hele formiddagen. 
Den lokale Fiskerikontrol og Politiet blev anmodet om 
at gå til assistance for lystbåden. Gummibåden blev sat i 

& 

vandet, og man kontaktede Lyngby Radio for at få 
nærmere oplysninger 

I radiosamtalen mellem redningsbåden og 
Lyngby Radio brød Brian ind flere gange så 

redningsbåden skiftede og tog kontakt til Brian 
for at høre, hvad han havde at sige. 
Brian fortalte, at han havde mistet skrue og ror 
og at båden drev, samt at der var 15 meter 
vand under kølen, men Brian kunne ikke op
lyse sin position. 
Under samtalen fik redningsfolkene en mis
tanke om at, besætningen nok havde fået en 
anelse over tørsten. 

Redningsfolkene fik på anden måde lokaliseret 
Brians position, men de kunne ikke komme 
helt hen til Brians båd, da der var kun 30 cm 

vand, så de vadede resten af vejen. 
Brians båd lå helt stille og ankeret var ikke en 
gang kastet ud. 

Da redningsfolkene nåede frem sad Brian og ven
nen og drak øl og var så tydelig berusede at de havde 
svært ved at klare sig selv. 
Redningsfolkene bedømte situationen som alvorlig og 
tilbød at tage Brian og vennen med i land. 
Brian og vennen kom op at skændes om, hvorvidt 
de skulle tage med i land eller blive på båden, og 
det endte med, at de begge blev ombord. 

Senere kom Brians søn ud til båden og sørgede for at 
der blev lagt et anker ud, så båden ikke kunne drive 
væk. Også han forsøgte at overtale Brian og vennen til 
at tage med i land, men Brian og vennen blev tappert på 
båden til der kom hjælp og båden blev bugseret ind. 
pc 

Hvor F... er mine stræktove og agterfortøjninger blevet af? 
Jeg lod dem jo sidde på pælene da jeg tog båden på land i efteråret! 

En udtalelse man ofte kan høre om foråret når båden er kommet i vandet. 

De er taget ned af pladsmanden for at forhindre at de fryser fast i is og dermed forårsager skader på pæle og bro. 
Også pga is skal alle fartøjer have havneudvalgets tilladelse til at ligge i havnen efter 15. december. 
Fartøjer der ligger i vandet vinteren over skal ligge samlet på nordre mole. 

Husk nu lige, at bukke og andet grej SKAL være tydeligt mærket med ejerens medlemsnummer OG fartøjetsnavn. 
Venlig hilsen 
Søren Poulsen 
Pladsmand. 
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Referat af 

Punkt la, Protokol: 
Intet. 

Punkt lb, Eksterne forhold, der 
ved-rører SSF: 
Jens Kramer Mikkelsen og Søren 
Pind vil blive inviteret til møde med 
formand og næstformand. 
Pengene til det maritime ungdoms
hus er bevilliget. Huset er planlagt 
til at være 150 m2 . Derfor vil SSF be
holde det eksisterende ungdomshus, 
som så skal flyttes i henhold til tidli
gere skitserede planer. 
Arkitektkonkurrencen vil blive 
iværksat og færdiggørelsen af huset 
forventes til foråret 2003. 
Elo overrakte et eksemplar af Emma 
Gads "Takt og tone" til Henrik på 
vegne af seniorgruppen. 

Punkt 2, Beretning: 
Posten blev gennem. Der var intet til 
besvarelse. 
Årstiden til trods kommer der stadig 
tilmeldinger til klubben, ligesom der 
kun er få restanter. 

Fra Kredsmødet: 
Formanden beklagede at det tidli
gere besluttede seminar måtte afly
ses, da der var for få tilmeldinger. I 
stedet blev det besluttet at afholde et 
aftenmøde, hvor det fremtidige kred 
arbejde kan diskuteres. Frank Olesen 
er fratrådt som kapsejladskoordina
tor. Erik Povlsen har overtaget arbej
det. Lone Natorp har overtaget ar
bejdet som ungdomskoordinator. 

DS er begyndt en omstrukturering af 
arbejdet. 
Der bliver formandsmøde den 17. 
marts 2002, hvor Erling deltager. Fra 
kredsen vil der blive lagt pres på DS 
for at få retningslinier på det 
miljømæssige område. 

Punkt 3, Havn og plads: 
Kloak/afløbsarbejdet forventes gen
nemført i januar. Erling samarbejder 
herom med Graae og Hilmand. 

bestyrelsesmøde 
mandag den 26. november 2001 

Havnesjakket arbejder med at repa
rere molerne. Søndre mole er så godt 
som færdig. 
Spillet på søndre plads kortslutter, 
da der er et brud på kablet. Fagfolk 
vil blive tilkaldt for at undersøge, 
hvor bruddet er så det kan repa
reres. 
Henrik mindede om, at det tidligere 
er aftalt at der i forbindelse med ar
bejdet på bolværkerne vil blive opsat 
"fenderlister" på den indvendige si
de af nordre slæbested. Det vil blive 
udført. 
Erstatningspengene for de presen
ninger m.m., der blev ødelagt ved 
udslippet fra Amagerværket for læn
ge siden er nu endelig kommet til 
udbetaling til de personer, der den
gang anmeldte skader. 

Punkt 4, Klubhus: 
Der er modtaget tre tilbud på gulv
tæpper til pejsestuen. Bestyrelsen 
enedes om at modtage tilbuddet fra 
Ribergaard Gulve A/S, som vil leve
re et tæppe af samme kvalitet som 
det nuværende. 
Efter at have besigtiget forholdene, 
mener Bent Knudsen, der skal stå for 
arbejdet, ikke, at der er plads nok i 
mellemgangen til et regulært handi
captoilet. Adgangsforholdene vil 
ikke kunne blive optimale. Der kan 
dog blive tale om et handicapvenligt 
toilet, hvor der kan være plads til en 
evt. hjælper. Arbejdet vil blive ud
ført i januar måned. Der opsættes 
også en pusleplads samme sted. 

Der er modtaget et forslag fra 
Flemming Wulff angående ændring 
af loftet i restauranten, så akustikken 
kan forbedres. Der arbejdes videre 
med mulighederne. 
Det øvrige male- og murerarbejde 
udføres efter planen. 

Punkt 5, fester og arrangementer: 
I begyndelsen af januar holdes møde 
i OFOF med den nye ejer af Flakfor
tet om anvendelsesmulighederne. 

Julefrokosten er fuldtegnet, og jule
festen for børnene arrangeret. 
Det blev besluttet efter forslag fra 
Elo at droppe det fjernstyrede ban
kospil, da det giver underskud. I 
stedet for foreslås det at erstatte det 
med andre typer af spil. 

Punkt 6, Sejlerskolen: 
Erling undersøger, hvem der har 
brugt foreningens område til afhold
else af køreprøve til erhvervelse af 
speedbådskørekort. 

Punkt 7, Ungdom og joller: 
Afdelingen holder juleafslutning 
den 27. nov. Og er ellers gjort vin
terklar. 
Den 24. november blev der i samar
bejde med Holmbladsgades Kvar-
tersløft holdt havkajakrace. Der del
tog 10 kajakker og der var cirka 30 
deltagere i alderen 10 - 50 år. Det var 
et meget vellykket arrangement. 
SSF's Europajolle, der har været 
udlånt, er hentet hjem, da den skal 
bruges i afdelingen. Da interessen 
for denne jolletype er stigende, har 
afdelingen et ønske om at indkøbe 
endnu en jolle, og mener at kunne 
gøre dette inden for budgettet. 
Til januar begynder arbejdet igen 
med afholdelse af en førerweekend 
og senere en "rævl og krat" tur, hvor 
også forældre og søskende kan del
tage. 
Ynglingesejlernes specialklub DYK 
fungerer ikke godt for tiden, så Hen
rik er midlertidig indtrådt for at 
være med til at få den på fode igen. 
Med bådtypens nye status, er det 
vigtigt at holde dette arbejde i live. 
Gummibåden og dens motor er af
hentet for at blive totalrenoveret 
efter reklamation. 
Jens vil ansøge Amagerbankens Ju
bilæumslegat om en legatpotion. 

Punkt 8, Kapsejlads: 
Larchmontpokalen, der p.t. er i SSF's 
varetægt vil blive afleveret til KAS. 
Det undersøges desuden hvad 
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fremtiden for denne bliver, da sej
ladsen ikke har været afholdt i år. 
Der er ingen planer om større stæv
ner i den kommende sæson. 
Samarbejdet med Kastrup om aften
matcherne forventes fortsat. 

Punkt 9, Motorbåde: 
Vandet på prampladsen lukkes af 
hensyn til evt. frostvejr. 

Punkt 10, Sikkerhed: 
Vagten meldes til til mellem jul og 
nytår. 
Alarmerne kodes om inden jul. 

Punkt 11, Bladet: 
Der blev udtrykt tilfredshed med 
det seneste nummer af bladet. 
I forlængelse af det tidligere forslag 
fra redaktøren om forhøjelse af an

noncepriserne blev det besluttet, at 
de, der arbejder med sponsorerne, 
skal forhandle med de pågældende. 
Henrik og redaktøren vil sammen 
udarbejde et forslag til, hvordan vi 
skal forholde os til annoncørerne 
samt til annoncepriserne. 

Punkt 12, Evt.: 
En problemstilling angående navi-
gationsundervisnig blev drøftet 
uden at der blev fundet en løsning. 
Næste bestyrelsesmøde bliver 
mandag den 8. januar. 

Mødet slut kl. 2100 

Jens Green Jensen Bjørka Schandorff 
(formand) (referent) 

Tf/1 W f Heller's 
, ——-"5yachtværft & udstyr 

Fleece, Jakker, Veste, 
Tasker, m.m. 

-257. 
PS udvalgte modeller 

Vi skal have plads til 

Vinterkollektionen, som 

kommer i september. 

Oliesump-pumpe 
Manuel 165,-

Vacuum 420,,-

Olie 
SAE15W/40 11.46,50 41. 169,-

SAE30 11.32,- 41. 132,-

Vinterkonservering 
af din motor. 

Bestil tid i god tid. Vi konservere de 

fleste mærker af både uden- og inden-

bordsmotorer. 

Wiggler original 

Det er nu lykkedes os at få 

de meget efterspurgte pirk og 

blink hjem. 

28g 25,- lOOg 44,-

40g 29,- 200g 67,-

60g 29,- 300g 73,50 

Castro! 
Super outboard plus. 
2-takt motorolie for 
alle udenbordsmotorer 
NMMA TCM in 
11. 49,-

41. 169,-

åbningstider 
man- fredag 9.00-17.30 

Lørdag 9.00-14.00. 
(d.15.3-15.7 +1.12-24.12) 

Søn-helligdage 9.00-14.00 

Sode p-pladser. 

Amager Strandvej 407 2770 Kastrup tlf 32503017 fax 32503435 

-fra & til medlemmerne 

En tak til bestyrelsen for opmærk
somheden ved mit sygeleje 

L.Person 

Til Sundby Sejlforening 

Far og jeg takker for 
opmærksomheden 

ved min mors bisættelse. 
Det glædede os meget på så 

sorgfuld en dag. 

Mange hilsner fra 
Bent Damsgård og 
Hanne Nielsen 

Poul Suhr er død. 
Et mangeårigt medlem af SSF. 

Den kendte autogenbrugs-
forhandler på Krimsvej har 
måtte bukke under for et læn
gere stykke tids sygdom. Han 
var kendt i vide kredse derib
landt veteranbilklubben og ikke 
mindst i Sundby Sejlforening, 
hvor han ofte besøgte restaura
tionen sammen med sin hustru 
til et stykke mad og en hygge
sludder med venner. 
Alle større højtideligheder blev 
ligeledes henlagt til klubben -
jubilæer, runde fødselsdage og 
lign. 
Vi gik aldrig forgæves hvis det 
gjaldt et sponsorat til div. 
svagførefester, fiskekonkur
rencer og andet. 
Et stort tab for hustru, familie, 
venner og bekendte. 

Æret være dit minde Poul 

Vagn 

9 



3 x Matiné 
Grundet succes i efteråret, har vi besluttet også i det nye år at tilbyde det store 
kolde bord til samme pris som tidligere, 60.- kr., dog med den forskel at der 
vil komme endnu mere på bordet end tidligere, så stadig ingen vil gå sultne 
herfra. 
Der vil ligeledes være levende musik fra kl. 14 -17, så vi får lejligheden til en 
dans og en kram til modparten. 
Det ville være ønskeligt om endnu flere af medlemmerne vil tage godt imod 
tilbuddet om en billig frokost med dans i de kedelige vintersøndage. 

Det bliver altså: 

søndag den 3. februar 
søndag den 3. marts 
søndag den 7. april 

med musik og dans 

Af hensyn til planlægning beder Tina om at billetter hentes senest dagen før 
arrangementet 

Vagn 

Snyd ikke dig selv for for nogle 
hyggelige eftermiddage i venners lag. 

Grundet en forventet stor tilslutning til matineen, vil salen være lukket for an
dre end de deltagende til koldt bord og matine, mellem kl. 12 og 17 på dagen. 
Øvrige gæster henvises venligst til skipperstuen! 

For at fastholde interessen hos de 
mange begejstrede deltagere, der 
var med i vores første kajak
arrangement tidligere på året, ful
gte Foreningen til fremme af Idræt 
i Holmbladsgade (FFIH) op med 
igen at tage initiativ til en fælles 
kajaktur med start og slut i SSF. 
Da arrangementet denne gang var 
sat til at løbe af staben den 25. no
vember, var det med stor spænd
ing, at vi afventede deltageran
tallet, da kajakroning på denne 
årstid må siges at være en frisk 
fornøjelse. 
Alligevel mødte i alt 14 roere op. 
Da mange af deltagerne var begy
ndere på havkajakområdet, og da 
vejr og især vandtemperatur blev 
taget i betragtning, var turen plan
lagt til at gå langs det lave vand på 
Amager Strand ned til Kastrup -
og med behagelig rygvind tilbage 
til SSF igen. 
Efter endt rotur inviterede FFIH 
på glogg og æbleskiver i cafeteri
aet, hvor deltagerne ud over at få 
varmen og noget godt i maven 
disku-terede mulighederne for 
fremtidige aktiviteter. 
Igen denne gang kunne arrange
mentet kun lade sig gøre, fordi 
FFIH havde lejet kajakker med 
tilbehør i en af de mange gre
jbanker, samt at Kajakbutikken 
ved Amagerbanen velvilligt 
stillede med yderligere seks ka
jakker. 
Som havkajakroer i SSF, er det 
naturligvis en fornøjelse at se den 
interesse, der er omkring denne 
disciplin. 
Det er ligeledes spændende, at 
FFIH gør en så fin indsats for at få 
etableret denne sportsgren et eller 
andet sted i Holmbladsgadekvar-
teret. 
Så længe FFIH vælge at bruge SSF 

D L U ^ U ^ J J i  

ZvmnWi MJ 

Havkajak 
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som udgangspunkt, er der ingen 
tvivl om, at det også vil få de mest 
entusiastiske af deltagerne, der 
senere selv køber kajakker, til at 
vælge SSF som deres kommende 
udgangspunkt. 

Med kajakhilsen 

medl. nr. 45 

Bjørn Amundsen 

Snuppetifarten! 
Næste 

bestyrelsesmøde 
er den S, 

Husk at melde afbud. 

f) ujlyhiL 

/ _ /°IG<L 

Sejlerskolen 
Her i den kolde tid er der ikke meget nyt. 
Bådene står og venter på forår i teltet. 

Husk møde for instruktørerne fredag den 22. februar 2002 kl. 1900 i Pejsestuen. 

Glædelig jul og godt nytår til alle. 

Med sejler hilsen 

Claus Villadsen 

Skolechef 

Tilmelding til sejlerskolen 
Indtil den 1. marts kan du tilmelde dig sejlerskolen ved at udfylde og indsende eller aflevere nedenstående kupon til 
kontoret. 
2. års elever og elever fra navigationskurset har første prioritet til at vælge ugedag og hold 
NB! Hurtig tilmelding er en fordel for alle. 
NB! Husk at melde dig til, også selvom du deltog sidste år. 
Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du blot skrive de samme oplysninger på et stykke papir. 
Kurset er vederlagsfrit for SSF's medlemmer, bortset fra dit personlige udstyr. 
Tilmeldingen er kun gyldig, dersom alle punkter er meningsfyldt udfyldt. 

rCc-

Sejlerskolen 2002 

Navn: 

Adresse: 

Postnummer/by: 

Har du den teoretiske navigationsprøve? Ja Nej 

Ønsker du at gå til prøve i motorbåd eller sejlbåd? Skriv M eller S 

Hvilken dag ønsker du at sejle? Mandag Tirsdag 

Alternativ dag? Mandag Tirsdag 

Bemærkninger: 

Medlemsnummer: 

CPR nr.: 

Tlf. privat: 

Tlf. arbejde: 

Har du deltaget før? Ja Nej 

Onsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Torsdag 

11 



Fl ligger farver - og 
International bådmaling 

City. 
St. Kongensgade 93 
1264 København K. 

City. 
Vendersgade 10 
1363 København K. 

Sundby. 
Amagerbrogade 164 
2300 København S. 

Sundby. 
Holmbladsgade 25 
2300 København S 
Her forhandles: 

International 

Dragør. 
Møllegade 4 
2791 Dragør. 
Her forhandles: 

International 

Kastrup. 
Kongelundsvej 264 
2770 Kastrup. 

FlUgger farver 
Hans Guldager a/s 
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20. 
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95. 

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22. 
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56. 
Vendersgade 10. TIf. 33 13 73 23. 
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Dead/ine for , 

til næste blad er: 

den P<° i måneden. 

Amager 

Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
S 32501978 

Der skulle laves et indlæg 
til bladet 

og alle blev opfordret til at 
gøre det. 

Alle troede enhver kunne 
udføre opgaven, 

så alle var sikre på, at no
gen gjorde det 

Det endte med at ingen 
gjorde hvad enhver kunne 
ha' gjort. 

Forsidebilledet: 
Farvandsudsigt« 
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tvden 
hat ordet-

Nytår 2002 
Jens Green Jensen 

Så har vi endnu engang passeret et 

årsskifte og vi kan se tilbage på en 

sejlsæson, der vejrmæssigt ud

viklede sig til noget af det bedste vi 
har haft i mange år, en sæson som 

strakte sig et godt stykke ind på sen

sommeren. 

Det var en sæson, hvor vi markerede 

os som arrangør af velgennemførte 
kapsejladsstævner, arrangementer, 
der kun kunne gennemføres med 

stor opbakning fra medlemmernes 
side. 
Det var endnu en sæson med mange 

aktiviteter inden for foreningens 

rammer, arrangeret og gennemført 

af de forskellige interessegrupper. 

Et nyt år er startet, en ny sejlsæson 

står for døren, mange af os har 

allerede planlagt weekendture og 

sejlerferien og kan ikke vente med at 
komme i gang med klargøring af det 
kære "skiv". 

To arbejdssjak, et i klubhuset og et 
på pladsen, er i gang eller har 
allerede udført vedligeholdelsesar
bejder, så klubhus og moler kan 

være klar til sæsonen. 

Både på landsplan og lokalt har der 
været valg, hvilket har medført, at vi 
har fået en ny miljøminister, der 
forhåbentlig bedre kan bedømme 

fritidssejlernes reelle belastning af 

vores farvande, så vi fremover kan 

undgå regelsæt, som er uden sund 

fornuft og bare er gennemført i 

miljøets hellige navn. 

"Regeringen" i København har også 
fået en ny sammensætning, så det 

bliver spændende og se hvordan de 
nye udvalg vil arbejde i de kom

mende år. 

2002 kan blive året hvor der bliver 

taget afgørende beslutninger om 

forhold, som får indflydelse på 
Sundby Sejlforening's fremtid: 

Metroens videreførelse var til debat i 

valgkampen, ikke mindst, at det skal 

ske i en grav, var alle enige om, 

hvilket overborgmesteren senest har 

bekræftet i brevet til SSF. 

Det Maritime Ungdomshus på vores 
nordøstmole har nu været til debat i 
lang tid, først som et hus på 500 m2 

hvor - gud og hver mand - (læs in
teressegrupper) skulle have ad

gang, så blev huset reduceret til ca. 
150 m2, fordi klargøring af bygge
grunden ville koste ca. 2,5 mill. kr., 
(fjernelse af forurenet jord samt 

fremføring af el, kloak og vand), og 
nu senest vil flere kommunale for
valtninger i samarbejde forsøge at 
skaffe pengene til et ordentlig og 
brugbart aktivitetshus, som skal 
være til gavn også for Sundby 

Sejlforening's medlemmer. 

Ny Amager Strandpark er også et 

projekt hvor finansieringen har 

været et problem, men som jo er løst 

ved, at sælge grunden syd for os til 
boligbyggeri. 

Boligbyggeriet skal nu til at ud
mønte sig i et forslag til lokalplanen, 

hvor der er lagt op til de lokale 

parters involvering. 

Lejekontrakten og dens udformning 

er blandt andet afhængig af bolig

byggeriets placering i forhold til 
vores skel mod syd. 

Benzinøen vil ændre udseende i de 

kommende år, der er stiftet et kon

sortium mellem Københavns 

Kommune og Københavns Havn, -

Udviklingsselskabet Prøvestenen 

KAS - (KAS = kommanditaktiesel-

skab), som har fået tilført de første 
60 mill. kr., til etablering af en 2 km 
lang kombineret dæmning/ kaj mod 

syd og øst. 

Jeg har før sagt og skrevet, at vi er 
midt i et område af Amager, hvor 
der i de kommende år vil ske mange 
ting, lad os ikke se disse ændringer 

som trusler, men i fællesskab betrag
te dem som udfordringer, der kan 
være med til at udvikle vores fore

ning, hvor vi stadigvæk vil værne 
om den specielle ånd, som har været 
med til at skabe og udvikle Sundby 

Sejlforening. 

God sejlsæson 2002 
Jens Green Jensen. 
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Boat Show 2002 byder på kæmpe bassin fra DS www.sejlsport.dk 

Roskilde Sejlklub og Kap 
Horn/Musto har i samarbejde med 
Volvo Danmark og Dansk 
Sejlunion taget initiativ til at få et 
bassin på 15 x 40 meter til Bella 
Center den 23. februar - 3. marts. 
Dette sker i anledningen af 
Copenhagen International Boat 
Show. 

"Hvad skal der til for at trække nye 
unge sejlere til vores sportsgren?" 
Dette spørgsmål ligger til grund for 
en række spændende initiativer og 
events, som Dansk Sejlunion igen
nem de sidste år har været en del af. 
Der er blevet afprøvet flere modeller 
for at lokke de unge til, men en 
fællesnævner for de mest succesrige 
oplevelser har været, at de har inde
holdt elementerne tryghed, leg og 
udfordring. Og det er lige præcis, 
hvad det unikke bassin i Bella 
Center tilbyder de unge gæster i en 
periode af året, der ellers ikke opfor
drer nye sejlere til at kaste sig ud i 
sejlsportens udfordringer. Bassinet 
på 15 x 40 meter bliver det første in-
dendørsbassin på Copenhagen 
International Boat Show nogensinde, 
hvor såvel øvede sejlere som nybe
gyndere kan boltre sig og udfordre 
hinanden. Vindhastigheden vil pga. 
hjælp af 3 store blæsere være på 3-4 
m/s, så både optimistjoller, Zoom 8 
og 2.4 mR kan sejle som ude på 
havet. Den aktive sejler Bubber vil 
stå for instruktion sammen med an
dre dygtige sejlere. 
Copenhagen International Boat 
Show vil ud over muligheden for at 
sejle indendørs være spækket med 
alverdens spændende aktiviteter 
som sejlerquizer på scenen for både 
børn og voksne, skattejagt med 
Kaptajn Klo, tovværksarbejde, mod-
elbådssejlads samt match race med 
optimistjoller og surfsimulatorer. 
Besøgende vil desuden kunne 
overvære forskellige foredrag om de 
store havkapsejladser med kendte 
sejlere og deltage i intime erfarings-
grupper over en kop kaffe på Dansk 
Sejlunions stand. På scenen vil der 
blive vist nogle af tidens hotteste 
sejl- og surffilm. 

"Sejlersquad" på skolerne 
Som et forsøg på at få flere børn og 
unge lokket ud at sejle, vil Dansk 
Sejlunion i forbindelse med bådud
stillingen etablere et specielt sejler
squad. Dette vil bestå af unge sejlere 
fra klubber omkring København, 
som tager rundt på deres respektive 
skoler for at annoncere muligheden 
for at komme ud at sejle i Bella 
Center i skole-tiden mellem den 25. 
februar og 1. marts. 
Tag din klub i hånden 
Alle optimistjollesejlere med bare 
lidt kendskab til kapsejlads kan del
tage i match race konkurrencen i 
bassinet. Hvert hold skal bestå af tre 
sejlere fra samme klub. 
Kapsejladserne løber både hverdage 
og weekend med afsluttende finaler 
hver dag. Der er gratis indgang for 

holdet, og rabat til holdlederen, der 
opfordres til at komme med og 
støtte holdet. 
I løbet af weekenderne bliver der 
afholdt sejlerquizzer for både børn 
og voksne på scenen. Hver klub kan 
tilmelde et voksenhold bestående af 
deres tre bedste repræsentanter in
den for duelighedsprøven. Børnene 
vil blive testet i deres praktiske og 
teoretiske sejlerfærdigheder. 
Børnequizzen, hvor hvert hold 
består af tre børn fra samme klub, 
forventes at have Bubber som 
gamemaster til at styre slagets gang. 

Yderligere oplysninger om Dansk 
Sejlunions Boat Show arrangement 
kan fås hos: 
Mia Roepstorff, på tlf.: 43 26 21 81 / 
E-mail: mia@sejlsport.dk. 

3 x Matiné 
Grundet succes i efteråret/ har vi besluttet også i det nye år at tilbyde det store 
kolde bord til samme pris som tidligere, 60.- kr., dog med den forskel at der 
vil komme endnu mere på bordet end tidligere, så stadig ingen vil gå sultne 
herfra. 
Der vil ligeledes være levende musik fra kl. 14 -17, så vi får lejligheden til en 
dans og en kram til modparten. 
Det ville være ønskeligt om endnu flere af medlemmerne vil tage godt imod 
tilbuddet om en billig frokost med dans i de kedelige vintersøndage. 

Det bliver altså: 
søndag den 3. februar 
søndag den 3. marts 
søndag den 1. april 

med musik og dans 

Af hensyn til planlægning beder Tina om at billetter hentes senest dagen før 
arrangementet 

a 
Vagn 

Snyd ikke dig selv forfor nogle 
hyggelige eftermiddage i venners lag. 

Grundet en forventet stor tilslutning til matineen, vil salen være Lukket for an
dre end de deltagende til koldt bord og matine, mellem kl. 12 og 17 på dagen. 
Øvrige gæster henvises venligst til sltipperstueni 

mailto:mia@sejlsport.dk


GENERALFORSAMLING 
FORÅR 2002 

Søndag den 24. marts 
kl. 900 

i klubhuset 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 
3. Regnskab 
4. Valg 
5. Lovændringsforslag 
6. Andre forslag 
7. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
søndag den 24. februar 2002 kl. 900 

Følgende er på valg: 

Sekretæren 
Skolechefen 
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentanten 
1 havneudvalgsmedlem 
Festudvalgsformanden 
1 suppleant til bestyrelsen 
Redaktøren 
1 måler 
1 revisor 
1 revisorsuppleant 

Bestyrelsen 

Fastelavnsfest 
med tøndeslagning i SSF 
søndag den 10. februar kl. 7 2 

Tønder til børn, damer og 
herrer i alle størrelser. 

Fine præmier til Kattekonger 
og Dronninger. 

Mød op i god tid, vi 
begynder præcis 
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I de mørke vinteraftener mens sneen fyger omkring hushjørnet og vinden piber sidder vi gerne in
dendørs i den lune stue og tænker på de opplevelser vi havde "dengang". 
Det behøver ikke være så længe siden, men alligevel længere væk end sidste sommer. 
Fotoalbummet bliver taget ud af reolen og der bladres forsigtigt mens minderne kommer frem. De 
løse ark med notaterne til billederne foldes omhyggeligt ud. Ja,- det var dengang i - 1983... 
Og således nåede historien frem til redaktionen. 
pc 

Møn rundt i 1983 i FD "Grønært" 
Vi startede kl. 1900 fra Svanemøllebugten i frisk vestlig 
vind med kurs mod Middelgrundsfortet, der skulle 
holdes om styrbord før det gik videre sydpå. 
Starten gik fint, vi startede ved mærket nærmest land, og 
kunne straks efter starten spile fokken til styrbord. 
Da vi nærmede os fortet kunne vi oppe foran se hvilke 
problemer vi var på vej ind i. Størstedelen af feltet var 
nemlig startet ved mærket længst ude, og de begyndte 
nu at skære op mod fortet, hvilket betød at vi var på vej 
ind i en "flaskehals" imellem det øvrige felt og de gule 
begrænsningsbøjer ved fortet. 
Da feltet så kort tid efter starten stadig var samlet i en 
stor klump, var der faktisk tale om overlap hele vejen ned 
gennem feltet, hvorfor der skulle gives plads ved mær
kerne. Dette blev dog ikke overholdt, og vi blev presset 
tæt op mod begrænsningsbøjerne uden at være i stand til 
at gøre noget ved det. Så ned med spilerstagen og 2 
mand på dæk for at agere "fendere", og prøve at forhin
dre påsejlinger. Vi nåede at klare frisag overfor de tunge 
jernbøjer, men det lykkedes os at ramme klokkerent med 
stævnen ind i en foran sejlende Spækhugger, så teakliste 
og gelcoat i stævnen blev slået af. 
Det var uheld nummer 1. 

Da vi havde rundet fortet, gik det foran for tværs sydpå 
mod Nordre Røse i forrygende fart, da vinden stadig var 
frisk, omkring 12-15 m/sek. Ud for Dragør kunne vi kon
statere, at vi havde lagt os i spidsen for folkebådsfeltet 
med FD 724 "Tatterat!" med Mads Kofoed som skipper, 
som den nærmeste konkurrent. 
Da vinden var begyndt at gå mere i syd holdt vi kurs 
mod Stevns for at få mere højde mod Møn, som vi derved 
håbede at kunne holde op på en styrbord halse. 
"Tatterat" gik derimod længere udad. 
Kl. 2040 havde vi Drogden Fyr tværs, og vi skulle snart 
have lanternerne tændt. 
Derved opdagede vi så uheld nummer 2. 
Vores sidelys, som sidder i en sammensat lanterne på 
dækket foran forstaget, var knækket af i sit beslag, og nu 
kun hang i den snor, som den for alle tilfældes skyld var 
tøjret med. Lanternen var formentlig knækket af på 
lænseren mod Middelgrundsfortet v-ed at den havde 
fisket enten fokken eller fokkeskødet. Der skulle derfor 

en mand på dækket i en fart for at reparere, da lanter
nerne skulle tændes kl. 2100. 
Christian med det tekniske håndelag meldte sig straks 
frivilligt, og iført en sele med livline kravlede han op på 
fordækket, hvor han gjorde sig forsvarligt fast. 
Det lykkedes ham at få repareret lanternen så den kunne 
lyse, men under sit ophold på dækket var han blevet våd 
til skindet af søerne, der skyllede ind over. Han havde 
nemlig ikke fået sit olietøj på endnu. 
Da han var færdig kravlede han ned i cockpittet til os an
dre igen, men han var lidt sur over, at allerede på dette 

Grønært og besætning, Henning, Kristian og Jørgen 

Sejladsen set fra Grønært 
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tidspunkt skulle tage hul på sit tørre reservetøj. Han af
monterede sin livline for at gøre klar til at gå ned i kahyt
ten og skifte tøj, og tog derfor ikke sin redningsvest på. 
På det tidspunkt smed vi så meget til, at den læ lønning 
var under vand, og vi andre sad derfor oppe på den luv 
karm. 
Pludselig blev vi ramt af en skæv Sø, der fik "Grønært" 
til at gi1 et hop, og Christian der stadig opholdt sig på 
cockpitdørken hoppede med, og slog en baglæns kolbøtte 
ud af cockpittet ud i vandet. 
Vi, der sad oppe på den luv karm, glemmer aldrig det 
forbavsede udtryk han havde i ansigtet, da hans fødder 
slap dørken og han foretog sit rejehop. Der gik en 
evighed på måske et sekund før det med dødsens alvor 
gik op for os hvad der var sket. 
Skipper råbte "Christian for helvede - hurtigt, hurtigt" -
det sidste nok mere henvendt til os andre, for vi gik lyn
hurtigt over stag og tilbage mod Christian, som vi kunne 
se svømme roligt rundt i de høje søer. 
Vi havde for megen fart på da vi sejlede tilbage, og har 
sikkert også haft en for lille venderadius, for vi nåede 
ham ikke i første forsøg. Rundt igen, denne gang mere 
planmæssigt, hen mod Christian, op i vinden så godt det 
nu kunne lade sig gøre i den høje Sø, hvorefter Christian 
svømmede roligt og uden panik hen imod os, hvor han 
uden besvær kom op, mest ved egen hjælp. 
Der var måske forløbet 3 minutter fra han faldt overbord 
og til han var sikkert ombord igen, men ingen af os har 
bagefter nogen sikker fornemmelse herom. 
Nå, men det var jo kapsejlads dette her, så ind på kursen 
igen, sejlene trimmet ind, og hvor lå nu konkurrenterne ? 
Vi kiggede os omkring, og Så at "Tatterat" var på vej ind 
mod os, han har muligvis undret sig over vores manøv
rer, men da vi fortsatte på den gamle kurs igen, gjorde 
han det samme. 
Vi var selvfølgelig temmelig rystede alle fire ovenpå 
denne oplevelse (som jo altid kun sker for de andre!), og 
for at få hold på nerverne blev flasken med Gammel 
Dansk taget frem. 
I skyndingen blev proppen væk, og i vores iver efter at få 
nerverne i ro forsvandt også indholdet af flasken. Aldrig 
har Gammel Dansk smagt så godt og gjort så godt. 
Nå, men midt i uheldet kunne Christian så glæde sig 
over, at han ikke havde nået at få skiftet til tørt tøj inden 
vandgangen, så det fik han gjort. Han prøvede derefter 
om han kunne få lidt søvn i øjnene inden nattens stra
badser, men det blev dog ikke til noget, han kunne ikke 
falde i søvn, hvad der ellers ikke plejer at være noget 
problem (for ham), så det har nok været reaktionen efter 
den ubehagelige oplevelse. 
Resten af turen forløb uden dramatik, vi førte an i folke-
bådsfeltet til vi nåede Grønsund, hvor vi blev indhentet 
og overhalet af "Tatterat". Det gav os dog kun yderligere 
blod på tanden, så vi indhentede ham igen før Farøbroen, 
og holdt denne stilling til mål, lørdag kl. 2012, med 
"Tatterat" kun 5 minutter efter. 

Henning Lausen 

Fra sejladsen i 1983 set fra Grønært 

Jørgen ved rorpinden 

Afslapning i SSF efter sejladsen 
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Referat af 

Afbud fra Henrik, Kim 

Kassereren fremlagde budgetsam
menligningen for 2001. 
Det endelige regnskab vil blive revi
deret i begyndelsen af februar, og vil 
herefter blive fremlagt. 
Overskuddet foreslås hensat til de 
store arbejder, der venter. 
Bestyrelsen er enig om, at kr. 140.000 
af overskuddet fra 2001 øremærkes 
til reparation af loftet i restauratio
nen og til kloakarbejdet. 
Udvalgene har fået de sædvanlige 
udskrifter og må meget gerne melde 
tilbage til kassereren med eventuelle 
bemærkninger hertil. 

Punkt la, Protokol: 
Intet. 

Punkt lb, Eksterne forhold, der ve
drører SSF: 
i en artikel i Børsen angående om
rådet omkring SSF fortælles, at 
Københavns Kommune og Køben
havns Havn har dannet et konsor
tium ved navn "Udviklingsselskabet 
Prøvestenen KPC". 
Det beskrives hvordan man har 
planer om at bygge en 650m lang 
dybvandskaj mod øst. Arbejdet er 
udbudt i licitation og tilbud skal 
afleveres senest 19. februar d.å. Der 
vil ske en 370.000 m2 stor udvidelse 
af Benzinøen. Denne skal indgå i 
kommunens byudvikling med et p.t. 
ukendt formål. 
Der er også planer om at bygge lyst
bådehavn på øens sydlige flanke, 
hvilket svarer til de tidligere skit
serede planer. Etableringen for
ventes at vare otte år. 
Angående det maritime ungdoms
hus har kommunen meddelt, at de 
ikke vil bygge et hus, der kun er på 
150 m 2. 
I februar måned holdes et nyt møde 
med henblik på at få andre instanser 
til at medvirke, så huset kan få den 
oprindeligt ønskede størrelse lige
som der ønskes bygget en ny 

bestyrelsesmøde 
mandag den 8. januar 2002 

jollebedding. 
SSF har endnu engang foreslået, at 
man bygger huset på en sådan måde 
at fritidsklubben Amager Strand 
Sejlklub kan blive integreret i byg
geriet. Vi afventer, hvad der nu vil 
ske. 

Punkt 2, Beretning: 
Posten blev åbnet og behandlet. 
Erling deltager i DS formandsmøde i 
marts i formandens fravær. 
Erling har endvidere ansøgt om blåt 
flag til den kommende sæson og har 
også sendt oplysninger om havnen 
til DS's årbog. 
Formand og næstformand har gen
forhandlet kontrakten med restau
ratøren. Den vil til stadighed kunne 
genforhandles hvert år. 
Hovedrengøring, vedligeholdelse af 
køkkenet og rengøring af toiletterne 
udendørs er SSF's forpligtigelse. De 
indendørs toiletter henhører under 
restauratørens opgaver. 

Punkt 3, Havn og plads: 
Arbejdet med det nye afløb ventes 
påbegyndt i uge 3, hvis vejret tilla
der det. 
Havnesjakket er i gang med at repa
rere molerne. 
Kortslutningen på ledningen til 
spillet er fundet og skyldes et brud 
efter tung kørsel. Kommunen har 
indvilliget i at betale reparationen. 

Punkt 4, Klubhus: 
Arbejdet går efter planen. Der op
sættes halogenlamper med lys
dæmpning i loftspladerne i restau
ranten. De nuværende loftsventila-
torer fjernes og erstattes af nyt ud
sugningsanlæg. 
Skolechefen mener at det er util
fredsstillende at begge sale var lejet 
ud samtlige fredage og de fleste tors
dage i december måned således at 
medlemmerne af SSF ikke havde 
mulighed for at mødes i vores klub
hus, idet ligeledes Skipperstuen var 
optaget af ansatte (ikke medlemmer) 

fra "Dell Computers". 

Punkt 5, fester og arrangementer: 
Vagn meddelte at han forudså en 
budgetoverskridelse på grund af 
udgifter til musikken ved forskellige 
lejligheder bl.a. matinéerne. 
Bankospillet vil foregå som sædvan-
ligt. 
Den første matiné vil blive den 3. 
februar. Musikken er engageret. 
Fastelavn holdes også som sædvan
lig og ligger i år den 10. februar. 
Det vurderes, at støjen i højtaleran
lægget stammer fra maskinerne i 
køkkenet og at der skal afskærmes 
bedre. Erling vil kontakte et firma, 
der kan foretage det nødvendige. 

Punkt 6, Sejlerskolen: 
Man har allerede modtaget de første 
tilmeldinger til sejlerskolen Der er 
plads til ca. 25 elever pr. sæson. 
Sejlloftet Z-op er blevet rykket for 
det, de skylder os. Et andet sejl 
er indkøbt hos en anden sejlmager. 
Nogle få elever fik dispensation til 
havneplads på betingelse af, at de 
bestod duelighedsprøven. 
Denne dispensation er bortfaldet, da 
prøven ikke blev bestået. 
Den 22. februar holdes instruktør-
møde og den 23. marts elevmøde. 

Punkt 7, Ungdom og joller: 
Afdelingen havde et fint julearran
gement, som blev gennemført i høj 
stemning til trods for de besvær
ligheder en strømafbrydelse med
førte. 
Man er stadig på udkig efter en 
brugt Europajolle. 
Aktiviteterne begynder igen i januar 
måned. 
Fremtiden for specialklubben DYK 
er endnu uafklaret. 
Formanden har også i år ansøgt om 
en legatportion fra Amagerbankens 
jubilæumslegat til ungdomsarbejde. 

Punkt 8, Kapsejlads: 
Intet. 
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Punkt 9, Motorbåde: 
Intet. 

Punkt 10, Sikkerhed: 
Pladsmanden har kontaktet vagtsel
skabet, da alarmen sætter i gang i 
utide. 
Vagtsystemet fungerer ikke. Der 
mangler vagter især på hverdage. 
Vagtordningen tages op på næste 
bestyrelsesmøde med henblik på be
handling på forårsgeneralforsamlin-
gen den 24. marts. 
Efter et uheld, hvor en person er 
faldet i vandet, er der blevet klaget 
over, at der ikke er stiger nok i bassi
nerne, så de uheldige kan komme 
hurtigt op. 
Havneudvalget kikker på forhol
dene. 

Fleece, Jakker, Veste, 
Tasker, m.m. 

-25% 
PS udvalgte modeller 

Vi skal have plads til 

Vinterkollektionen, som 

kommer i september. 

Oliesump-pumpe 
Manuel 165,-
Vacuum 420,,-

Olie 
SAE 15W/40 11.46,50 41. 169,-

SAE 30 11.32,- 41.132,-

Vinterkonservering 
af din motor. 

Bestil tid i god tid. Vi konservere de 

fleste mærker af bade uden- og inden-

bordsmotorer. 

Punkt 11, Bladet: 
Generalforsamlingen skal indvarsles 
nu. 

Punkt 12, Evt.: 
Vagn har deltaget i et møde i OFOF 
hvor den nye ejer af Flakfortet Tore 
Svensson og den nye restauratør 
Torben Bødtker fortalte om deres 
planer for fortet. Disse omfatter bl.a. 
etablering af et lille marketenderi, 
ligesom man påtænker udlejning af 
rummene. 
I den kommende sæson vil der blive 
anløbsmulighed for lystfartøjer, men 
prisen kendes ikke. 
Den faste ruteoverfart vil først blive 
genoptaget fra år 2003. 
Der holdes standerhejsning derovre 

Wiggler original 

Det er nu lykkedes os at få 

de meget efterspurgte pirk og 

blink hjem. 

28g 25,- lOOg 44,-

40g 29,- 200g 67,-

60g 29,- 300g 73,50 

Castro! 
Super outboard plus. 
2-takt motorolie for 
alle udenbordsmotorer 
NMMA TCM III 
11. 49,-

41. 169,-

Åbningstider 
man- fredag 9.00-17.30 

Lørdag 9.00-14.00. 
(d.15.3-15.7 *1.12-24.12) 

Søn-helligdage 9.00-14.00 

Gode p-pladser. 

St. Bededag den 26. april. 
OFOF holder generalforsamling i 
SSF's lokaler den 21. marts kl. 1900. 
Erling vil repræsentere SSF. 
Den 13. marts er pejsestuen udlånt 
til Poul Christensen, som holder ek
samen i navigation. 
Dragør Bådelaug har 25 års jubi
læum den 19. januar, hvor Jens og 
Erling deltager. 

Mødet slut kl. 2130 

Næste møde er mandag den 28. ja
nuar. 

jens Green Jensen Bjørka Schandorff 
(formand) (referent) 

Det var tre cola flasker 
som skul le  over  en 
bro. 
Den lille gik først over, 
men midt  på broen 
sprang en oplukker op 
og sagde: 
"Jeg åbner dig". 
Så sagde f lasken,  a t  
der  kom en meget  
større flaske efter ham, 
hvorfor oplukkeren lod 
flasken gå. 
Det samme gentog sig 
med den anden flaske. 
Da den største flaske 
kom sprang oplukkeren 
op på broen og sagde: 
"Jeg åbner dig" 
Så sagde flasken: 
"HA! Det kan du ikke, 
jeg er med skruelåg!" 

Amager Strandvej 407 2770 Kastrup tlf 32503017 fax 32503435 

Heller's 
yachtværft & udstyr 
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Havkajak 

For at få set hinanden her i den 
kolde vintertid, hvor aktiviteten 
blandt kajakroerne jo er noget min
dre end om sommeren, inviteres der 
hermed til en fælles vinterrotur 

søndag den 24. februar 
fra klokken 1000 til ca. 1300. 

Det er naturligvis en forudsætning, 
at du selv møder med en kajak, lige
som at du må være så erfaren, at du 
kan tage ansvaret for dig selv. 
Alt efter vejr og deltagere planlæg

ger vi turen, men som udgangs
punkt foreslår jeg, at vi ror til 
Dragør og tilbage. En tur på 18 kilo
meter som inklusiv pause i Dragør 
forventes at kunne gøres på 3 timer. 
Hvis du ønsker at deltage, vil jeg be
de dig tilmelde dig hos underteg
nede - enten på: 

bjorn.amundsen@get2net.dk 
eller tlf 32578595. 

Med roerhilsen fra 
medl.nr. 45 
Bjørn Amundsen 

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS 
Billige kvalitetstryksager 

jC Kataloger 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Faktura - Kuverter - Etiketter - Brevpapir - Prislister -

Alt i bogbinderarbejde 
Bøger s 

<o 
• mii i Doguinaerarøejae • 
o -n 
c Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 2. 
<D 
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Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag &> 

SMQffsettfyli | 
v/Tina og Søren Møller (O 

Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79 

fra DS imw.sejlsport.dk 

Moms 
Moms på landpladser til både ? 
DS har fået en del henvendelser 
om, hvordan det går med denne 
sag, og vi skal her give en status. 

I starten 2001 vandt Marselisborg 
Havn en sag om momsfrie båd
pladser på land. Og man vil nu 
også prøve at få "vand-pladserne" 
fritaget for moms. 

FLID - "Foreningen af Lystbåde
havne i Danmark" - er gået ind i 
sagen om fritagelse af moms på 
vinterpladser og vandplaser, og 
man indgik i 2001 aftale med 
Marselisborg Lystbådehavn om 
sammen at køre sagen. Det er en 
god principiel sag, hvorfor FLID 
har valgt at bidrage til sags-
omkostningerme. 

Imidlertid ankede Told & Skat 
sagen om landpladserne, og den 
har siden ligget hos Kammerad
vokaten, som bl.a. sammen med 
Marselisborgs advokat skal prøve 
at klarlægge sagen. 

Det er oplyst, at sagen vil blive 
berammet, når kammeradvokaten 
har tilendebragt sine under
søgelser. Om alt går vel sker det 
en gang i sensommeren 2002. 
Hvis EU Domstolen involveres 
bliver det dog formentlig først i 
2003. 

FLID - og derigennem DS - vil 
blive underrettet af Marselisborgs 
advokat, hvis der skulle ske æn
dringer i forløbet. 

Kajakken ud af hi'et og ro en frisk tur 
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Sejlerskolen 

Når dette læses, kan man begynde at ane enden på denne vinter. 
Sæsonen 2002 skal til at starte husk at melde jer til. 

Vi begynder som vanligt med et introduktionsmøde 
lørdag den 23. marts klokken 1000 

i Pejsestuen 

Ugen efter begynder klargøringen af bådene, hvor man på den ugedag man 
skal sejle, møder op i teltet klokken 1800. 
Det plejer at være ganske fornøjeligt, husk varmt arbejdstøj og tøj der tåle at 
blive beskidt. 
Bådene forventes sejlklare omkring 1. maj. 

Husk møde for instruktører 
fredag 22. februar klokken 1900 i skipperstuen 

Med Sejlerhilsen 
Claus Villadsen 
Skolechef 

Tilmelding til sejlerskolen 
Indtil den 1. marts kan du tilmelde dig sejlerskolen ved at udfylde og indsende eller aflevere nedenstående kupon til 
kontoret. 
2. års elever og elever fra navigationskurset har første prioritet til at vælge ugedag og hold 
NB! Hurtig tilmelding er en fordel for alle. 
NB! Husk at melde dig til, også selvom du deltog sidste år. 
Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du blot skrive de samme oplysninger på et stykke papir. 
Kurset er vederlagsfrit for SSF's medlemmer, bortset fra dit personlige udstyr. 
Tilmeldingen er kun gyldig, dersom alle punkter er meningsfyldt udfyldt. 

Sejlerskolen 2002 

Navn: 

Adresse: 

Postnummer/by: 

Har du den teoretiske navigationsprøve? Ja Nej 

Ønsker du at gå til prøve i motorbåd eller sejlbåd? Skriv M eller S 

Hvilken dag ønsker du at sejle? Mandag Tirsdag 

Alternativ dag? Mandag Tirsdag 

Bemærkninger: 

Medlemsnummer: 

CPR nr.: 

Tlf. privat: 

Tlf. arbejde: 

Har du deltaget før? Ja Nej 

Onsdag Torsdag 

Onsdag Torsdag 

Amagerbanken 
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fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
sletter følgende medlemmer: 
Lennart Kilde 
Ved Sønderport 9, 2300 S 
Ebbe Karlsen 
Kretavej 43, 2300 S 
Finn Hansen 
Thingvalla alle 9, 2300S 
Bill Henning Jacobsen 
Ålandsgade 11, 2300S 
Steen Astrup Hanssen 
Blankavej 9, 2500 Valby 
Bente Holm Oldenburg 
Valmuens Kvarter 5 Albertslund 
Hanne Karin Grønhøj 
Halgrensgade 1, 2300S 
Camilla Frederiksen 
Murciagade 1, 2300S 
Bjarne Risbjerg 
Murciagade 1, 2300S 
Teddy Witzansky 
Østbanegade 103, 2100 0 
Allan Petersen 
Flakhaven 11, Ballerup 
Mads Skovgaaed Bernd 
Tornevangsvej 15, Birkerød 
Anne Borgward 
Tornevangsvej 15, Birkerød 
Maj Rasmussen 
Harsdorffsvej 13, 1874 F 
Otto Kleis 
Hovvejen 4, Hørve 
Jørn Lisberg 
Fyrrevangen 6, Havdrup 
Helle Jensen 
Postvejen7, Fanø 
Jørgen Pedersen 
Brigadevej 16, 2300 S 
Alan Rithammer 
Tjørnerækken 3, 2300S 
Anne Kos 
Bygrænsen 9, 2770 Kastrup 
John Peter Markamp 
Ungarnsgade 16, 2300S 
Rasmus Keincke 
Nyrnberggade 48, 2300S 
Henrik Hansen 
Saxogade2, 1662 K 
Henrik Christensen 
Wolthersgade 5, 2300 S 

-fra & til medlemmerne 

Tak 
Taktil alle mine gode venner for 
det store fremmøde og de mange 
gaver ved reception i forbindelse 
med min 60 års fødselsdag. 
En speciel tak til Sundby 
Sejlforening og ikke mindst 
Kanonlauget for de store brag 
som var med til at understrege at 
jeg nu er fuldgyldig medlem af 
Seniorerne. 

Medlem nr. 119 
Michael Ronild 

Til Sundby Sejlforening 
Tusinde tak for den dejlige bog 
jeg modtog i forbindelse med min 
60 års fødselsdag 

Lillian Green Jensen 

Som det seneste har 

man nu fundet ud 

indåndinger dræber 

alle bakterier! 

Man mangler nu 

kun at finde ud af, 

hvordan man får 

bakterierne til at 

indåndinger. 

Når varme, humor og glæde blir' 

vist 

så er det dejligt, man føler sig 

prist, 

og når kærlighed dagligt og ofte 

blir' givet 

så gemmes det inderst, gennem 

hele livet. 

Kære alle 
Vi vil gerne sige tusind tak for 
opmærksomheden ved vor kære 
far, farfar og mand Poul Suhr's 
bisættelse i Simon Peters Kirke. 

Vi kan stadig ikke forstå, det der 
er sket, men vi må prøve at 
finde ud af, hvordan vi kommer 
videre. 
Een ting er dog sikkert og det er, 
at minderne, som der er så 
rigeligt af, vil ingen kunne tage 
fra os. 

Savnet af Poul vil altid være her. 
Han gav os så megen kærlighed, 
glæde og varme som fylder, og 
vil fylde vore hjerter frem-over. 
Vi forsøgte til det aller sidste at 
yde vort bedste, men det var 
ikke nok, idet sygdommen tog 
magten fra ham. Poul sov stille 
ind, omgivet af sine kære og i 
det hjem han elskede så højt. 

De kærligste tanker og hilsener, 
på hele familiens vegne 
Claus og Addy 

Hjertelig tak for venlig 
deltagelse ved min mands 
begravelse. 

Med venlig hilsen 
Edel Mortensen 
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Seniorerne i 2002 
Mødedage og udflugter 

Vi starter året med at Svend-Erik Culmsee, på grund af kulden, vil lave kakao & rom 
til os i Seniorhuset onsdag den 30-01 kl. 1200-1700. Husk madpakke. 

Onsdag den 27-02 kl. 1200- I700 Vi mødes i Seniorhuset med madpakke. 
Onsdag den 27-03 kl. 1200-17°° Vi mødes i Seniorhuset med madpakke. 
Onsdag den 24-04 kl. 1200-17°° Vi mødes i Seniorhuset med madpakke 
Onsdag den 08-05 kl. 1200-1630 Udflugt til Kbhs.Bymuseum. Nærmere på opslag. 
Onsdag den 29-05 kl. 1200-17°° Vi mødes i Senior huset med madpakke. 
Onsdag den 12-06 Den årlige udflugt til Holmen. Nærmere på opslag. 
Onsdag den 26-06 kl. 1200-1700 Vi mødes i Seniorhuset med madpakke. 
Onsdag den 24-07 kl. 1000-1800 Skovtur ud i det blå. Nærmere på opslag 
Onsdag den 31-07 kl. 1200-17°° Vi mødes i Seniorhuset med madpakke. 
Onsdag den 14-08 kl. 0900-1700 Vi mødes i Seniorhuset. Vi skal til Saltholm. 
Onsdag den 28-08 kl. 1200-1700 Vi mødes i Seniorhuset med madpakke. 
Onsdag den 11-09 kl. 1200-17°° Vi mødes på prampladsen. Vi spiser røgede sild. 
Onsdag den 25-09 kl. 1200-1700 Vi mødes i Seniorhuset med madpakke. 
Onsdag den 09-10 kl. 13°°. 17°° Udflugt til Zoologisk museum. 
Onsdag den 23-10 kl. 0900-1700 Fisketur. Nærmere på opslag. 
Onsdag den 30-10 kl. 12°°- 1700 Vi mødes i Seniorhuset med madpakke. 
Onsdag den 13-11 kl. 09°o. 1800 Vi skal til Tyskland. Nærmere på opslag. 
Onsdag den 27-11 kl. 1200-1700 Vi mødes i Seniorhuset med madpakke. 
Onsdag den 11-12 kl. 1200-? Julefrokost i klubhuset. Husk gave. 

Opslag kan ses på Nordre & Søndre moler samt i klubhuset. 

Til udflugterne vil tilmelding være bindende og Seniorer der bare møder op uden tilmelding kan 
ikke regne med at der er plads til dem. 

Tilmelding til Julefrokosten vil også være bindende og Seniorer 
der bare møder op uden at være tilmeldt kan ikke deltage. 

Julefrokosten er kun for Seniorer. 

Seniorer der er i restance bedes ordne dette med kassereren. 

Til alle møder i Senior huset vil der være fri kaffe & te. 
01 & vand kan købes hos John Otto. 

Med venlig hilsen 

Michael Ronild 
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FlUgger farver - og 
International bådmaling 

City. 
St. Kongensgade 93 
1264 København K. 

City. 
Vendersgade 10 
1363 København K. 

Sundby. 
Amagerbrogade 164 
2300 København S. 

Sundby. 
Holmbladsgade 25 
2300 København S 
Her forhandles: 

International 

Dragør. 
Møllegade 4 
2791 Dragør. 
Her forhandles: 

International 

Kastrup. 
Kongelundsvej 264 
2770 Kastrup. 

Flligger farver 
Hans Guldager a/s 
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20. 
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95. 

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22. 
Sf. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56. 
Vendersgade 10. TIf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion 

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030. 
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 32 59 35 80 

Telefax 32 59 35 60 

Restaurationen 32 58 32 96 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Åbent: man. - ons. kl. 12-13 & tor. kl. 16-17 

Foreningens e-mail adresser: 
SSF's hjemmeside: www.home.worldonline.dk/~ssf 

Bestyrelse: ssf@e-postboks.dk 

Havneudvalg: ssf_havnen@e-postboks.dk 

Kapsejladsudvalg: ssf_kapsejlads@e-postboks .dk 

Sejlerskolen: ssf_sejlerskolen@e-postboks.dk 

Ungdomsudvalg: ssf_ungdom@e-postboks.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail jgj@di.dk 

Næstformand: 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 32 57 13 40 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 32 58 20 36 
Email bjorka@mail.tele.dk 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 32 59 49 24 
Holger Nielsen 32 95 36 89 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef: 
Kim Petersen 24 93 08 92 

Kapsejladschef: 
Henrik Gravesen 22 35 10 24 
E-mail hegr@slv.dk 
eller hegr@e-postboks.dk 

Skolechef: 
Claus Villadsen 32 84 81 31 
E-mail sejlerskolen@hotmail.com 

Ungdoms- og jolleleder: 
Tonny Pedersen 32 52 88 68 / 22 36 34 84 
E-mail tp@kjehrs-vvs.dk 

Festudvalg: 
Vagn Preisler 32 55 23 03 

Målere: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 
Karl K. Thorup 32 58 43 11 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 Deadtoe for indlevering af stof 
Tfyk: SM Offset Tryk, til næste blad er: 

®Pla9 1 400 den 1s,a i måneden. 

Amager 

Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
S 32501978 

I anledning af mit 

25 
års jubilæum 

og min 
nært forestående 

40 
års fødselsdag 

inviteres 

medlemmer, 

familie og 

forretnings

forbindelser 

til reception 

den 18. marts 2002 

fra 14 -18 

i restaurationen 

i Sundby Sejlforening 

Amager strandvej 15 

Med venlig hilsen 

Tina 

,, i imi mim iiimmiu i, i j 

Forsidebilledet: 
Katten af tønden i SSF 

I 
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Bankospil 

Fuldt hus 

Panelet puster i pausen 

Så oprandt endelig dagen, hvor vi efter den sædvanlige 
vinterlukning af renovering og rengøring i januar kunne 
åbne vort klubhus med vores store årlige bankospil. 
Sikke en fornøjelse at se vort nye smukke hvide loft med 
de indbyggede loftslamper i "Øresundssalen", samt rene 
gardiner og flag overalt - nyt gulvtæppe i Pejsesalen og 
alt skinnede af sæbe og ny maling. 
Vi vil også gerne her prale lidt af bankospillet, hvor alle 
pladser i salene blev revet væk, så vi måtte hente borde 
og stole i skipperstuen. 
Et meget flot bord med de mange præmier lige inden for 
indgangen var et flot syn der mødte gæsterne ved 
ankomsten, noget vi høstede megen ros for, selv de der 
intet vandt synes det havde været en dejlig dag. 

En meget stor tak til de mange "skaffere" og hjælpere der 
gjorde arrangementet så vellykket. 

Elo og Vagn 

Rækkenumre kontrolleres En glad vinder af den store kurv. 
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GENERALFORSAMLING 
FORÅR 2002 

Søndag den 24. marts 
kl. 900 

i klubhuset 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 
3. Regnskab 
4. Valg 
5. Lovændringsforslag 
6. Andre forslag 
7. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Sekretær 
Bjørka Schandorff 

Skolechef 
Claus Villads (ønsker ikke genvalg) 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant 
Kim Petersen (ønsker ikke genvalg) 

Havneudvalgsmedlem 
Rasmus Bech (ønsker ikke genvalg) 

Festudvalgsformand 
Vagn Preisler 

Suppleant til bestyrelsen 
Bjarne A. Larsen 

Redaktør 
Poul Christensen 

1 måler 
Karl Thorup 

1 revisor 
Brian Frisendahl 

1 revisorsuppleant 
Benny Gustafsson 

Højvande 
på godt og ondt. 

Automatisk kajvask 

Præcis lige så meget højvande inde i båden som udenfor båden 

Til båden kigger nogen tit 
andre gør det ikke. 



Matinéen 3. februar. 

Ideen med søndagsmatinéen er at 
skabe lidt socialt samvær mellem 
medlemmerne, noget som ellers 
kun ses ved højtidelige lejlighed
er. 
At vejret udenfor var et fantastisk 
godt forårsvejr, et vejr som ind
bød til en gåtur på havnen og an
dre udendørs aktiviteter, forhin
drede ikke at der kom en hel del 
gæster til frokosten, hvilke er rart 
at se når man laver sådan et 
arrangement. 
Efter frokosten var overstået kl. 14 
kom endnu flere gæster for at 
nyde stemningen og den gode 
musik. 

Næste matine er søndag den 3. 
marts kl. 1200 hvor der igen efter 
den gode middag kommer to 
knaldgode musikere og spiller op 
til et fyldt dansegulv. 
Kom ned til en herlig søndag 
eftermiddag og få hilst på gamle 
venner over et billigt frokostbord 
med efterfølgende dans og musik 
- en fest på et tidspunkt, der ikke 
ødelægger "dagen derpå" 

Tina har billetter til kun 60 kr. for 
koldt bord, det er da billigt!!! 

Vi ses 
Vagn 

Uden for havnen var vandet helt roligt 

Vi gentager succeen 
søndag den 3. marts 

og igen 
søndag den 7. april 

Matiné i Sundby Sejlforening 

Ta' selv bord med lune og kolde retter fra 12 -14 
Musik, dans og selskabelig hygge fra 14 -17 

Prisen er kun 60,-kr. pr. person 

Det foregår i restaurationen 
Stedet hvor tidligere tider mindes, nye tider planlægges 

og de store skrøner udveksles 
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Fastelavn 2002 i billeder 

Konger og Dronninger 

Små børn Store børn Damer Herrer 
Kattekonger: Gustav Green Maj-Britt Nielsen Claus Olsen 
Dronninger: Jonas Møller Matti Borggård aria Brøste Tairo Hiljander 
Bundkonger: Rasmus Schandorff Pelle Andersen Birthe Larsen Iwan Ploug 

Bunden ude 

Valgt som bedste kostumer 
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Øøeehh-

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS 
Billige kvalitetstryksager 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag (0 
CL 

"C Kataloger - Faktura - Kuverter - Etiketter - Brevpapir - Prislister - Bøger 5' 
Alt i bogbinderarbejde ^ 

O) 
c Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag "§ 

a S AfOffsettryk 
£ v/Tina og Søren Møller 

Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79 

<D 
n 
3 

(O 

KASTRUP MARINE SERVICE A/S 
ER FLYTTET TIL: 

SALTVÆRKSVEJ 56 

Vi har som sædvanlig et stort udvalg i: 

BÅDUDSTYR - BÅDMALING - TOVVÆRK 
FISKEGREJ - SEJLERBEKLÆDNING 

SØKORT -ELEKTRONIK 

Kig forbi og få det nye 
NAUTISK UDSTYR KATALOG 2002 

Vore åbningstider er som hidtil: 
Mandag - Fredag; 9.00 - 17.30 
Lørdag: 9 .00-13.00 
HUSK EKSTRA-ÅBENT: 
Fra PÅSKE til PINSE-søn-& helligdage 9.00 - 13.00 
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Referat af 

Afbud fra Tonny 

Punkt la, Protokol: 
Intet. 

Punkt lb, Eksterne forhold, der ve
drører SSF: 
Formanden har anmodet om at være 
med til Rivieraudvalgets møder, evt. 
som observatør til bestyrelsesmøder. 
Banen langs Amagers østside er igen 
et usikkert område, idet der er sået 
tvivl om de økonomiske beregnin
ger. SSF's holdning er, at hvis banen 
skal være der , skal den graves ned. 
Vagn vil skrive til kommunens Vej-
og parkudvalg og anmode om at få 
lysreguleret krydset Amager 
Strandvej / Øresundsvej. 
I forbindelse med etableringen af 
"Det maritime Ungdomshus" er det 
vedtaget at lave en fodgængerover
gang med blinklys udfor stien fra 
Lergravsvej. 

Punkt 2, Beretning: 
Formanden har skrevet til Jens 
Kramer Mikkelsen og anmodet om 
et møde, hvor de forskellige punk
ter, der vedrører SSF's fremtid samt 
den fremtidige vedligeholdelse af 
havnen. 
Bestyrelsen opfordredes til at skrive 
planlagte arrangementer på kalen
deren hurtigst muligt. 

Forårsgeneralforsamlingen: 

De bestyrelsesmedlemmer, der er på 
valg blev spurgt om de genopstiller. 
De øvrige på valg vil ligeledes blive 
spurgt. 
Vagtordningen blev debatteret, og 
emnet vil blive taget op på den kom
mende generalforsamling, da der er 
forskellige problemer i forbindelse 
med gennemføringen af den. 
Stemningen i bestyrelsen var positiv 
for at bibeholde ordningen under en 
eller anden form. Det blev foreslået, 
at vagterne evt. kan passes af to per
soner med mobiltelefoner, så den 
tredje mand ved telefonen inde i 

bestyrelsesmøde 
mandag den 28. januar 2002 

klubhuset derved kan undværes. 

Et brev fra restauratøren på foran
ledning af referatet i bladet fra den 
8. januar blev taget til efterretning. 

Restauratørens forhøjelse af priserne 
på øl og vand ved åbningen af klub
huset er ikke sket i henhold til 
gældende aftale, som er, at merud
giften skal dokumenteres overfor 
bestyrelsen inden effektuering. 
Priserne vil blive forhandlet med 
formand og næstformand i begyn
delsen af februar måned, og en 
eventuel stigning i de aktuelle priser 
træder så i kraft den 1. marts. 

Et medlem vil blive indkaldt til sam
tale med formand og næstformand. 

Punkt 3, Havn og plads: 
Afløbsledningen er etableret, og der 
mangler kun en smule anlægsarbej
de samt gennemspuling af systemet. 
I forbindelse med arbejdet med 
kloakken er der opstået forskellige 
former for usikkerhed om ejerska
bet. Derfor skal der ske en drøftelse 
med kommunen med henblik på at 
fastlægge ejerskabet af kloakken på 
nordre mole samt forløbet af skel
linien. Resultatet af drøftelsen skal 
foreligge i skriftlig form. 
I forbindelse med kloakarbejdet er 
det blevet oplyst, at kommunen har 
betalt 2/3 af reparationen af den 
gamle kloakledning. SSF skal selv 
betale den nye. Anslået pris er kr. 
105.000. 

Havnesjakket arbejder videre på 
moler, bolværker og slæbesteder når 
vejret tillader det. 
Mastekranen er nedtaget for efter
syn. 

Punkt 4, Klubhus: 
Køkkenet, klublokalerne og skipper
stuen er rengjorte i januar måned. 
Der er lagt nyt gulvtæppe i pejse
stuen og opsat nyt loft i en del af 

restauranten med en mærkbar 
forbedring af akustikken til følge. 
Der har været forskellige overgange 
i el-systemet. Disse er fundet, lige
som et relæ er blevet udskiftet. 
Dermed skulle også problemet med 
støj i højttaleren være løst. 
Der er indkøbt et nyt komfur til 
køkkenet, da det (meget) gamle ikke 
længere kunne repareres. 
Det nye ventilationsanlæg fungerer 
efter hensigten, skænken er blevet 
repareret. Der er monteret nyt søjle
filter på opvaskemaskinen. 
På det nye toilet mangler stadig et 
par småting. 

Punkt 5, Fester og arrangementer: 
Alt vedrørende matineerne i foråret 
er arrangeret. 

Punkt 6, Sejlerskolen: 
Der afholdes eksamen i tovværk 
mandag den 4. marts klokken 1900. 
Den 23. marts er der introduktions-
møde i pejsestuen kl. 0900 for in
struktørerne og kl. 1000 for eleverne. 

Punkt 7, Ungdom og joller: 
Udvalgt har lagt de overordnede 
planer for sæsonen indtil sommerfe
rien. Tirsdage og onsdage afholdes 
arrangementer. 
Antallet af sejlere er p.t. usikkert. 
Der har i vinterens løb været et stør
re frafald, men afdelingen arbejder 
på at få fat i nogle af disse igen. 
Sæsonprogrammet er forholdsvis 
beskedent også fordi der er mangel 
på trænere. Et mere gennemarbejdet 
forslag til hvordan afdelingen kan 
tilpasse sig de krav ungdommen 
stiller i dag vil blive fremlagt i løbet 
af foråret. 
Arbejdet i afdelingen er delt op 
således, at Henrik tager sig af arbej
det med trænerne, og Tonny tager 
sig af det administrative. 
SSF's ungdom vil være repræsen
teret på Bella Centerets udstilling 
fredag den 1. marts. 
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Punkt 8, Kapsejlads: 
Henrik har holdt et møde med Basse 
om de kommende arrangementer, 
som SSF igen vil forsøge at lave i 
samarbejde med Kastrup. 
Forventningerne til stævnerne har 
ændret sig, og det vil udvalget søge 
at tilpasse sig. 
SSF vil foreslå Kastrup at samarbejde 
om fælles afholdelse af klubmester
skaber, og økonomien omkring 
stævnerne forslås også fastlagt, så 
fordelingen bliver rimelig i forhold 
til udgifterne for klubberne. 
I forbindelse med aftenmatcherne 

søger man at udarbejde et pointsy
stem i forhold til præmierne. 
Der er i år ingen planer om større 
stævner i SSF, men man vil forsøge 
at holde et på kredsplan. 

Der vil blive afholdt ynglingestæv
ne sidst i maj, familiesejlads i juni og 
Forterne Rundt i september for
ventes også afviklet som sædvanlig. 

SSF's hjemmeside er under revide
ring så der også bliver plads til nye 
oplysninger. Et medlem har tilbudt 
sin hjælp med vedligeholdelsen af 
hjemmesiden. 

Punkt 9, Motorbåde: 
Intet. 

Punkt 10, Sikkerhed: 
Det blev aftalt at male stigerne i 
bolværket hvide og på anden måde 
at afmærke deres placeringer. 
Brandchefen vil foretage eftersyn af 
brandmaterialerne i klubhuset i den 

nærmeste fremtid. 

Punkt 11, Bladet: 
Generalforsamlingen er indvarslet i 
blad nr. 1 for år 2002, sammen med 
sidste dato for rettidig aflevering af 
forslag til generalforsamlingen. 

Punkt 12, Evt. 
Den 9. marts holdes kredsmøde på 
Bornholm. 
De nye trøjer er kommet og sælges 
fra kontoret i åbningstiden om tors
dagen. Dette annonceres også i 
bladet. 
Mødet slut kl. 2045 

Næste møde er mandag den 25. februar. 

Jens Green Jensen Bjørka Schandorff 

(formand) (referent) 

o|§L£2A fra iviuw.sofartstyrelsen.dk 

Nye regler om 
fritidsfartøjer 

fra Søfartsstyrelsen 
I løbet af 2002 forventes en række 
ændringer til EU direktivet om 
fritidsfartøjer endeligt vedtaget. 

Ændringerne vil blandt andet 
sætte grænser for støj og luft
forurening fra nye bådmotorer, og 
vandscootere vil i modsætning til 
tidligere blive omfattet af direk
tivet. Når ændringerne er ved
taget, vil de blive gjort tilgæn
gelige i en ny teknisk forskrift om 
fritidsfartøjer, som Søfartsstyrel
sen vil udgive. 

En far og hans lille søn 
står og kigger på 
gardervagten ved 
Marselisborg Slot, da 
sønnen pludselig spørg
er: 
- Hvad står de her i 
- De skal passe på 
ningen 

Amager Strandvej 407 2770 Kastrup tlf 32503017 fax 32503435 

Fleece, Jakker, Veste, 

Tasker, m.m. 

-25% 
P3 udvalgte modeller 

Vi skal have plads til 

Vinterkollektionen, som 

kommer i september. 

Wiggler original 

Det er nu lykkedes os at få 
de meget efterspurgte pirk og 
blink hjem. 
28g 25,- lOOg 44,-
40g 29,- 200g 67,-
60g 29,- 300g 73,50 

Vinterkonservering 
af din motor. 

Bestil tid i god tid. Vi konservere de 
fleste mærker af både uden- og inden-
bordsmotorer. 

åbningstider 
man- fredag 9.00-17.30 
Lørdag 9.00-14.00. 
(d.15.3-15.7 +1.12-24.12) 

Søn-helligdage 9.00-14.00 
Gode p-pladser. 

Oliesump-pumpe 
Manuel 165,-
Vacuum 420,,-

Olie 
SAE 15W/40 II. 46,50 41. 169.-
5AE 30 11.32,- .41. 132,-

Castrol 
Super outboard plus. 
2-takt motorolie for 
alle udenbordsmotorer 

NMMA TCM III 
11. 49,-
41 .  169 , -
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Fra OFOF 
Organiserede Fritidssejlere Omkring Flakfortet 
Har vi modtaget følgende skrivelse: 

RYGTER OG FAKTA OM FLAKFORTET. 

Når interessen for en sag er stor og rygterne tilsvarende, må resultatet blive enorme rygter, hvad de 
også er 

Fakta er, at Flakfortets ejer, ved administrator Tore Svensson, og OFOF har etableret et samarbejde, 

grundlagt på gensidig tillid, respekt og vision om anvendelsen af sejlerøen Flakfortet. 

Sejlerne er fortsat velkommen på øen og bibeholder Sailors Corner, samt adgangen til 

toiletfaciliteterne, som hidtil. Et andet rygte har været, at der skulle bygges konferencehotel på øen 

Tore Svensson har ikke aktuelle planer om noget sådant i nærmest overskuelige årrække. 

Restaurationen genåbnes i renoveret stand med specielle arrangementer og sejlertilbud I sæsonen 
2002 etableres der ikke turistadgang ti! øen, men gæsterne skal nu nok finde vejen derud 
alligevel 

Fortet etablerer ferskvandsforsyning med et afsaltningsanlæg og mulighed for el-forsyning (i 

begrænset omfang). Herudover bliver der mulighed for at købe småfornødenheder i den gen

åbnede kiosk Trænger besætningsmedlemmerne til et varmt bad vil dette også kunne købes 

Den rådne og for bådene farlige træbelægning med rustne søm og skruer på havnekanten 

fjernes 

Herudover foretages der løbende renoveringer og forbedringer. En genetablering af legepladsen i et 

samarbejde mellem administratoren og OFOF er under planlægning, men legepladsen vil ikke være 
færdig til sæsonstarten. 

Havnekontoret har som hidtil tlf. og fax 3296 0800. 

SYSTEMET MED ARSMffRKET fortsættes, men med påskrift af bådens navn - og stadig til en 
overkommelig pris. ^— 

For medlemmer af OFOF bliver prisen kr.400,- SSF 
For ikke medlemmer af OFOF bliver prisen kr.500,- V er medlem 
For daganløb (indtil kl.2200) afkræves kf. 60.-
For døgnophold (efter kl. 2200) afkræves kf. 100,- 1 

OFOF årskontingentet for 2002 er, i forhold til tidligere, nedsat væsentligt, og beløber sig for: 

Klubber med op til 100 medlemmer Kr. 300,-/år. 
Klubber med mellem 101 og 500 medlemmer Kr. 600,-/år. 
Klubber med mere end 500 medlemmer Kr. 900,-/år 

Organiserede klubber med interesse for bevarelsen af Flakfortet som et fristed i vort nærområde, 
hvor historiens vingesus stadig kan fornemmes, er uanset nationalitet velkomne som medlemmer. 

Udfyld giroindbetalingskortet og send det til foreningens kasserer. Husk at kontingentet skal være 
betalt senest ved udgangen af februar Generalforsamling afholdes 21 Marts 2002 - sæt allerede 
nu kryds i kalenderen. Nærmere følger. 

Standerhejs 

OFOFs grønne stander hejses ved Sailors CoiHBr lørdag, den 4. Maj kl. 14.00, hvilket festligholdes 

af OFOFs bestyrelse sammen med administrator Tore Svensson og restauratør Torben Bødtker. 

Vi håber at se rigtig mange sejlere denne dag, hvor restaurationen i øvrigt har et specialtilbud til 

sejlerne 

Venligst orienter jeres medlemmer om ovenstående FAKTA i medlemsbladet, eller også ved opslag 
klubberne 

Med sejlerhil^en, 
Bent Hansen 

Formand for OFOF Organiserede Fritidssejlere Omkring Bakforte! 

fra DS wzuiu.sejlsport.dk 

Fornyelse af målebrev til 
DH2002/LYS for perio
den 2002-2003 
Nu er det tid at forny din båds DH-
målebrev. 
For at forny målebrevet til DH2002 
skal du blot benytte det girokort, 
som DS udsender i slutningen af 
februar til alle, som havde målebrev 
i sidste periode. 
Gebyret for fornyelse/ ejerskifte eller 
første gangs målebrev er kr. 300,-
Beløbet er lidt større end sidst, men 
til gengæld er gebyret for måleæn
dringer nedsat til kun kr. 100,-
Alle, som ikke tidligere har fået den 
gratis Kapsejladsregelbog 2001-2004, 
vil når de får udstedt deres nye 
DH2002 målebrev gratis få denne 
tilsendt. 
Fremsendelsen af det ny målebrev 
til din privatadresse vil ske fra be
gyndelsen af april. 

UNDERRUBRIK: Udvikling af sy
stemet Sømiletiderne i DH2002 er 
blevet justeret i forhold til DH2000. 
LYS er for nogle få bådtyper tillige 
blevet justeret. For de både, der 
tidligere har haft DH målebrev, vil 
de ny sømiletider fra 01-03-2002 
kunne ses i DS' Båddatabase på: 
www.sejlsport.dk og www.websej-
ler.dk DH2002 er som DH2000, en 
VPP-baseret måleregel. Et VPP-pro-
gram (Velocity Prediction 
Programme) er et omfattende pro
gram, der forudsiger farten på sejl
både ved forskellige kombinationer 
af sejlføring, vindstyrke og kurs. En 
måleregel, der baseres på en VPP-
beregning, er generelt anerkendt 
som mere nøjagtig og har samtidig 
en helt anden og mere kompleks 
matematisk opbygning end tidligere 
måleregler. DH2002 er en naturlig 
forsættelse af DH2000, der var resul
tatet af et væsentligt udviklingsar-
bej-de udført i Teknisk Udvalg i DS. 
Ved forbedringerne til DH2002 har 
der været fokuseret på følgende 
overordnede områder: 

Forbedret sejlmodel, der bl.a. bedre 
tager højde for lave/brede sejlplan i 
forhold til høje/slanke 
Bedre forudsigelse af skrogmod-
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stand og stabilitet, herunder besæt-
ningsvægtens betydning 
Ændret beregning af besæt-
ningsvægt, som passer bedre til den 
virkelige besætningsstørrelse 
Graduering af DH's grundlæggende 
vindstyrke - afhængig af sejlets 
højde over vandet 
Derud over er der foretaget mindre 
justeringer og tydeliggørelse i 
forbindelse med: 
Tilladte materialer 
Grænser for bådstørrelser 
Myndighedsforhold, herunder for
tolkninger og håndtering af dispen
sationer 

Sejlerskolen 

Så er det lige før at sæso
nen år 2002 begynder. 
Husk introduktionmødet lørdag 
den 23. marts klokken 1000 i pej
sestuen. 
På mødet vil der blive orienteret 
om arbejdet og den kommende 
sæson, ligeledes vil eleverne blive 
fordelt på de enkelte hold og bå
dene vil blive forevist. 
Skulle enkelte være forhindret be
des dette meddelt skolechefen. 
Klargøringsarbejdet vil for den 
enkelte foregå på den ugedag, 
hun eller han skal sejle på. 
Arbejdet vil blive ledet af de in
struktører, der sejler den pågæl
dende dag. 
Det anbefales at medbringe varmt 
tøj og tøj der kan tåle at blive 
beskidt. 
Det plejer at være ganske fornø
jeligt at deltage i klargøringen i 
teltet. 

Husk alle har arbejdspligt. 

Med Sejlerhilsen 

Claus Villadsen 
Skolechef 

<1\ / L 
)>iA^ 

-fra & til medlemmerne 

Til salg 
Klubben har indkøbt nyt tøj og 
kasket af rigtig god kvalitet med 
SSF-logo 
Det kan købes ved henvendelse 
på kontoret. 

Formanden står model i det nye look 

Farven er mørkeblå og tøjet er udstillet i 

skabet i indgangen 

Priserne er: 
Pullover 325.-
T-shirt voksen 85-
T-shirt børn 60.-
Kasket 65.-

% ^ K l y.  

A- „ 
£ R s * 

g*,* Itfia „ Cf M nmoffV) 
som dy er. 

Vidste du det! 
Der fandtes et udvalg der hed: 

Rådgivende Udvalg til at følge 
Udviklingen af Alternativer til 
Eksisterende Bundmalinger 

Nu er det også ligegyldigt, for det 
er lige blevet nedlagt. 

Efterlysning 
Under afrigning af min båd er jeg 
kommet til at løbe fra et par 
stykker tovværk, som hang over 
en af afrigningsbukkene uden for 
masteskurene. 
Det drejer sig om spilerfald og 
toplente til spilerbom, begge med 
fittings. 
Kendetegn: 
Spilerfald: 
12 mm tovværk, gråt, med en 
itaklet forhånd i blåt tovværk med 
hvide prikker. 
Rustfri fokkekrog med svirvel 
samt stor enkeltblik, mærket: 
"Sagitta" 

Toplente: 
10 mm tovværk, gråt, med en 
itaklet forhånd i blåt tovværk med 
hvide prikker. 
Rustfri snaphage samt enkeltblok, 
mærket: "Barton" og dobbeltblok 
mærket: "OH". 

Jeg vil blive meget glad for at få et 
praj, hvis nogen skulle have kend
skab til hvor grejet findes. 

Jeg ønsker alle i SSF en god sæson 
2002 

A. 365 Claus Rønnow Larsen 
Telefon: 38 88 22 58 
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Flligger farver - og 
International bådmaling 

City. 
St. Kongensgade 93 
1264 København K. 

City. 
Vendersgade 10 
1363 København K. 

Sundby. 
Amagerbrogade 164 
2300 København S. 

Sundby. 
Holmbladsgade 25 
2300 København S 
Her forhandles: 

International 

Dragør. 
Møllegade 4 
2791 Dragør. 
Her forhandles: 

International 

Kastrup. 
Kongelundsve] 264 
2770 Kastrup. 

Flligger farver 
Hans Guldager a/s 
Amagerbroaade 164. Tlf. 32 55 73 20. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95. 

Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22. 
St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56. 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion 

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 20 30. 
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 32 59 35 80 

Telefax 32 59 35 60 

Restaurationen 32 58 32 96 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16 -17 

Foreningens e-mail adresser: 
SSF's hjemmeside: www.home.worldonline.dk/~ssf 

Bestyrelse: ssf@e-postboks.dk 

Havneudvalg: ssf_havnen@e-postboks.dk 

Kapsejladsudvalg: ssf_kapsejlads@e-postboks .dk 

Sejlerskolen: ssf_sejlerskolen@e-postboks.dk 

Ungdomsudvalg: ssf_ungdom@e-postboks.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail jgj@di.dk 

Næstformand: 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 32 57 13 40 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 32 58 20 36 
Email bjorka@mail.tele.dk 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 32 59 49 24 
Holger Nielsen 32 95 36 89 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinklana 32 52 98 89 

Tryk: SM Offset Tryk, 

Oplag: 1.400 

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef: 
Kim Petersen 24 93 08 92 

Kapsejladschef: 
Henrik Gravesen 22 35 10 24 
E-mail hegr@slv.dk 
eller hegr@e-postboks.dk 

Skolechef: 
Claus Villadsen 32 84 81 31 
E-mail sejlerskolen@hotmail.com 

Ungdoms- og jolleleder: 
Tonny Pedersen 32 52 88 68 / 22 36 34 84 
E-mail tp@kjehrs-vvs.dk 

Festudvalg: 
Vagn Preisler 32 55 23 03 

Målere: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 
Karl K. Thorup 32 58 43 11 

Deadline for indlevering af stof 

til næste blad er: 

den 1s,e i måneden. 

Amager 

Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
® 32501978 

>: -i: 

En meget lille cowboy kommer ud 

fro saloonen og ser, at hans hest er 

malet rød. Han går ind i saloonen 
igen og råber: 
- Hvem fanden har malet min hest 
rød?!? 
En høj bred cowboy med løsthæn
gende revolver rejser sig: 
- Det har jeg, var der noget? 
- Nej , nej, jeg ville bare sige, at 
den er tør, så du må godt give den 
en omgang mere. 

To cowboys, Bill og Tom, står foran 
salonen og småsnakker. Bill får øje 
på en gruppe mænd på den anden 
side af gaden og siger: 
- Kan du se ham, der står derovre? 
- Hvem af dem? Der er jo fire! 
- Ham med hatten 
- Jamen, de har jo allesammen hat 
på! 
- Nåh ja, ham med støvlerne 
- De har da også allesammen støvler 
på! 
- Okay, men ham jeg snakker om er 
hjulbenet!! 
- Det er de da allesammen! 
5å trækker Bill sin revolver og sky
der koldblodigt de tre af mændene 
ned. 
- Det er ham, der står op! Ham kan 
jeg ikke Ude! 

- Hr. Betjent, min cykel er blevet 
stjålet! 
- Var der lygter på den? 
- Nej... - Så bliver det 100 kr. i 
bøde! 

Forsiden: 
Nostalgi. 
Generalforsamlinger tager den tid 
generalforsamlinger tager. 
Der var en gang da generalfor
samlinger var noget der tog tid. 
En generalforsamlinge kunne 
strække sig over 3 dage, det var 
tider, vil nogen nok sige. 
Nu om dage kan en generalfor
samling ordnes på 3 timer. 
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2° varme og blæsevejr med sneb 

Som annonceret i forrige nummer af dette blad, blev det som noget nyt i 
SSF forsøgt at samle tilslutning til en fælles vintertur i havkajak. 

Turen fra SSF til Dragør og tilbage 
løb som planlagt af stablen søndag 
den 24. februar, og til undertegnedes 
glædelige overraskelse mødte der 
klokken 1000 den nævnte dag ni 
friske roere op på jollepladsen. 
Thomas og Leif havde endda været 
så friske at de kom roende fra 
Hellerup og således allerede havde 
været et godt stykke undervejs. 
Dette på trods af en lufttemperatur 
på bare 2° og en vejrudsigt der 
varslede spredte snebyger og frisk til 
hård vind fra nordvest. 
Vi havde en fin tur ned til Dragør 
Kajakklub, hvor vi nød godt af den 
friske rygvind. Vi havde på forhånd 
varslet vores ankomst, og da vi i 
vores følge havde Flemming, der til 
dagligt ror fra netop Dragør 
Kajakklub, blev vi inviteret indenfor 
i varmen i Danmarks ældste eksiste
rende kajakklubhus. Her fik vi 
serveret dejlig varm kaffe, mens vi 
nød vores medbragte madpakker. 
Hjemturen var en frisk oplevelse, vi 

havde nu vinden i ansigtet, og sam
tidig måtte vi modtage en del kolde 
bølgeskvulp. 
Så længe der roes, er det dog ikke 
noget problem at holde varmen -
pauser bliver hermed mindre ak
tuelle. 
Efter at være ankommet fint til 
Sundby, der for flertallet af delta
gerne var en passende endestation, 
roede vore to gæster fra Hellerup 
vider hjem rundt om Københavns 
Havn. 
En frisk vintertur for en kajakroer. 
Samtlige deltager ytrede tilfredshed 
med turen, hvorfor det vil være op
lagt at gentage sådanne arrange
menter. 
På havkajakområdet vil underteg
nede også i den kommende sæson 
fortsætte samarbejdet med Forenin
gen til Fremme af Idræt i Holm-
bladsgade FFIH (en afdeling af 
Kvarterløft). 
Vi har allerede haft vores første 
møde, og indsatsen vil igen i år være 

rettet mod unge fra kvarteret, der 
endnu ikke selv råder over en Kajak. 
Vi vil i første omgang forsøge os 
med et arrangement en weekend i 
juni, og et senere i august. Begge 
arrangementer efter samme opskrift 
som vores succesfulde "Bliv ven med 
en Grønlænder" fra sensommeren 

2001. 
Det er set fra en kajakroers syn
spunkt prisværdigt som FFIH går 
ind og støtter havkajaksporten gen
nem deres økonomiske opbakning 
til disse arrangementer, der ikke 
ville kunne gennemføres uden, ka
jakker er jo ikke er gratis at låne. 
Ligeledes er det fornemt, at vi kan 
profitere af FFIH's netværk og tætte 
kontakt til unge i Holmbladsgade-
kvarteret. 
Hermed en tak til FFIH. 

Med kajakhilsen 
Medl.nr 45 Bjørn Amundsen 
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Det er ikke det det står uden på motorkappen der er 

afgørende for om der kræves førerbevis eller ikke, det 

er den motorydelse der er nævnt i motorens manual 

der gælder 

Fra 1. juni skal alle speedbådsejere have enten speedbåds-
kørekort eller duelighedsbevis i orden, når de skal ud at sejle. 

OK, næsten alle. Ved alle regler er der nogle undtagelser, og det er der også her. 

For at finde ud af, om du skal have papirerne i orden, inden du skal ud at sejle, skal 
du bare lave nogle simple øvelser. 
Du skal måle din båds længde og lave en udregning efter følgende formel: 

Bådens længde gange bådens længde +3 = X 

Hvis X er det samme som eller større end din motors ydelse i Kw skal du have førerbevis. 

Her er et praktisk eksempel: 
Hvis du måler din båd til 5 meter, så regner vi efter formlen: 

5 x 5 = 25 + 3 det giver 28. 
Hvis bådens motor yder 28 Kw eller mere kræves der førerbevis til den. 
Normalt omtaler vi motorens ydelse i hestekræfter, så hvor mange hk er 28 Kw? 
1 Kw = 1,36 hk. Nu skal du bare gange de 28 Kw med 1,36 = 38 hk, altså 38 hk eller 
mere kræves der førerbevis. 
Hvis båden er under 4 meter kræves der førerbevis, hvis motoren er på 19 Kw (25,8 
hk) eller mere. 
For at gøre det nemmere for dig, har vi lavet en liste for både indtil 9 meter. 

Hvis der er nogen der endnu ikke har fået det krævede speedbådskort kan det I nå 
det endnu. At sejle uden gyldigt førerbevis er forbundet med risiko for at få bøder i 
størrelsesorden 1500 kr. 

Der kan tages speedbådskørekort mange steder fx. i sejlklubber og sejlerskoler til 
meget forskellige priser. 
Er man rutineret sejler kan det også gøres ved selvstudium og øvelse i egen båd. 
Pensum kan du finde på Søfartsstyrelsens hjemmeside www.sofartsstyrelsen.dk, og 
ved henvendelse til Søfartsstyrelsen kan du blive henvist til en censor, når vil til 
prøve. 
pc 

http://www.sofartsstyrelsen.dk
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4.0 19.0 25.8 
4.1 19.8 26.9 
4.2 20.6 28.1 
4.3 21.5 29.2 
4.4 22.4 30.4 
4.5 23.3 31.6 
4.6 24.2 32.9 
4.7 25.1 34.1 
4.8 26.0 35.4 
4.9 27.0 36.7 
5.0 28.0 38.1 
5.1 29.0 39.5 
5.2 30.0 40.9 
5.3 31.1 42.3 
5.4 32.2 43.7 
5.5 33.2 45.2 
5.6 34.4 46.7 
5.7 35.5 48.3 
5.8 36.6 49.8 
5.9 37.8 51.4 
6.0 39.0 53.0 
6.1 40.2 54.7 
6.2 41.4 56.4 
6.3 42.7 58.1 
6.4 44.0 59.8 
6.5 45.2 61.5 
6.6 46.6 63.3 
6.7 47.9 65.1 
6.8 49.2 67.0 
6.9 50.6 68.8 
7.0 52.0 70.7 
7.1 53.4 72.6 
7.2 54.8 74.6 
7.3 56.3 76.6 
7.4 57.8 78.6 
7.5 59.2 80.6 
7.6 60.8 82.6 
7.7 62.3 84.7 
7.8 63.8 86.8 
7.9 65.4 89.0 
8.0 67.0 91.1 
8.1 68.6 93.3 
8.2 70.2 95.5 
8.3 71.9 97.8 
8.4 73.6 100.0 
8.5 75.3 102.3 
8.6 77.0 104.7 
8.7 78.7 107.0 
8.8 80.4 109.4 
8.9 82.2 111.8 
9.0 84.0 114.2 

A 

Er dit næste bevis 

Speedbådskørekort ? 

S SF har lavet en aftale med NAUTIC MARINE så du 
nu kan erhverve dette bevis til en rimelig pris. 

Kan der samles et hold på min. 12, afholdes kursus i 
Sundby Sejlforening: 

Tirsdag - torsdag den 23. - 25 april 
Kl. 18:00-22:00 

Tilmeldingsfrist mandag den 8. april 2002 til: 

Bestyrelseskontoret på "slip" eiier 

e-mail til ssf@e-postboks.dk 

Pris: 1200,- + eksamensgebyr kr. 250,- ("beståeisesgaranti") 

Betaling skal finde sted senest torsdag d. 11. april kl 20:30på kontoret! 

Bemærk: 
Vi har valgt denne løsning for at tilbyde medlemmerne en uddannelse SSF pt. ikke 
kan tilbyde på anden vis. Dette kiirsus kan på ingen måde sidestilles med vores 
sejlerskoleaktiviteter og er derfor primært målrettet mod de medlemmer der har et 
lovmæssigt behov for dette "grønne bevis". 
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Generalforsamling 
Søndag den 24. marts 

kl. 900 i klubhuset 

Der er indkommet 2 forslag til generalforsamlingen. 

Forslag 1. 

At man ændrer valgperioden for vores bestyrelse, således at de valgte sidder i 
minimum 2 perioder, i stedet for som nu, 1 periode. 
Dette begrundes med, at det jo tager lidt tid at komme "ind i sagerne", og så er 
hverken vores forening eller den valgte tjent med at kun sidde I år. 
Som det er nu, kan medlemmer jo blive valgt om foråret, bruge tid og kræfter i 
måske 3-4 mdr. (måske 6, hvem ved), til at sætte sig 100 % ind i bestyrelsesarbe
jdet, og så virke i resten af den valgte periode. 
Derefter så have risikoen, for ikke at blive genvalgt næste forår, dette kan jo i 
værste fald, give en bestyrelse der ikke virker optimalt. 

Mogens Pedersen, medl. id? 

Forslag 2. 

Hermed fremsættes forslag om at vagtordningen i SSF bliver nedlagt. Tiderne 
har ændret sig, så vi mener at ordningen har overlevet sig selv. Lågerne bliver 
snart fjernet, havnen bliver åbnet for alle og bliver umulig at overvåge. I takt 
med den stadig stigende grovere vold er det blevet mere risikofyldt at rundere 
på pladsen. Sidst, men ikke mindst, er alle bådene i havnen forsikret og klub
huset er forsynet med alarm. 

Ole Jensen, med. nr. A 50. 
Tonny Povlsen, medl. nr. A 631 

SSF budgetsammenligning i 1.000 kr. 

2002 2001 2000 1999 
Indtægter |Budget Realiseret | Budget Realiseret Budget Realiseret| Budget 
Kontingenter 630,0 644,2 630,0 618,6 630,0 625,8 630,0 
Pladsleje m.v. 787,5 870,3 720,0 785,6 720,0 726,6 700,0 
Medlemsydelser i alt 1.417,5 1.514,5 1.350,0 1.404,2 1.350,0 1.352,4 1.330,0 

Udvalg: 
Havn & Plads 1.000,0 965,9 925,0 1.083,7 865,0 820,9 860,0 
Klubhus 50,0 44,1 50,0 -102,0 100,0 0,1 121,0 
Bladet 120,0 156,5 95,0 97,8 95,0 96,4 80,0 
Fester 29,0 44,6 29,0 50,3 25,0 47,8 25,0 
Administration 37,0 13,4 37,0 53,9 37,0 6,0 52,0 
Bestyrelse 15,0 15,4 15,0 20,2 10,0 10,1 8,0 
Renter 2,5 0,2 15,0 0,4 15,0 1,1 15,0 
Sejlerskole 25,0 29,9 25,0 22,4 25,0 32,7 20,0 

Juniorer 100,0 81,6 100,0 97,1 100,0 161,7 100,0 
Kapsejlads 35,0 86,8 55,0 61,2 40,0 35,9 40,0 
Motorbåde 4,0 0,9 4,0 4,0 4,0 2,5 4,0 
Reserve 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 
Udvalg i alt 1.417,5 1.439,3 1.350,0 1.389,0 1.350,0 1.215,2 1.325,0 

Afdrag på gæld 0 0 0,0 5,0 5,0 

Resultat 0,0 75,2 0 15,2 0,0 132,2 0,0 
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Sundby Sejlforening 

Regnskab fra 
1. januar 2001 til 31. december 2001 

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bøger 
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret 

København, februar 2002 

Brian Frisendahl Bjarne Kallesøe 
revisor revisor 

Medlemstal: 

år 2000 

A-aktive 811 
A-aktive 788 

B-aktive 107 
B-aktive 117 

Junior 21 
Junior 23 

Mini 36 
Mini 32 

Ydelser fra medlemmer: 
Indskud 
Indbetalte vagter 

80,500.00 
47,400.00 

2000 1999 
x1000 kr x1000 kr 

57.4 34.9 
40.0 47.5 

Kontingenter: 
A-Aktive 
B-Aktive 
Juniorer 
Mini juniorer 
Strafgebyr 

584,020.00 
42,800.00 

8,800.00 
1,330.00 
7,200.00 644,150.00 

554.1 554.3 
45.6 50.8 

8.2 10.4 
1.1 1.1 
9.6 9.2 

Pladslejer: 
Faste pladser 
Vinteroplæggere 
Skure og haver 
Slæbejoller 
Nye pladser 

574,444.85 
57,887.60 
79,000.00 
6,000.01 

25,080.00 742,412.46 

564.0 516,2 
49.8 44.6 
60.8 68.1 
6.8 7.0 
6.8 6.2 

Renteindtægter 
Indtægt i alt 

829.39 
1,515,291.85 

0.8 2.2 
1,405.0 1,362.4 

fortsættes næste side... 
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Udgifter: 
Havn & plads: 
Skatter & afgifter 192,038.67 

Materialer 136,251.01 

Traktor 6,166.00 

Hegn & låger 12,389.70 

Elforbrug 104,551.51 

Refunderet energiafgift -52,304.08 

Affaldsbeholdere 71,700.46 

Forsikringer 6,300.00 

Telefon 5,401.63 

Bollen 13,671.68 

Parkeringsplads -90,000.00 

Toilet nordre mole 21,273.22 

Toilet søndre mole 20,001.51 

Lønninger 249,097.78 

Vogn & spil 0.00 

Brug afspil -3,248.00 -3,248.00 

Indkøbt brændstof 37,786.00 

Solgt brændstof -38,370.00 -584.00 

Arbejde 191,129.58 

Hensat til kloak 100,000.00 

Uddybning af rende 0.00 

Tilskud fra kommunen 0.00 0.00 

Joller 910.50 

Havnepenge -18,980.00 965,767.17 

Klubhus: 
Fornyelse & reparationer 12,093.39 

Forsikring 26,445.50 

Ejendomsskat 1,044.78 

Lejeindtægt -121,760.00 

Hensat til nyt loft 40,000.00 

Restaurant vedligeholdelse 49,396.81 

Køkken vedligeholdelse 36,866.93 44,087.41 

Bladet: 
Trykning 131,126.00 

Forsendelse 17,705.37 

Redaktion 15,176.50 

Momsregulering 28,196.86 

Annonceindtægt -35,665.71 156,539.02 

Fester: 
Standerhejsning 13,602.00 

Afriggergilde 17,187.00 

Diverse fester 13,007.80 

Hornorkester 800.00 44,596.80 



Administration: 
Honorar kasserer 24,000.00 24.0 24.0 
Telefon 7,404.09 8.1 4.5 
Frimærker m.m 10,538.00 9.6 10.9 
Frihavnsmærker -3,730.00 -3.1 -2.9 
Kontingenter 57,133.00 53.4 43,9 
Gaver & Blomster 10,462.75 29.5 8.1 
Kontorartikler 4,130.46 15.8 10.9 
Tilskud kommunen -122,810.57 -125.6 -121.8 
Generalforsamling 12,064.00 11.8 11.9 
Seniorer 6,035.00 

Møder & rejsepenge 1,990.00 6.2 9.7 
Fortæring 8,876.50 6.6 9.0 
ATP & refusioner 3,509.20 2.6 -1.9 
Indkøbte varer 7,314.00 22.9 12.4 
Solgte varer -9,111.20 -1,797.20 -6.2 -6.1 
Forsikring & tillæg -4,416.00 13,389.23 -1.7 -6.6 

Bestyrelsesmøder: 15,438.00 20.2 10.1 

Renteudgifter: 1,069.15 1.1 1.1 

Sejlerskole: 
Undervisning 4,086.80 4.7 2.3 
Fornyelse & reparationer 17,499.67 4.2 19.5 
Materialer 4,805.35 10.6 6.1 
Forsikringer 2,956.00 2.9 4.5 
Kontingenter 550.00 29,897.82 0.0 Q.2 

Junior: 
Fornyelse & reparationer 11,712.75 14.1 54.6 
Materialer 34,417.59 40.2 29.0 
Brændstof 2,599.93 3.7 1.6 
Startpenge 8,475.00 4.4 7.5 
Forsikringer 10,491.50 10.4 8.4 
Kontingenter 2,150.00 1.2 1.7 
Møder 10,829.68 29.1 11.8 
Kursus 963.75 81,640.20 9.7 3.1 

Kapsejlads: 
Materialer 5,274.09 5.3 7.6 
Møder & fortæring 9,441.00 8.6 5.4 
Diverse kapsejladser 5,355.50 17.7 6.4 
DM for Folkebåde 62,672.76 9.6 0.0 
Kursus 4,070.00 86,813.35 20.0 16.5 

Motorbåde: 
Materialer & præmier 888.25 4.0 2.5 

Udgifter i alt 1,440,126.40 1,389.8 1,215.1 

Årets resultat 75,165.45 15.2 137.3 

fortsættes næste side. 



Status pr. 31.12.2001 

Aktiver: 
Kassebeholdning 378.25 0.6 
Postgiro 134,452.77 107.9 
Bankbog skolefond 10,008.79 8.3 

Obligationsbeh. skolefond 26,998.48 27.0 

Bankbog brandforsikring 53,932.55 44.8 
Obligationsbeh. brandfors. 142,991.96 368,762.80 143.0 

Broer & indhegning 1.00 0.0 
Vogne & skinner 1.00 0.0 
Øvelsesbåde 37,000.00 47.0 
Juniorbåde 80,000.00 100.0 
Joller 17,000.00 27.0 
Motorbåde 30,000.00 90.0 
Skure 1.00 0.0 
Spil 1.00 0.0 
Flagmast 1.00 0.0 
Klubhus & inventar 1,400,000.00 1,300.0 

Aktiver i alt 1,932,767.80 1,895.6 

Passiver: 
Skolefond saldo 1.1.2001 35,290.05 33.6 
+ renter 1,717.22 37,007.27 1.7 

Brandforsikring saldo 1.1.2001 187,818.94 178.8 
+ renter 9,105.57 196,924.51 9.0 

Pengemellemværender 220,422.56 5.0 
Fond Hoielt pr. 1.1.2001 181,686.82 181.7 
Depositum medlemmer med elmåler 14,500.00 
Tilgang i 2001 000_ 14,500.00 14.5 
Kassekredit -241,387.61 -24.3 
Skyldige sociale udgifter 11,894.95 49.5 
MOMS tilgodehavende -88,917.26 -79.4 
Depositum forpagter 50,000.00 50.0 
Depositum ASA 1,000.00 1.0 

Reguleringskonto saldo 1.1.2001 1,474,471.11 
+/- årets resultat 75,165.45 1,549,636.56 1,474.5 

Passiver i alt 1,932,767.80 1,895.6 

Jørgen Rindal 
kasserer 
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KASTRUP MARINE SERVICE A/S 
ER FLYTTET TIL: 

SALTVÆRKSVEJ 56 

Vi har som sædvanlig et stort udvalg i: 

BÅDUDSTYR - BÅDMALING - TOVVÆRK 
FISKEGREJ - SEJLERBEKLÆDNING 

SØKORT - ELEKTRONIK 

Kig forbi og få det nye 
NAUTISK UDSTYR KATALOG 2002 

Vore åbningstider er som hidtil: 
Mandag - Fredag: 9.00 - 17.30 
Lørdag: 9 .00-13.00 
HUSK EKSTRA-ÅBENT: 
Fra PÅSKE til PINSE-søn-& helligdage 9.00 - 13.00 

k 

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS 
Billige kvalitetstryksager 

m i m  

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 

Alt i bogbinderarbejde 

(0 
a 
;c Kataloger - Faktura - Kuverter - Etiketter - Brevpapir - Prislister - Bøger ^5' 

-n 
c Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 2. 
L "Q 
^ Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag g> 

7T 
O 

LL 

O) 

| S A/fOffsettryk 
£ v/Tina og Søren Møller i 

Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79 

SSF 
Sundby 

Sejlforening 
selvfølgelig, det kan simpelthen ikke 

være andet, vel?. 

Vores dejlige lille hyggelige 
SundbySejlforening. 

SSF, det kan kun stå for 
Sundby Sejlforening. 

Nysgerrigheden tog nu overhånd, 
er det nu også rigtigt? 

Hvor går man hen for at finde ud af 
det, internettet, selvfølgelig, 

så jeg gik på internettet og søgte på 

SSF 
Søgningen viste at der var 

237.000 svar hvor ssf indgår. 

Vi er altså ikke helt alene! 

Her er nogle eksempler på hvad SSF 
også kan betyde 

Sammenslutningen af 
Slægtshistoriske Foreninger 

Studenternes SpilForening 

Statens Samfundsvidenskabelige 
Forskningsråd 

Sockes Standard-Floskeln 

Sasakawa Sports Foundation 
Japan 

Sildolje- og Sildemelindustriens 
Forskningsinstitutt 
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Referat af 

Afbud fra Jens, Henrik og Tonny 

Erling bød velkommen og gav ordet 
til kassereren, som fremlagde det re
viderede regnskab for 2001. 
Regnskabet bliver trykt i bladet. 
Bestyrelsen gav udtryk for tilfreds
hed med regnskabet, som det fore
ligger, og over at kunne konstatere, 
at budget og regnskab hænger så 
godt sammen. 

Punkt la, Protokol: 
Intet. 

Punkt lb, Eksterne forhold, der ve
drører S SF: 
Intet. 

Punkt 2, Beretning: 
Den indgåede post blev gennem
gået. 
Der var indkommet to forslag til 
generalforsamlingen: 
Tonny Povlsen foreslår at vagtord
ningen nedlægges. 
Mogens Pedersen foreslår, at valgpe
rioden for bestyrelsesmedlemmerne 
ændres til to år. 
Restauratøren har ansøgt om til
ladelse til at hæve ølpriserne med 1 
kr. og havde fremsendt dokumenta
tion for stigende udgifter. 
Prisen blev sidst hævet i 1997. 
To bestyrelsesmedlemmer ønskede 
ikke at give tilladelsen, men da de 
øvrige støttede restauratørens an
søgning, vil priserne blive sat op fra 
1. marts. d.å. 

Punkt 3, Havn og plads: 
Der er sat en ny vandlås i afløbet i 
varmerummet, hvilket har fjernet 
luftgenerne fra toilettet i mellem
gangen. 
Havnesjakket er stort set færdige 
med det planlagte arbejde. 
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed 
og glæde over det meget flotte arbej
de, der er udført. 
Efter færdigudført kloakarbejde vil 
bedet blive beplantet igen. 

bestyrelsesmøde 
mandag den 25. ferbruar 2002 

Postkassen udenfor porten er utæt. 
Der må indkøbes en ny. 

Punkt 4, Klubhus: 
Utætheden i taget er tætnet og de 
ødelagte plader udskiftet. De sidste 
detaljer i forbindelse med det nye 
toilet bliver lavet i den nærmeste 
fremtid. 

Punkt 5, Fester og arrangementer: 
Matineen i april vil blive annonceret 
i bladet. 
Den kommende generalforsamling 
vil vise om højttalerne nu virker 
uden støj som forventet, efter at 
elektrikeren har gennemgået alle 
mulige støjkilder og udført nød
vendige reparationer. 

Punkt 6, Sejlerskolen: 
Holdene til den kommende sæson er 
fuldtegnede og har optaget mange 
nye medlemmer. 
På mødet den 22. februar har sejler
skolen også fundet en mulig afløser 
for Claus, der ikke ønsker genvalg 
på den kommende generalforsam
ling. 
Gavlen på teltet har fået en rift og vil 
blive sendt til reparation. 

Punkt 7, Ungdom og joller: 
Det tidligere annoncerede arrange
ment i Bella Center blev afholdt 
mandag den 25. febr. 

Punkt 8, Kapsejlads: 
Faste stævner ligger som sidste år, 
men der afholdes møde med kred
sens kapsejladsrepræsentanter tors
dag den 28. febr. 

Punkt 9, Motorbåde: 
Sejlturen til Bostahuse er planlagt, 
dog er datoen endnu ikke fastlagt, 
men vil blive aftalt senere med Kims 
afløser. 

Punkt 10, Sikkerhed: 
Stigerne i bassinerne mangler stadig 
at blive malet/markeret, men arbej

det vil blive gjort snarest. 
Telefonhuset på nordre mole ned
tages, da mønttelefonen er fjernet. 
Den telefon, der er blevet installeret i 
ungdomshuset, er ikke tilgængelig 
for alle medlemmer. Denne pro
blemstilling vil blive taget op på et 
kommende bestyrelsesmøde. 

Punkt 11, Bladet: 
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed 
med det seneste nummer af bladet. 
Redaktøren fik tilladelse til at ind
købe en ny scanner, da den gamle er 
brudt sammen. 

Punkt 12, Evt. 
Intet. 

Næste møde mandag den 25. marts. 

Erling Jørgensen Bjørka Schandorff 
Næstformand Referent 

„ % B K 1/ / 

H h * 

som dy er. 
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Ungdom 
Som de fleste nok har noteret sig er der sket nogle ro
keringer i ungdomsafdelingen. 
Tonny Petersen har overtaget jobbet som ungdomsleder 
og på trænersiden er der større ændringer undervejs. 
De fleste faste trænere har takket af efter mange års ar
bejde og vi skal nu til at bygge noget nyt op. 
Det kunne umiddelbart lyde som et stort problem, men 
måske er det slet ikke så tosset endda. 
Vi ved alle sammen hvor det bærer hen når man i for 
mange år har knoklet på med de samme opgaver - oftest 
løber man lidt sur i det og resultaterne udebliver. 
Det er så tid til at tænke nye tanker og få nye folk på ba
nen. Og det gør vi så - i hvert fald i et vist omfang. 

Tonny vil efter afvikling af nogle store opgaver i sit er-
hvervsjob, tage rigtig fat på sin del af arbejdet i ung
domsafdelingen. 
Når først Tonny kommer rigtigt i gang vil det være 
Tonny der tager sig af det generelle ledelsesarbejde for 
Ungdom- og joller. 
Efter aftale, vil Tonny videreføre de tanker og ideer der 
har været startet op gennem de sidste 3 år og vi må der
for forvente at det ikke sker de store ændringer, men 
snarere at der kommer lidt mere fart på udviklingen. 

I mellemtiden er vi startet langsomt op med Henrik som 
leder/træner og for tiden arbejder vi på nogle mindre 
ombygninger og istandsættelser af ungdomshuset. 
Henrik kommer i denne sæson til at fungere i en slags 
"cheftrænerrolle" og vil derfor være den der tager sig af 
koordinationer af alle træningsopgaver i ungdoms

afdelingen - herunder i første omgang formentlig også 
kapsejladsdeltagelser mv. 
Henrik vil i den kommende tid gennemføre samtaler 
med alle træneremner og alle sejlere for på den måde at 
kunne sammensætte den bedste træning for den enkelte 
sejler i afdelingen. 

Vi har allerede valgt at følge sejlernes ønsker om at satse 
mere på jollesejlads og har derfor indkøbt supplerende 
E-joller, så vi hurtigt kan få et effektivt træningsprogram 
op at stå på dette område. 
Når vi har haft en snak med sejlerne og fået lagt indi
viduelle træningsplaner vil vi - bl.a. på baggrund af 
samarbejdsmulighederne med vores naboklubber udar
bejde et oplæg til fremtidige satsningsområder. Dette vil 
bliver forelagt ungdomsudvalget til efterfølgende god
kendelse i bestyrelsen. 

Indtil videre tager vi den lidt med ro, men vi arbejder 
målrettet på hurtigst muligt at komme på vandet - Det 
er trods alt der vi lære at sejle og der vi har det sjovest! 

Kig ned til os 
tirsdage eller onsdagge kl. 1800 

eller klik ind på SSF's hjemmeside og opdater dig med 
informationer om ungdomsarbejdet! 

Med sejlerhilsen 
Henrik Gravesen 

Kapsejlads 
Erik "Basse" Povlsen stoppede og Henrik tog over - Men 
helt så enkelt er det jo ikke ! 
Basse fortsætter som kapsejladskoordinator i 
Østersøkredsen og med et tæt samarbejde med Henrik 
lægges der nye ideer frem for kapsejlerne - både i SSF og 
i de øvrige klubber i kredsen. 
Vi vil holde lav profil i denne sæson og i stedet bruge 
ressourcerne på at lave et godt oplæg til 2003 - Et oplæg 
der i samarbejde med kredsens andre klubber 
forhåbentlig vil være med til at sætte nye standarder for 
kapsejladser i vores område. 
Det skal være sjovere for sejlerne og for arrangørerne -
vi skal være mere effektive og tænke over hvad vi 
bruger tid og penge til. 
Sejlerne skal opleve at sejlsporten ikke er gået i stå, at 
der stadig er mange der vil være samlet på samme om

råde og mange der har samme interesse ! 
I samarbejde med Kastrup Sejlklub er vi allerede godt 
på vej med mindre ændringer for vores aftenmatch, 
men alt det kan du høre mere om hvis du deltager i "ori
enteringsmødet for kapsejlere" den 11. april kl.1900 i 
Kastrup Sejlklubs klubhus ! 
I foråret starter vi ud med et ranglistestævne for Yngling 
og så bliver sæsonen ellers næsten som vi kender den -
Men det bliver så nok også sidste gang ! 

Klik ind på SSF's hjemmeside og opdater dig ved
rørende kapsejlads i SSF og Østersøkredsen ! 

Med sejlerhilsen 
Henrik Gravesen 
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Sidste gang inden sejlsæsonen begynder 

Søndag den 7. april 

Matiné i Sundby 

O 

Sejlforening 
Ta' selv bord med lune og kolde retter fra 

kl. 12-14 

Musik, dans og selskabelig hygge 

fra kl. 14-17 

Prisen er kun 60,- kr. pr. person 

Det foregår i restaurationen 

Stedet hvor tidligere tider mindes, 

nye tider planlægger 

og de store skrøner udveksles 

ORIENTERINGSMOD 

KAPSEJLERE KS7SSF 

TORSDAG 11. APRIL 

kl. 1900 I KS 

> SAMARBEJDE I FOKUS 

> NYE DM-STATUTTER FRA DS 

> FÆLLES SPONSOR KS/SSF 

> NYE IDEER TIL AFTENMATCH 

> KRAV TIL DELTAGERNE 

> NYE SEJLADSBESTEMMELSER 

> KLUBMESTERSKAB KS/SSF 

> FAMILIESEJLADS KS/SSF 

> UDDANNELSER OG KALENDER 

> NYE FÆLLESSTÆVNER I 2003 

> KAFFE/TE, OST OG KØLIGE PILS 

Har du særlige emner eller spørgsmål du 

ønsker taget op eller svar på, kan du hjælpe 

processen på vej ved at sende oplæg til 

Henrik Gravesen/SSF 

på 

ssf_kapsejIads@e-postboks.dk 

KAPSEJLADSLEDELSEN KS/SSF 

Indlæg 
der ønskes optaget i bladet skal afleveres til 

redaktionen, og meget gerne på diskette eller e-mail 

Øvrige nyheder fra udvalgene kan læses på SSF's hjemmeside 

www.home.worldonline.dty~ssf C/^4 
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Héiier's 
yachtværft & udstyr 

Fleece, Jakker, Veste, 
Tasker, m.m. 

tgyn -fifl -25% 
På udvalgte modeller 

Vi skal have plads til 
Vinterkollektionen, som 
kommer i september. 

Oliesump-pumpe 
Manuel 165,-
Vacuum 420,,-

Olie 
SAE 15W/40 

SAE 30 

11.46,50 41. 169, 

11.32,- 41. 132,. 

Vinterkonservering 
af din motor. 

Bestil tid i god tid. Vi konservere de 

fleste mærker af både uden- og inden-

bordsmotorer. 

Wiggler original 

Det er nu lykkedes os at få 
de meget efterspurgte pirk og 

blink hjem. 

28g 25,- lOOg 44,-

40g 29,- 200g 67,-

60g 29,- 300g 73,50 

Castro! 
Super outboard plus. 

2-takt motorolie for 

alle udenbordsmotorer 

NMMA TCM III 

11. 49,-

41. 169,-

ja 
H ' * WMb Bæs „ j r J|||gl pi w s 

Castro! 
Super outboard plus. 

2-takt motorolie for 

alle udenbordsmotorer 

NMMA TCM III 

11. 49,-

41. 169,-

Castro! 
Super outboard plus. 

2-takt motorolie for 

alle udenbordsmotorer 

NMMA TCM III 

11. 49,-

41. 169,-

åbningstider 
man- fredag 9.00-17.30 

Lørdag 9.00-14.00. 
(d.15.3-15.7 +1.12-24.12) 

Søn-helligdage 9.00-14.00 

Gode p-pladser. 

Amager Strandvej 407 2770 Kastrup tlf 32503017 fax 32503435 

Sejlerskolen 

Når dette læses, skal klargøringen 
af bådene til at begynde. Hvis du 
ikke kan komme til introduktions-
mødet lørdag 23-3 så kig ned en 
aften klokken 1800 eller ring til 
mig ang. hvilken dag du skal sejle 
Husk varmt arbejdstøj til 
klargøringen man-tor kl. 1800. 

Med Sejlerhilsen 
Claus Villadsen Skolechef 

fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 
Anne Lise N. Braat 
Lobeliavej 28.2300 S 
Anja Ida Wickelgren Dahl 
Kongovej 22, 2300 S 
Alex Garavano 
Pommernsgade 13, 2300 S 
Johnny Schmidt Hansen 
Bramslykkevej 29, 2500 Valby 
Dennis Johnsen 
Hessensgade 34, 2300 S 
Dam Larsen 
Nordre Fasanvej 246, 2300 S 
Jimmy Kravin Larsson 
Kongovej 22, 2300 S 
Kurt Thorkild Berg Nielsen 
Under Elmene 1 2300 S 
Helmer Støvlebæk 
Engsletten 20, 2300 København 5 
Peter Sørensen 
Lemberggade 6, 2300 S 
Lisbeth Thorn 
Beatevej 1, 2500 Valby 
Henrik Thorup 
Svinget 23, 2300 S 
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Fliigger farver - og 
International bådmaling 

City. 
St. Kongensgade 93 
1264 København K. 

City. 
Vendersgade 10 
1363 København K. 

Sundby. 
Amagerbrogade 164 
2300 København S. 

Sundby. 
Holmbladsgade 25 
2300 København S 
Her forhandles: 

International 

Dragør. 
Møllegade 4 
2791 Dragør. 
Her forhandles: 

International 

Kastrup. 
Kongelundsvej 264 
2770 Kastrup. 

Fliigger farver 
Hans Guldager a/s 
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20. 
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95. 

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22. 
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56. 
Vendersgade 10. TIf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion 

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 20 30. 
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 32 59 35 80 

Telefax 32 59 35 60 

Restaurationen 32 58 32 96 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16 -17 

Foreningens e-mail adresser: 
SSF's hjemmeside: www.home.worldonline.dk/~ssf 

Bestyrelse: ssf@e-postboks.dk 

Havneudvalg: ssf_havnen@e-postboks.dk 

Kapsejladsudvalg: ssf_kapsejlads@e-postboks .dk 

Sejlerskolen: ssf_sejlerskolen@e-postboks.dk 

Ungdomsudvalg: ssf_ungdom@e-postboks.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail jgj@di.dk 

Næstformand: 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 32 57 13 40 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 32 58 20 36 
Email bjorka@mail.tele.dk 

Kasserer: 
Jørgen Rindal .32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Lars Schaldemose 32 59 37 33 
Holger Nielsen 32 95 36 89 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

Tryk: .SM Offset Tryk, 

Oplag: 1.400 

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef: 
Kim P Andersen 32 59 62 23 
E-mail messinavej@e-privat.dk 

Kapsejladschef: 
Henrik Gravesen 22 35 10 24 
E-mail hegr@slv.dk 
eller hegr@e-postboks.dk 

Skolechef: 
Ulla Helium 32 55 09 03 

Ungdoms- og jolleleder: 
Tonny Pedersen 32 52 88 68 / 22 36 34 84 
E-mail tp@kjehrs-vvs.dk 

Festudvalg: 
Vagn Preisler 32 55 23 03 

Målere: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 
Karl K. Thorup 32 58 43 11 

Deadline for indlevering af stof 

til næste blad er: 

den 1s,e i måneden. 

Amager 

Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
8 32501978 

mm % 

Hvornår kommer der en 
aktivitetsliste i bladet? 

Et spørgsmål jeg i den senere tid 
er blevet stillet af medlemmer jeg 
har mødt på havnen. 

Jeg har stillet mig selv det samme 
spørgsmål og viderebringer 
hermed i sin helhed de af redak
tionen kendte aktiviteter i SSF. 

Aktiviteter i SSF 

Seniorerne: 
Hele årets aktiviteter er bragt i 
blad nr. 2 februar. 

Fester: 
Lørdag den 6. maj 

Standerhejsning 
Søndag den 19. maj 

Pinsemorgen på 
Jollepladsen kl. 800 

Motorbåde: 
Lørdag den 1. juni 

Fællestur til 
Bådklubben Valby 

Den årlige fællestur til 
Borstahusen. 
Datoen endnu ikke fastlagt. 

Og det var så det! 

Ønsker du oplysninger om andre 
aktiviteter må du rette henven
delse direkte til det rette udvalg 
eller se på SSF's hjemmeside, hvis 
du har adgang til internettet. 

pc 

Forsidebilledet: 
Vedligeholdelse af en båd skal 
læres fra bunden af, her er det 
skolebåden 
behandles. 
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Standerhejsning 
Lørdag den 4. maj kl. 1700 

Vi mødes ved flagmasten, hvor vi byder sommeren 
velkommen ved at hejse vor stander. 

Efterfølgende er foreningen vært ved servering af en øl eller vand til alle fremmødte. 
Middag kl. 1800 

ÅAettii 
Kdvespeg. spegp §ow yildp 

med Tijppebær & yVMrffsahp 

Desserp 
Is. surprice 

0 

1 S I 
1 1 1 
1 
1 
1 
1 1 1 1 S i 

Pris pr. kuvert kr. fiO -

MertiibillePPer og bordbestilling kos Tina 

Fra kl. 1900 spilles der op til dans 
ved trioen "TIMES" 
(Fabelagtige dygtige) 

En festlig dag og aften ved flagmasten og i klubhuset 
Bestyrelsen 

4 

£ 

0 
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Referat af 

Generalforsamlingen blev indledt 
lettere forsinket fordi et medlem 
faldt om netop, som der skulle be
gyndes. Formandens velkomst blev 
ledsaget af ønsket om god bedring 
for det pågældende medlem. 

Punkt 1. 
Hans Guldager blev valgt til diri
gent, og han konstaterede, at gener
alforsamlingen var lovligt indvarslet 
i henhold til foreningens love. 
Dagsordenen blev oplæst, og da der 
ingen bemærkninger var til denne, 
blev der nedsat et stemmeudvalg 
bestående af A 119 Michael Ronild, 
A 801 John Jacobsen og A 237 Jan 
Simonsen. 

Punkt 2. 
Da alle bestyrelsesreferater havde 
været trykt i bladet, gav dirigenten 
ordet til formanden for beretningen, 
(se side 8). 
Under beretningen blev de medlem
mer, der var afgået ved døden siden 
efterårsgeneralforsamlingen, mindet. 
Af jubilarer var der en 50-års, seks 
40-års og seksten 25-års. De tilstede
værende fik overrakt deres nåle. 
Beretningen blev ført til ende, og 
dirigenten udbad sig eventuelle be
mærkninger. Der var ingen, hvor
efter beretningen blev godkendt 
med akklamation. 
Her bad formanden om at måtte ind
føre et ekstra punkt - punkt 2b - på 
dagsordenen. Han foreslog general
forsamlingen at gøre det afgående 
havneudvalgsmedlem 244 Rasmus 
Bech til æresmedlem af foreningen. 
Han fremhævede, at Rasmus Bech 
igennem mange år havde udført et 
stort arbejde for foreningen, heraf ca. 
20 år som medlem af bestyrelsen. 
Den sidste bestyrelsesperiode havde 
varet i tolv år, og der stod megen re
spekt om Rasmus Bechs person og 
hans arbejde for foreningen. 
Dirigenten oplyste, at æresmedlem
mer ifølge foreningens love skal ud

generalforsamlingen 
søndag den 24. marts 2002 

nævnes af generalforsamlingen, og 
at det efter lovene var tilladt at ind
føre dette punkt uden på forhånd at 
have meddelt det. Da alle bifaldt for
slaget, var der ingen indvendinger 
mod at punktet blev indført. 

Punkt 3. 
Herefter fik kassereren ordet til reg
nskabet. Det reviderede regnskab er 
trykt i bladet og underskrevet af re
visorerne. 
Kassereren fremhævede derefter 
nogle af de ting, der var specielle for 
det pågældende regnskabsår: 
På indtægtssiden er det glædeligt 
med en stor tilgang på omkring 100 
nye aktive medlemmer, og en større 
uddeling af pladser med tilsvarende 
indtægt i pælepenge, noget der ikke 
forventes gentaget i år 2002. Det har 
givet ca. 100.000 kr. mere end bud
getteret. 
På udgiftssiden under havn og plads 
er skatter og afgifter faldet, da kom
munen skønner, at værdien af den 
jord foreningen lejer af dem, er dalet 
på grund af forurening. Vi har i 2001 
udlejet 50 parkeringspladser for 
11.000 kr. om måneden. Denne ind
tægt mister vi desværre til juni, da 
Dell Computer har opsagt kontrakten. 
De penge, der i regnskaber var hen
sat til kloak, er nu brugt. Under po
sten Klubhuset er der hensat 40.000 
kr. til loftet, og disse penge er også brugt. 

Tilskuddet fra kommunen er faldet i 
takt med den faldende skat, og 
udgifterne til kapsejladsen i sommer 
blev større end budgetteret, da der 
blev brug for større skurvogns- og 
teltkapacitet end først antaget. 
Vedrørende status bemærkedes det, 
at værdifastsættelsen af foreningens 
fartøjer og klubhus er justeret såle
des, at den værdi, der sættes på 
klubhuset svarer til den offentlige 
vurdering. Derfor er den forøget 
med kr. 100.000, men da vi ikke 
ønsker at det skal påvirke egenkapi
talen, og da det er et spørgsmål om 
ikke "Bollen" har været vurderet lidt 
for højt, har man valgt at nedsætte 
værdien af foreningens samlede an
tal fartøjer tilsvarende, så egenkapi
talen forbliver den samme. 
Vi er gået ud af finansåret med et 
positivt resultat på kr. 75.000. 
A 42 Ib Petersen ville gerne vide, 
hvad hundevagten har kostet, da 
han kun kunne se, at indbetalinger 
til vagtordningen havde givet en ind
tægt på kr. 47.000. 
Kassereren svarede, at beløbet ikke 
var trukket særskilt ud, men var an
ført under havn og plads, arbejde, 
og har kostet mellem 20 og 30.000 kr. 
A 926 Søren Rasmussen gjorde som 
nyt medlem opmærksom på, at no
get i regnskabet kunne virke ind
forstået, og at de spørgsmål, han 
havde til det, nok kunne deles i to 
kategorier, nemlig de regnskab
smæssige og dem, der skyldtes uvi
denhed på grund af det korte 
medlemskab, f.eks. hvad "Bollen" er. 
Han ville gerne vide hvad "skatter 
og afgifter" dækker. Hvad "tilskud 
fra kommunen", 
som står opført to gange, dækker. 
Det ene er opført som kr. 0.- i år men 
var kr. 25.000 sidste år, og der står 
også tilskud under administratio
nen. Hvad er forskellen? Angående 
posten forsendelse under "Bladet", 
hvor han mente at vide, at forenin
ger kan få tilskud til denne post. 

Rasmus Bech, mest kendt som "Ras 
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Momsreguleringen på kr. 28.000 
ville han gerne vide, hvad kom af. 
På statussiden undrede han sig over 
det store indestående på girokon
toen, samtidig med, at der var 
trukket et stort beløb på kassekredit
ten. Han kunne dog se af den lille 
renteudgift, at det ikke var generelt, 
at der blev trukket på den dyre 
kassekredit. 
I øvrigt roste han den flotte og detal
jerede måde regnskabet var opstillet 
på og syntes, at det gav god infor
mation. 
Dirigenten sagde, at de gamle med
lemmer tog det som en selvfølge, at 
der er noget, der hedder "Bollen", 
men at nye medlemmer jo ikke 
kunne vide det. Herefter fortalte han 
kort om den tidligere formand i 
foreningen, der havde lagt navn til 
båden. 
Kassereren undskyldte regnskabets 
indforståethed, og besvarede de 
stillede spørgsmål. Skatter og afgif
ter dækker over ejendomsskat og 
lejeafgift til Københavns kommune, 
som ejer grunden foreningen ligger 
på. Han forklarede, at de år, hvor 
havn og rende uddybes, får vi et 
tilskud fra kommunen hertil. De år 
hvor der ingen uddybning sker, er 
der heller ikke noget tilskud. 
Angående momsreguleringen er det 
sådan, at foreningen betaler moms af 
nogle af sine aktiviteter f.eks. havn 
og plads, hvorimod bladet kun ville 
have været moms'et, hvis det gav 
overskud. Men vi skal registrere 
både momsindtægt og -udgift, deraf 
opstår reguleringen. Forsendelsen 
på kr. 17.000 er den reducerede pris. 
Det tilskud fra kommunen, der står 
under administration, er fra Folke
oplysningssekretariatet og består af 
to dele, dels et procenttilskud til 
dækning af udgifter til lejeudgifter, 
ejendomsskatter, vedligeholdelse og 
renholdelse af lokaler, som bliver 
brugt af foreningens medlemmer, og 
dels et tilskud, der er gradueret i for
hold til, hvor mange unge medlem
mer foreningen har. 
Angående spørgsmålet til kasse
kreditten sagde kassereren, at der 
var tale om en teknisk ting. 
Postgiroen står under aktiver. 
Kassekreditten står som normalt un
der passiver, men i dette tilfælde er 
det et minus passiv, dvs. beløbet er 

os til gode. 
Herefter blev regnskabet godkendt 
med akklamation. 

Punkt 4: Valg: 
Sekretær Bjørka Schandorff modtog 
genvalg. 

Ny skolechef blev A 146 Ulla 
Helium. 

A 122 Kim Andersen blev valgt til 
motorbåds- og sikkerhedsudvalg. 

Til havneudvalget var der to kandi
dater: 
A 420 Leif Henriksen og A 644 Lars 
Schaldemose. 

Lars Schaldemose blev valgt med 98 
stemmer mod Leif Henriksens 33 
ved skriftlig afstemning. 
Redaktøren Poul Christensen blev 
genvalgt, og det samme gjaldt de 
øvrige på valg: 
suppleant Bjarne A. Larsen, måler 
Karl Thorup, Revisor Brian 
Frisendahl og revisorsuppleant 
Benny Gustafsson. 

Punkt 5 Lovændringer: 
342 Mogens Pedersen havde ind
sendt et forslag om at ændre valgpe
rioden for bestyrelsesmedlemmerne 
til to perioder i stedet for som nu en. 
Begrundelsen står sammen med 
forslaget i af bladet. 

Formanden udtalte, at han havde 
sympati og forståelse for forslaget, 
men bad forslagsstilleren om at 
trække det til gengæld for, at 
bestyrelsen lovede at udarbejde et 
forslag til efterårsgeneralforsamlin-
gen. Dette skulle så indebære én 
årlig generalforsamling fulgt op af 
medlemsmøder. Ved at trække 
forslaget nu ville der blive tid for 
bestyrelsen til at undersøge for
slagets konsekvenser og til at tilpas
se lovene. 
A 675 Vagn Preisler støttede Mogens 
Pedersens forslag. 
A 006 Anni Hiljander støttede også 
Mogens Pedersens forslag og sagde, 
at det var almindeligt med forskudte 
valgperioder i bestyrelser. 
Formanden oplyste, at ikke hele 
bestyrelsen er på valg ved hver general
forsamling, så med én årlig general
forsamling vil valgperioden derfor 
automatisk blive to år. 
Forslagsstilleren udtalte, at da for
mandens model i bund og grund var 
identisk med hans forslag, ville han 
på den baggrund gerne trække sit 
forslag. 
Dirigenten fastslog så, at punktet 
skulle tages op på næste generalfor
samling på de givne betingelser. 

Punkt 6 andre forslag: 
A 50 Ole Jensen og A 631 Tonny 
Povlsen havde fremsat forslag om at 
nedlægge vagtordningen i SSF. Ole 
begrundede forslaget med, at mange 
er irriterede over at skulle gå vag
terne. Den oprindelige ordning med 
at alle hjalp hinanden med at passe 
på grejet var god nok, 
Men antallet af vagter på post var 
efterhånden nedskåret og ifølge 
bladet var der tanker om, at to mand 
med en mobiltelefon kunne klare 
vagten. Hvis alle gik deres vagt, var 
forslaget næppe stillet, for uanset 
om der går vagter hernede har der 
både været indbrud i både, havne
kontor og klubhus. Desuden er al
dersfordelingen efterhånden sådan, 
at snart alle kan fritages, og de få, 
der så skal gå vagterne slipper ikke 
med to, men vil skulle gå både fire 
og seks. Udgiften for dem, der så be
taler sig fra vagten vil stige 100 %. I 
forbindelse med Rivieraplanens ud
førelse med åbne områder umulig
gøres ordningen, og derfor syntes 
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han, at vi skulle lade den forgangne 
vinter være den sidste med vagter, 
som vi kender det. 
A 42 Ib Petersen fremførte, at por
tene og hegnet står der endnu, så det 
skal ikke være en motivering. 
Han går selv ind for vagtordningen, 
men mente, at et af problemerne var, 
at vagterne ikke altid passede de 
vagter, de gik for andre, omhygge
ligt nok. Han syntes dog at spørgs
målet kunne tages op igen, når der 
blev for mange over 65. 
A 675 Vagn Preisler syntes også, at 
vi skal tage det lidt roligt inden ord
ningen evt. afskaffes. Han syntes, at 
en ordning med to mand med en 
mobiltelefon er fuldt tilstrækkelig, 
da man på stedet kan tilkalde politi
et. Med to personer på vagt er der 
rigeligt med medlemmer til at klare 
vagtordningen, som den er nu. 
Klubhuset, som er det mest søgte ob
jekt for indbrudstyve, er desuden 
sikret med alarmer. 
Formanden fortalte, at der i have
foreningen nord for SSF havde været 
omkring 70 indbrud i vinterens løb, 
så ordningen havde også en præven
tiv virkning. Der er desuden med
lemmer nok til at man kan være tre 
mand på vagt ad gangen. Problemet 
er at styre det administrativt, men 
det er bestyrelsens arbejde. 
Hvis generalforsamlingen ønsker en 
ændring, bliver vi nødt til at lave an
dre tiltag f.eks. flere berøringsfrie lys 
på pladsen, som vi allerede har. 
Ingen ved endnu, hvornår og hvilke 
ændringer, der skal ske, og så længe 
portene og hegnet står der, bør ord
ningen fastholdes. Vi kan konstatere, 
at vi ingen indbrud har haft i 
bygningerne i år og kun minimale i 
skure og både. Bestyrelsens hold
ning er, at vi skal tage det roligt in
dtil videre. 
A 388 Svend Erik Culmsee foreslog, 
at fritagelse fra vagtordningen skulle 
være afhængig af helbred og ikke 
alder. 
A 342 Mogens Pedersen fortalte, at 
haveforeningen har overvejet at 
kopiere SSF's vagtordning. 
A 678 Søren Schultz-Nielsen sagde, 
at Mogens intet belæg havde fra 
bestyrelsen for den anden forening 
for at sige, hvad dens planer er. 
A 631 Tonny Povlsen fremførte, at 
hvis alle tog deres ting med hjem om 

vinteren, var der intet at stjæle. 
A 276 Ole Juul syntes, at man skulle 
bevare vagtordningen så længe hegn 
og låge står, og desuden kan man af 
regnskabet se, at ordningen udgør 
20-25% af foreningens overskud, 
hvilket man også kan tage i betragt
ning. 
A 42 Ib Petersen påpegede, at det 
ikke kun er tyveri, men også hær
værk, det drejer sig om, og ansvars
forsikringen dækker ikke i disse til
fælde. Det er ikke alle medlemmer, 
der har kaskoforsikring. 
A 631 Tonny Povlsen udtalte, at det 
godt kunne være, at kun 50 % havde 
en kaskoforsikring, men så burde de 
øvrige selv tage ansvaret for at passe 
på deres ting. 
Der var tidligere krævet skriftlig af
stemning om dette forslag. 
Resultatet var 46 stemmer for for
slaget, 81 imod. Der var 3 blanke 
sedler og 1 ugyldig. Dermed var 
forslaget faldet. 

Punkt. 7 Eventuelt: 
A 173 Jan Wilken havde igennem 
mange års medlemskab i foreningen 
været utilfreds med "lyden" i klub
huset. Han fremførte, at han havde 
givet foreningen et fordelagtigt 
tilbud på et professionelt lydanlæg, 
og han syntes, at man skulle mod
tage hans tilbud, så man kunne få en 
bedre gengivelse af den musik, der 
blev spillet. 
A 675 Vagn Preisler var heller ikke 
imponeret af lydanlægget, men 
oplyste, at efter at anlægget var gået 
efter i detaljer og de forstyrrelser, 
der havde været fra andre elektriske 
apparater, var blevet fjernet, funge
rer det, som det skal, og derfor har 
bestyrelsen ikke ønsket at modtage 
Jans tilbud. 
A 553 Kurt Wilken bakkede op om 
Jans forslag, da han af egen erfaring 
har oplevet, hvordan folk har 
beklaget sig over lydkvaliteten, når 
der er blevet spillet musik. Da han 
selv har spillet i klubhuset, har han 
også som musiker erfaret, hvor 
dårlig lydkvaliteten er. 
A 173 Jan Wilken understregede 
endnu en gang, at klubben trænger 
til et ordentligt lydanlæg. 
Formanden tog ordet og fastslog, at 
det nuværende anlæg var beregnet 
til den aktuelle brug og ikke til 

musik, og at pengene kunne bruges 
til andre ting. 
A 926 Søren Rasmussen sagde, at 
han havde valgt at melde sig ind i 
SSF efter at have set sig om i mange 
år, men to ting støder hans øje, når 
han kommer herned. Den ene er 
"bunkeren", der med sin placering 
gør, at skiltet ved indgangen til SSF 
næsten er skjult. Kan den evt. males 
i pæne farver eller måske blive fjer
net? Den skæmmer området og 
ødelægger indgangen til SSF. Den 
anden ting er den røde bygning til 
venstre, hvor farven også virker 
forkert i forhold til de øvrige 
bygninger på området. Den kunne 
måske males? Han efterlyste også 
skridsikker belægning på bolværket, 
der bliver meget glat i regnvejr. 
Som nyt medlem havde Søren 
Rasmussen desuden manglet nogle 
informationer af mere praktisk art, 
så han foreslog, at der blev lavet en 
folder eller en velkomstbrochure til 
nye medlemmer med den slags 
oplysninger i. 
Han gjorde opmærksom på, at gene
ralforsamlingen havde handlet om 
nuet og den allernærmeste fremtid. 
Han syntes, at vi også bør tale om 
fremtiden, f.eks. om, hvor SSF er om 
5 år eller om 10 år især på baggrund 
af, at der er så mange medlemmer 
over 50 år. 
A 173 Jan Wilken sagde, at man jo 
altid kan vende tilbage til det med 
lydanlægget. Man skal have respekt 
og tale ordentligt til folk, og hvis 
man skal lave noget håndværk, skal 
man bruge det rigtige værktøj og 
hvis man skal spille noget musik, 
skal man have noget ordentligt grej. 
A 569 Henrik Gravesen syntes, at 
det var dejligt at opleve et nyt 
medlem melde ind med, hvad han 
ser, og han opfordrede til, at man 
lytter til, hvad nye medlemmer 
siger, for de kan bibringe nye ideer. 
Han fortalte også, at hjemmesiden er 
under revision og gerne skulle 
kunne give de informationer, som 
nye medlemmer ønsker. 
Formanden fik ordet og oplyste, at 
"bunkeren" ikke var vores, og at vi 
ikke kunne gøre noget ved den. 
Desuden er den fredet, så den får 
nok lov til at blive stående, uanset 
om man synes den er køn eller ej. 
Farven på det gamle klubhus er nok 
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et spørgsmål om smag og behag, 
men han havde forståelse for, at nye 
medlemmer måske ser tingene på en 
anden måde. Formanden syntes, at 
ideen med en folder med informa
tioner til nye medlemmer er god 
også som supplement til en opda
teret hjemmeside. 
Med hensyn til aldersfordelingen og 
SSF's fremtid har bestyrelsen bedt 
revisorerne sammen med 
kassereren om at lave en fremtids-
beregning bl.a. med henblik på 
beregning af indtægtsgrundlaget, 
så vi er meget opmærksomme på, 
hvordan vores profil ser ud og 
dermed også hvilke indtægter det 
måtte give, fordi vi meget gerne vil 
fastholde vores socialt stærke profil, 
så vi også kan lempe forholdene og 
dermed holde på de medlemmer, 
der er kommet op i alderen. Det er 
der ikke ret mange andre steder i 
Danmark, man gør. Men vi skal 
også have penge til at vedligeholde 
det, vi har. 
Med hensyn til musikanlægget er 
installationerne i klubhuset gået 
efter og nogle ting, som udsendte 
elektrisk støj, og derfor gav knas i 
højttalerne, er blevet udskiftet. 
A 173 Jan Wilken fastholdt sit ønske 
om et godt musikanlæg i klubben og 
overrakte bestyrelsen en kopi af sit 
oprindelige tilbud. 
Dirigenten afsluttede herefter gene
ralforsamlingen og takkede for god 
ro og orden til trods for et par for
hindringer undervejs. 
Herefter fik formanden ordet for af
sluttende bemærkninger. 
Denne bekræftede forlydenet om, at 
den person, der ved generalforsam
lingens begyndelse var faldet om, 
var identisk med vores 50 års jubilar 
og at ingen på dette tidspunkt vid
ste, hvordan han havde det. 
Han takkede dirigenten for at have 
gennemført generalforsamlingen i 
god ro og orden, og til slut udbragte 
han et leve for SSF. 

Generalforsamlingen sluttede 
klokken 1200 

Hans Guldager Bjørka Schandorff 
Dirigent referent 

Fleece, Jakker, Veste, 
Tasker, m.m. 

-257. 
På udvalgte modeller 

Vi skal have plads til 
Vinterkollektionen, som 
kommer i september. 

Oliesump-pumpe 
Manuel 165,-
Vacuum 420,,-

Olie 
SAE15W/40 11.46,50 41. 169,-

S4E30 11.32,- 41. 132,-

Vinterkonservering 
af din motor. 

Bestil tid i god tid. Vi konservere de 

fleste mærker af både uden- og inden-

bordsmotorer. 

Wiggler original 

Det er nu lykkedes os at få 

de meget efterspurgte pirk og 

blink hjem. 

28g 25,- lOOg 44,-

40g 29,- 200g 67,-

60g 29,- 300g 73,50 

Castro! 
Super outboard plus. 
2-takt motorolie for 
alle udenbordsmotorer 
NM MA TCM III 

11. ' 49,-

41. 169,-

Åbningstider 
man- fredag 9.00-17.30 

Lørdag 9.00-14.00. 
(d.15.3-15.7 •1.12-24.12) 

Søn-helligdage 9.00-14.00 

Gode p-pladser. 

Amager Strandvej 407 2770 Kastrup tlf 32503017 fax 32503435 

7 



Formandens beretning 
Forårsgeneralforsamlingen 2002 

Jens Green Jensen 

formand 

Siden efterårsgeneralforsamlingen 
har SSF mistet følgende medlemmer, 
som er afgået ved døden: 
Anny Andersen døde 7. november 

efter kun godt 2 års medlemskab. 
Herman Mortensen døde 29. no

vember efter næsten 23 års 
medlemskab Herman var ejer af 
en motorbåd, som i flere år var 
rammen om pensionisttil
værelsen for ham og hans kone. 

Jørn Alfred Ipsen døde 28. Januar, 
havde et 32 årigt medlemskab 
bag sig, og var ejer af en Albin 
motorbåd. 

Poul Suhr døde 23. december efter 
et længere sygeleje, nåede at 
være medlem i 37 år, var et kendt 
ansigt inden for autobranchen, 
men også i SSF har Poul stået os 
bi som sponsor ved forskellige 
lejligheder. 

Erna Larsen, hustru til SSF's 
tidligere mangeårige formand 
Svend Aage Larsen, døde for et 
par uger siden . 

Jeg må bede generalforsamlingen 
rejse sig og mindes de afdøde 
medlemmer. 

"Æret være deres minde" 

I dette forår er der én 50 års jubilar, 
seks 40 års jubilar, femten 25 års ju
bilarer. 

50 års jubilaren er: 
1154 Johs. Boesen, tidligere ejer af 
motorbåden, Buus. 

40 års jubilarerne er: 
549 Flemming Voss, en af SSF's ak

tive medlemmer på flere om
råder, markante meninger om 
hvordan SSF bør agere, lang-
turssejler sammen med Merete i 

jeres Luffe 37, særligt efter at du 
har lagt et aktivt arbejdsliv bag dig. 

48 Jørgen F. Larsen, kærligt kaldt 
"Jørgen enøje", et medlem med 
SSF-ånd, i sine yngre år ivrig 
kapsejler, lærer på sejlerskolen 
igennem flere år, har gennem 
årene gennemført langfartsse-
jladser sammen med Ivan, ejer 
af en Vigen, Likka, som oftes sejles 
singlehanded. 

537 Evald Oggesen, ejer af en motor
båd. 

39 Niels Peder Larsen, ejer af en 
LM 23 

595 Per Tungelund, ejer af IF-kryd-
seren, Pia, og tidligere instruk
tør på sejlerskolen. 

42 Ib Petersen, ejer af motorbåden 
med en motor som ikke har sin 
lige i Danmark. Ib har siddet i 
SSF's bestyrelse, som motorbåd-
srepræsentant og næstformand 
og har i de seneste sæsoner 
været instruktør på "Bollen" for 
nye medlemmer som vil er
hverve duelighedsbeviset via 
motorbådssejlads. 

25 års jubilarerne er: 

863 Kim Øberg Larsen 
484 Rolf Elm-Larsen, tidligere ivrig 

jollesejler og stadigvæk ejer af 
Piratjollen, Røde Orm 

174 Johnny Jørgensen, folkebådsejer 
med en fornem række af kapse
jladsresultater gennem årene, 
der i sit arbejdsliv som sejl
mager og ejer af sejlloftet Euro 

Sails har tilknytning til sejlads 
hver dag. 

1216 Karin Iris Nielsen, som sam
men med Richard har sejlet 
mange ferieture først i LA-
krydser, men i de senere år i 
Nimbus 30. 

163 Svend Nielsen, startede med 
optimistjolle og piratjolle for nu 
at sejle i familiens Nimbus 30. 

119 Michael Ronild, et markant SSF-
medlem med flere aktiviteter 
specielt vendt mod det sociale 
liv i foreningen, SSF-seniorerne, 
prampladsen med foreningens 
første klubhus som omdrejn
ingspunkt, "sikkerhedsgeneral" i 
SSF's kanonlaug, fremstiller af 
vores internationale medlem
skort, blot for at nævne nogle af 
aktiviteterne og næsten alting 
kan lånes eller skaffes via et for
grenet netværk. 

798 Torben Hansen, ejer af en Fjord 23. 
989 Helmuth Christensen, "sønder

jyden", var tidligere ivrig fisker 
og motorbådsejer. 

4 Margit Aabenhus Christensen, 
sejlede optimistjolle og yngling 
sammen med Mette og "Lotte", 
når hun ikke var på tur med sin 
far og mor i deres IF-krydser. 

1252 Birthe E. Rasmussen 
644 Lars Schaldemose, et kendt SSF-

medlem der repræsenterer SSF 
rundt i landet, specielt ved "De 
Fæles" arrangementer, med 
usædvanlig flot renoverede 
træbåde og som samtidig sejler 
præmier hjem også i konkur-
rance med "plasticbaljerne". 

239 LiseLotte Woltemath, opti
mistjollesejlads men ikke 
mindst ynglingebåd's sejlads 
sammen med Mette og Margit 
var på programmet når ikke det 
gjaldt familiesejlads med mor 
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og far. 
1129 Kjeld Ørum 
1143 Lis Woltemath, mor til Lotte, 

har sit hjerte i SSF, men i de 
senere år har det dog været koloni
haven der har trukket. 

372 Børge Hansen, ejer af motor
jollen, Amagerpigen. 

Det mest omtalte projekt i vores 
nærhed i øjeblikket er uden tvivl 
Metroen. 
Politikkerne var i valgkampen rigtig 
i marken med udtalelser og 
garantier om at Østbanen selvføl
gelig skulle graves ned og ikke som 
den billige løsning oppe på en jord
vold. 
Hvorfor lige en jordvold, andre sted
er på Metroprojektet er skinneførin-
gen oppe i højden, men på en be
tonkonstruktion der står på søjler så 
det ikke minder om en "mur". 
Specielt Tårnby Kommune tydelig
gjorde rædselsscenariet ved at bygge 
en model i fuld størrelse. 
Hvordan er så det politiske landskab 
efter valget, ja, staten vil ikke gå ind 
og medfinansiere en nedgraving. 
Københavns Amt, med Vibeke 
Storm i spidsen har ingen forståelse 
for de gener en "mur" vil have for de 
beboer der skal leve langs linien 
eller for de borgere der nemt skal 
kunne komme frem til vand og 
strand. 
Kramer vil tilsyneladende finde 
nogle penge som skulle afværge de 
værste gener på strækningen der 
hører til Københavns Kommune. 
Vi må som borgere stille det krav, at 
enten anvendes der de midler som 
vil betyde en forsvarlig løsning der 
kan holde i mange år, eller også 
skrotte projektet. Vi som borgere har 
ikke bedt om den linieføring. 
Så hermed en appel til politikere, 
embedsværk og andre beslut
ningstagere, hør efter borgernes 
ønsker og hold de løfter i gav under 
valgkampen. 

På "Vølundgrunden" startes der nu 
op på 1. etapes boligbyggeri og på 
hjørnet af Øresundsvej og Strand
lodsvej er der fuld gang i renove
ringer af de to bygninger ud mod 
Øresundsvej. 
Det planlagte byggeri syd for os og 
Ny Amager Strandpark ligger lidt 
stille for tiden på grund af en uenig

hed mellem Tårnby- og Københavns 
Kommune om Amager Strandvejs 
fremtidige videreførelse i Tårnby. 

På og ved "Benzinøen" sker der til 
gengæld noget, som det har kunnet 
læses i et bestyrelsesreferat. Der an
lægges en kombineret vold/mole ud 
mod øst- og sydøstsiden og i den 
forbindelse skal der uddybes langs 
den østlige mole, hvilket er en del af 
"Benzinøens" fremtidig udbygning, 
som vil strække sig over flere år. 

Københavns Havn har fået tilladelse 
til at udføre nogle indvindingsarbej-
der, der medfører gravning af gam
mel forurenet havnesediment. 
Tilladelsen og forholdene hvorunder 
dette arbejde skal foregå, er givet af 
miljømyndighederne såvel de kom
munale som statslige, og bliver in
teressante at følge, fordi regelsættet 
hvorunder arbejdet foregår, kan 
blive bestemmende for hvordan ud
gravning og oprensning af havne
bassiner skal ske i fremtiden. 

Det Maritime Ungdomshus har 
ligget stille fordi der i kommuneregi 
har været arbejdet på at skaffe de 
nødvendige penge til realisering af 
det oprindeligt tænkte hus, altså et 
hus der skal være base for forskel
lige interessegrupper ikke mindst 
SSF og Amager Strand Sejlklub. 
Dette arbejde har båret frugt, idet 
flere kommunale forvaltninger har 
afsat penge til formålet, dog er der 
ikke skaffet penge til en renovering 
af jollebeddingen, hvilket er planlagt 
at ske i anden omgang. 
Huset får nu en størrelse der med
fører, at SSF får sit eget aflåselige 
lokale, hvilket medfører, at det nu
værende juniorhus og bjælkehuset 
som i dag benyttes af jollesejlerne og 
seniorerne skal flyttes til et andet 
område på pladsen. 

Efter kommunevalget har forman
den bedt om et møde med Over
borgmester Jens Kramer Mikkelsen, 
hvilket er blevet bekræftet at ville 
finde sted i nærmeste fremtid. 
Flere ting trænger sig på for at blive 
afklaret: 
• forlængelse af vores lejekontrakt 
• hjælp til oprensning af havne

bassiner 

• vores status i fremtiden, skal vi 
være åben marina. 

• vil kommunen gå ind større om
fang med hensyn til vedligehold 
af plads og moler 

4-få rykket det planlagte byggeri så 
langt syd på som muligt. 

Havn og plads 
Der er blevet etableret en ny kloak
ledning fra klubhuset samtidig blev 
fedtudskilleren i forbindelse med 
køkkenet udskiftet. 
I foråret vil vi få udbedret en større 
del af asfalten omkring rundkørslen 
og området der slutter op til den nu
værende asfalt. 
"Havnesjakket" har udskiftet tøm
mer på molerne, et arbejde der fort
sat vil være på "havnesjakkets" ar-
bejdsliste. 
Det nordre slæbested er under 
forbedring, der vil blive monteret 
træbeklædning på betonsiden samt 
en gangbro. 
Legepladsen trænger til en gevaldig 
renovering, så jeg vil opfordre med
lemmer der har lyst og energi til at 
give en hånd med om at kontakte 
Erling og Søren pladsmand. 

Klubhus 
"Klubhussjakket" har igen været 
samlet for at give klubhuset en or
dentlig omgang. 
I mellemgangen er det tidligere toi
let i mellemgangen blevet omdannet 
til et handicapvenligt toilet, det vil 
sige at en kørestol kan køre ind på 
selve toilettet, endvidere er der mon
teret et klapbord på væggen så 
babyer kan serviceres uden at det 
skal foregå i alles påsyn. 
Loftet i "Østersøstuen" er blevet 
sænket og monteret med nyt loftlys, 
virkningen er som forventet, vi har 
fået et bedre lydmiljø og endvidere 
har de hvide plader lysnet gevaldigt 
i lokalet. Det er planen at gennem
føre samme operation på de reste
rende lofter til næste januar. 
Pejsestuen har fået et nyt gulvtæppe, 
så det gør ikke spor hvis der værnes 
lidt om det. 
I køkkenet er et nyt afkalkningsan
læg blevet monteret, og det har 
været nødvendigt at installere et nyt 
komfur. 
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Fester 
Der er blevet afviklet en række mati
néer i vinterens løb, hvor gæster og 
medlemmer har haft mulighed for, 
at hygge sig i nogle timer i den 
mørke tid. 
Julens fester forløb efter det pro
gram som Vagn havde lagt, det 
samme gælder fastelavn. 
Igen blev åbningen af klubhuset 
gjort med honnør, da et veltilrette
lagt bankospil blev afviklet, med 
stor tilslutning og nogle glade vin
dere. 

Sejlerskolen 
Fuldt hold til navigationsundervis-
ningen og et noget lavere deltager
antal på tovværkskurset har været 
den ugentlige aktivitet i vintermå
nederne for nogle medlemmer. 
Allerede på nuværende tidspunkt, 
kan skolebådene melde om fuldt hus 
på alle holdene, et aktivitetsområde i 
SSF som udfylder de givne rammer. 

Ungdomsafdelingen 
Der forestår et gedigent stykke arbej
de for Tonny og hans team for at få 
fastholdt de nuværende juniorer 
men også at få opbygget en ny gen
eration. 
Der blev afholdt den traditionsrige 
juleafslutning i juniorhuset og en ju
niorweekend inden sejlsæsonnen er 
under planlægning. 
På den nylig afholdte bådudstilling i 
Bella Centeret, var vores juniorer in
volveret i arbejdet på Dansk Sejl
unions stand. 
Der er investeret i en god brugt 
Europajolle. 
Vi har søgt og fået tildelt en legat
portion fra Amagerbankens Jubi
læumslegat. 

Joller 
Der har igen været afviklet et havka-
jakarrangement hvor Bjørn har stillet 
sin ekspertise til rådighed, så det er 
muligt at der kommer en tilgang til 
SSF denne vej, også selv om de inter
esserede skal stille med deres eget 
grej 

Kapsejlads 
Henrik er i gang med at tilrettelægge 
den kommende sæson, et fortsat 
samarbejde med Kastrup Sejlklub 
om afvikling af aftenmatcherne vil 

blive videreført. 
Vi vil opleve et "mellemår" med hen
syn til store stævner i SSF. 
Der har været indbudt til drøftelse af 
koordinerende kapsejladsarbejde i 
kredsregi uden den store tilslutning, 
faktisk har det kun været Kastrup og 
Sundby der har deltaget i de 
afholdte møder. Det ser dog ud til, 
at der efter det sidst afholdte 
kredsmøde kan blive tale om større 
opbakning til samarbejdet. 
Ideoplægget er, at klubberne på 
Amager skal stå sammen om færre 
men til gengæld større stævner med 
flere deltagere og dermed også 
sportligt mere interessante arrange
menter. Færre stævner betyder også 
at der bliver et mindre træk på offi
cials og nogle flere til at bære 
stævneudgifterne. 

Motorbåde og sikkerhed 
Vagtordningen har fungeret nogen
lunde i vinter, det er stadigvæk et 
rimeligt stort stykke arbejde at få tin
gene til at klappe rent administra
tivt. 
Vi har fået melding om, at der har 
været mange indbrud og hærværk i 
haverne nord for os, så jeg tror 
stadigvæk på, at ordningen har en 
præventiv virkning, men jeg ved 
også, at det for nogle medlemmer er 
en pestilens at skulle gå vagterne, 
men vi skal jo senere på dagsorde
nen tage stilling til ordningen. 

Bladet 
Bladet har fået en ansigtsløftning via 
en flerfarvet forside, men hvis i 
synes der mangler noget stof, er det 
jo blot om at komme i gang med 
pennen eller computeren. 
På den baggrund, vil jeg dog godt 
igen opfordre til at der ved de for
skellige arrangementer er et med
lem, som har til opgave at fodre 
redaktøren med billeder og stof fra 
det pågældende arrangement. 

Flakfortet 
Da SSF er medlem af OFOF (organi
serede sejlere omkring flakfortet) 
kan man købe et mærke så anløb til 
fortet bliver væsentligt billigere. 
Den ny ejer har planer om forskel
lige tiltag, som skal gøre det interes
sant at besøge øen. 

Østersøkredsen 
Der er for nylig afholdt kredsmøde 
på Bornholm hvor specielt forsla
gene til det kommende formands
møde i Dansk Sejlunion blev drøftet. 
Da jeg er på ferie vil det være næst
formand Erling Jørgensen som 
repræsentere Sundby Sejlforening. 

Henning Hummelmose, direktør i 
Københavns Havn, tog godt imod 
tilbuddet fra sejlerne om at være 
sparringspartner i forbindelse med 
udvikling af havnen så den bliver 
mere sejlervenlig. Mødet blev holdt 
hos borgmester Søren Pind hvor 
repræsentanterne fra sejlerne er 
Kredsformændene fra Køge Bugt-, 
Østersø- og Svanemøllekredsen, for
manden for Lynetten, Hans Guld
ager, repræsenterende Friluftsrådet 
og formanden for Sundby Sejlfore
ning Jens Green Jensen. 

Dansk Sejlunion 
Et af emnerne på det kommende for
mandsmøde bliver hvordan en frem
tidig finansiering af en kollektiv for
sikring som er tegnet af Danmarks 
Idrætsforbund og som dækker alle 
frivilliges arbejde i klubberne landet 
over skal fungere. Forsikringen er 
blevet opsagt af Top Danmark. 

Den organiserede idræt gennem 
Danmarks Idrætsforbund vil i de 
kommende år få færre penge fra 
tipsmidlerne, hvilket bevirker, at 
Dansk Sejlunions økonomi vil blive 
presset, selv om det er et af de spe
cielforbund under DIF, der forholds
vis får størst tilskud. Dette forhold 
skyldes at DS har et struktureret ar
bejde både inden for elite- og bred-
dearbejde. 

Jeg vil gerne til slut takke besty
relsen og de faste udvalg, pladsman
den, kassererne, revisorerne og Tina 
for et godt samarbejde, men ikke 
mindst jer der hver på forskellig vis 
er med til at gøre Sundby Sejlfore
ning til et sted der er værd at være. 

Hermed fremlægger jeg min 
beretning for generalforsamlingen. 

10 



Referat af 

Afbud fra: 
Bjørka, Tonny, Henrik og Vagn. 

Formanden bød velkommen til 3 
nye bestyrelsesmedlemmer Ulla, 
Kim og Lars, og forklarede lidt om 
bestyrelsesarbejdet, samt gav en kort 
orientering af de eksterne forhold 
omkring Sundby Sejlforening. 
Formanden gjorde opmærksom på 
at al post bliver åbnet af ham eller 
næstformanden, uanset hvilket navn 
brevet er sendt til (att.) 

Punkt la. Protokol: 
Intet. 

Punkt lb. Eksterne forhold: 
Intet 

Punkt 2. Beretning: 
Dell Computer har opsagt lejeaftalen 
på 50 parkeringspladser på vores 
parkeringsområde pr. 30-6-02. 
SSF har modtaget et beløb på 1500,- kr. 
fra Amagerbankens jubilæumsfond. 

Punkt 3. Havn og plads: 
Arbejdet med bolværket er færdigt. 
Der er opsat 12 nye redningsstiger i 
havnebassinerne. Redningsstigerne 
er malet hvide og er meget synlige 
på havnen. Eksisterende red
ningsstiger vil derfor også blive 
malet hvide. 
Redningsstigerne vil blive markeret 
på en situationsplan, der bliver trykt 
i medlemsbladet. 
Der er foretaget oprydning i Krudt
huset. 
Der vil snarest blive indgået aftale 
med en entreprenør om asfaltering 
af rundkørslen ved klubhuset samt 
af pladsen ved mastekranen. 
Nordre slæbested er renoveret med 
fenderlister langs betonmolerne, 
desuden har stikmolen fået nyt be
tonlag. 
Mastekranen er renoveret og vil 
snart blive monteret igen. 

bestyrelsesmøde 
mandag den 25. marts 2002 

Punkt 4. Klubhuset: 
Intet. 

Punkt 5. Fester: 
Der er standerhejsning den 4. maj 
2002. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Der er tilmeldt mange elever i år, så 
der bliver sandsynligvis mangel på 
instruktører, men man prøver at 
planlægge så alle kan gennemføre 
skolen. 
Sejlerskolen har besluttet at klargøre 
"Bollen", dette er accepteret så arbej
det påbegyndes når båden kommer 
på land. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Der startes nu op i ungdomsafdelin
gen med klargøring af bådene. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Der arbejdes på et samarbejde om 
arrangementer mellem Dragør, 
Kastrup. SSF og Lynetten. 

Punkt 9. Motorbåde: 
Endelig dato for turen til Borstahuse 
er endnu ikke fastlagt, da man ven

ter på aktivitetsplanerne fra de an
dre udvalg. 

Punkt 10. Sikkerhed: 
Der blev talt om pulverslukkerne 
også skulle markeres på situationa-
planen sammen med rednings
stigerne, det bliver de ikke, da de 
allerede er vist på de oversigter over 
havnen, der står på pladsen forskel
lige steder. 

Punkt 11. Bladet: 
Intet. 

Punkt 12. Evt.: 
Flakfortet vil snart blive åbnet for 
gæster. Oplysning om priser m.m. 
blev bragt i SSF-bladet nr. 3 marts. 
2002. 
Der blev talt om foreningens hjem
meside, og der var eninghed om at 
opdateringen var for dårlig. Det er 
aftalt med et medlem at "sørge" for 
en bedre hjemmeside. 

Næste møde den 29. april 2002. 

Jens Green 
Formand 

Erling Jørgensen 
Referent 

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS 
Billige kvalitetstryksager 

mim 

jE Kataloger Bøger 5' 
<Q 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Faktura - Kuverter - Etiketter - Brevpapir - Prislister 

Alt i bogbinderarbejde 
Ol "TI 
c Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 3 

£ Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag "§ 

| SMQffsettfyhi 
uZ v/Tina og Søren Møller 

Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79 

o -i 
3 
<Q 
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KASTRUP MARINE SERVICE A/S 
ER FLYTTET TIL: 

SALTVÆRKSVEJ 56 

Vi har som sædvanlig et stort udvalg i: 

BÅDUDSTYR - BÅDMALING - TOVVÆRK 
FISKEGREJ - SEJLERBEKLÆDNING 

SØKORT - ELEKTRONIK 

Kig forbi og få det nye 
NAUTISK UDSTYR KATALOG 2002 

Vore åbningstider er som hidtil: 
Mandag - Fredag: 9.00 - 17.30 
L ø r d a g :  9 . 0 0 - 1 3 . 0 0  
HUSK EKSTRA-ÅBENT: 
Fra PÅSKE til PINSE-søn-& helligdage 9.00 - 13.00 

VI er 
somåier. 

fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
byder velkommen til følgende 
nye medlemmer: 
Jørgen Bloch Berendt 
Ny Vestergade 9, 1471 K 
Claus Hansen 
Tomsgårdsvej 48, 2400 MV 
Henrik Juul Hansen 
Burmeistergade 24, 1429 K 
Jørgen Wilfred Hansen 
Krims vej 17, 2300 S 
Orla michael Hansen 
Havdrupvej 36, 2700 Brønshøj 
Bent Mortensen 
Badensgade 18, 2300 S 
Claus Simonsen 
Hollændervej 15, 1855 F 
Karen Sokkelund 
Bådsmandsstræde 43, 1407 K 
Harald Toft 
Grækenlands vej 104, 2300 
Kim Andersen 
Gullandsgade 5, 2300 S 
Lis Gildsig 
Bogtrykkervej 3, 2400 NV 

Fødselsdagsjubilaren Tina 
siger tusind tak til alle 

for opmærksomheden ved min 
25/40 års jubilæum/fødselsdag 

Festlig gaveoverrækkelse 

fra vinterbaderne. 
Tina i sit køkken 

En rigtig god dag at mindes med både hornmusik, 
kanonsalut, hoplasang og mange venlige gæster. 

Tina 
Restauratør i SSF 
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OBS! 
Nu er mange både kommet i vandet, 
forude venter en dejlig sejlsæson. 

Det er glædeligt at næsten alle har 
husket at sætte årsmærket på in
den søsætningen og at der er ryd
det pænt op omkring vinterplad
sen. 
Og selvfølgelig har alle mærket alt 
sit grej tydeligt med medlemsnum
mer og bådnavn, d.v.s. stativer, 
bukke, klodser og jollevogne m.m. 

Da alle naturligvis gør hvad de 
skal er det helt unødvendigt at 
nævne at manglende årsmærke 
udløser en bøde på kr. 500.-, og 
oprydning omkring vinterpladsen 
foretages på ejerens regning af 
pladsmanden, og at umærket grej 
af enhver art fjernes. 

Venlig hilsen 
Søren Poulsen 
Pladsmand 

24 timers sejladser 2002. 

1. - 2. juni og 7. - 8. september afholdes som 

sædvanlig 24 timers sejladser i Øresund, Kat

tegat og Østersøen. Starten går lørdag i tids
rummet 15.00 - 15.15. 

Sejladsens formål er al give deltagerne træning 

i praktisk navigation, vcjrbcdømmelse og nål-
sejlads. 

Sejladserne er åbne for medlemmer af klubber 
under Dansk Sejlunion. Alle sejlfartøjer kan 
deltage. 

Man vælger den havn (Svanemøllen, Rungsted 
eller Vallensbæk), hvor man vil starte og slutte, 
og ud fra den givne vejrsituation er det så op til 
den enkelte besætning at udsejle den længste 
distance og komme hjem inden for 24 timer. 

Invitation med tilmeldingsblanket ligger i klub
huset sidst i april måned. Deltagere fra sidste år 
får tilsendt invitation direkte. Ønskes yderligere 
oplysninger kan I ringe til et af udvalgsmed
lemmerne. 

UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS 

Ole Borch Tue Christensen Bent Pedersen 
Tlf. 45 89 03 64 Tlf. 32 55 53 57 Tlf. 44 91 35 82 

Uffe Skadegaard Frede Vinum Knud Ziegler 
Tlf. 38 19 60 54 Tlf. 45 89 17 04 44 94 33 74 

Tf Motorbåde 
Motorbådsrepræsentanten informerer: 

Flakfortet 
På trods af vi har standerhejsning d. 4 maj, bliver Flakfortet også åbnet 
denne dag. 
Åbningen vil foregå kl. 1400 og i den forbindelse har den nye restauration 
på Flakfortet et specialtilbud denne dag. 

Priser: 
60,- kr. at anløbe Flakfortet for et daganløb. 
100,- for et døgnophold. 
Det er også muligt at købe et årsmærke til Flakfortet til en pris af 400,- kr. 

Havnekontoret på Flakfortet har tlf. 32 96 08 00. 

Fællestur i juni måned 
Lørdag d. 1 juni vil der være en tur igennem Københavns havn til båd
klubben Valby. 

Vi mødes på jollepladsen kl. 900 til en tår morgenkaffe, samt lidt til halsen. 
Herefter vil vi så sejle til Valby bådklub, så vi er der ved frokosttid, her vil 
der så være mulighed for at købe smørrebrød til meget rimelige priser. 
Medbring selv evt. morgenmad samt forplejning til turen. Klubben vil sørge 
for en enkelt forfriskning på ud og hjemtur. 

Mød op og få nogle gode oplevelser med dine kammerater. 

Husk godkendte redningsveste til alle ombord. 

Forbehold for ændringer samt for dårligt sejlervejr. 
Tilmelding er nødvendig af hensyn til køkkenet i 
Valby bådklub. 
Kim. 

Tilmelding til fællesturen til 
Valby bådklub den 1. juni. 
Du/i kan melde jer til hos Kim "Pisk" Andersen nordre mole eller aflevere 
en seddel i brevsprækken på kontoret med oplysninger om: 

Navn: 

Bådnavn: 

Antal personer 
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Sejlerskolen 

Sejlerskolen har fået ny skolechef. 
Mit navn er Ulla Helium, og jeg har været tilknyttet sejlerskolen i 18 år, og 
været instruktør i 9 år. 
Først skal der herfra lyde en tak til vores forhenværende skolechef, Claus 
Willadsen, for det store arbejde han har gjort i mange år, et arbejde, som jeg 
vil prøve at leve op til. 
Når dette læses har skolearbejdet allerede været i gang i ca. måned, for vi 
startede 2. april med klargøring af skolebådene, så de forventes at være sejl
klare først i maj måned. 
Alle hold er fyldt godt op og der er flere på venteliste, men vi håber at kunne 
få alle med når sæsonen kommer rigtig i gang. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle fra vinterholdene tillykke 
med beståede prøver i navigation og tovværk, det er rart at så mange aktivt 
gennemfører den teoretiske undervisning for nu at komme ud og prøve 
teorien af i praksis. 
Lørdag den 4, maj er der standerhejsning, der begynder kl. 17 med forman
dens tale, derefter hejses standeren og sæsonen skydes ind af Kanonlauget. 
Vi håber at rigtig mange fra sejlerskolen igen i år vil samles om det fælles 
bord i Pejsestuen. Det er en god og hyggelig måde at lære hinanden at kende. 
Husk at købe billet til skolebordet hos "Tina" inden lørdag den 4. maj. 

Med sejlerhilsen 
Ulla Helium 
Skolechef 

Det hører med til undervisningen på sejlerskolen at gøre bådene i stand inden 

de sættes i vandet. Der arbejdes hårdt og flittigt, der skrabes, slibes, renses, 

males og poleres. De mange på sejlerskolen har et tæt og fornøjeligt samvær i 

teltet og nye og gamle elever lærer hinanden at kende inden de skal ud at sejle. 
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-fra & til medlemmerne 

Manden vredt til konen: 
Dig og alle dine kællingeknuder, 
tror du ikke det er på høje tid du 
frekventerer et tovværkskursus. 

A 731 Dan Wilken 

Reception 
Da min kæreste 

frk. Ankerstjerne 
fylder 50 

tirsdag den 30. april 2002, 
vil jeg se gerne Tonnie's venner 

i klubhuset fra kl. 1600 - 2000 

Med venlig hilsen 
Finn Staalfos 

En hjertelig tak for Jeres 
sidste hilsen til vores mor 
Erna Larsen 

Med venlig hilsen 
Birgit og Inge 

N avigationskur set 
2001/02 er slut 

Der har været 15 til eksamen den 
13. marts og alle bestod. 
Tillykke til: 

Lillian Kæmmer 
Peter Rex 

Bjarne Stender 
Jens Høj 

Peter Pedersen 
Henrik Holm 

William Mitchell 
Marie Mitchell 

Lars Braat 
Annelise Braat 
Lene Sørensen 
Bjarne Mejer 

Aksel Petersen 
Vilhelm Iversen 
Franco Turchi 

Til salg 
2 Canon FT ql spejlreflex 
1 Wide vinkel 28 mm 
1 Normal 50 mm 
1 Zoom 35-105 mm 
1 Mellemlinse 
(Forøger brændvidden x 2) 
1 Vinkelsøger 
Mellemringe til makrofoto 
12/24/36mm 

Pris samlet kr. 2500,-

S 20 32 02 38 

c 

Nordisk Folkebåd 
" Brandt Møller" 

Lærk på Eg, lakeret 
Yderst velholdt 

Samme ejer i 35 år 
Pris kr. 57.900.-
Henvendelse: 

S 26 70 32 64 

\ f 
Pinsemorgen 

/ 

Skal vi ses pinsemorgen 
klokken 800 

/ / til et rundstykke og en lille en 
påriørdre plads ved huset for"oldinge" 

(Jollepladsen) 

Søndag den 19. maj 2002 

X 

Håber at se alle de flinke hjælpere en halv 
time før. 

Og hvad med messingorkestret, skal vi 
glæde os til dem også. 

^ Husk selv at ta' kaffe med 
hvis du kulle få lyst til en kaffetår. 

Hilsen festudvalget 
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Flligger farver - og 
International bådmaling 

City. 
St. Kongensgade 93 
1264 København K. 

City. 
Vendersgade 10 
1363 København K. 

Sundby. 
Amagerbrogade 164 
2300 København S. 

Sundby. 
Holmbladsgade 25 
2300 København S 
Her forhandles: 

International 

Dragør. 
Møllegade 4 
2791 Dragør. 
Her forhandles: 

international 

Kastrup. 
Kongelundsvej 264 
2770 Kastrup. 

Flligger farver 
Hans Guldager a/s 
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20. 
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95. 

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22. 
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56. 
Vendersgade 10. TIf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion 

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2 0 30. 
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 32 59 35 80 

Telefax 32 59 35 60 

Restaurationen 32 58 32 96 

Foreningens e-mail adresser: 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Åbent: man. - ons. kl. 12-13 & tor. kl. 16 -17 

SSF's hjemmeside: 

Bestyrelse: 

Havneudvalg: 

Kapsejladsudvalg: 

Sejlerskolen: 

Ungdomsudvalg: . 

www.sundby-sejlforening.dk 

ssf@e-postboks.dk 

ssf_havnen@e-postboks.dk 

ssf_kapsejlads@e-postboks .dk 

ssf_sejlerskolen@e-postboks.dk 

ssf_ungdom@e-postboks.dk 

Ny adresse 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail jgj@di.dk 

Næstformand: 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 32 57 13 40 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 32 58 20 36 
Emaii bjorka@mail.tele.dk 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Lars Schaldemose 32 59 37 33 
Holger Nielsen 32 95 36 89 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

Tryk: SM Offset Tryk, 

Oplag: 1.400 

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef: 
Kim P. Andersen 32 59 62 23 
E-mail messinavej@e-privat.dk 

Kapsejladschef: 
Henrik Gravesen 22 35 10 24 
E-mail hegr@slv.dk 
eller hegr@e-postboks.dk 

Skolechef: 
Ulla Helium 32 55 09 03 

Ungdoms- og jolleleder: 
Tonny Pedersen 32 52 88 68 / 22 36 34 84 
E-mail tp@kjehrs-vvs.dk 

Festudvalg: 
Vagn Preisler 32 55 23 03 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 32 58 43 11 

Deadline for indlevering af stof 

til næste blad er: 

den 1s,e i måneden. 

Amager 

Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
& 

andet kranarbejde 
Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
® 32501978 

fm-m \ 

Legepladsen 
trænger til at blive 
gjort i stand 

.. 

Slibes 

males 

og efterses 

Giv besked til 
pladsmanden "Søren" 
hvis du vil give en hånd 
med. 

Forsidebilledet: 
Første gang i en Optimistjolle 
kræver koncentration. 
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Fællestur til Borstahusen steaJ®'%!?* 
weekenden den 29. - 30. juni 

En fornøjelig tur for Kele familien, 
hvor alle bådtyper er velkomne. 

\ \ 
Deltagelsen er gratis, forplejning 

\ 

e! 

B  n r d c i h u s e  

S v a n a b 3 c k  

• •• v • 

eløbigt program: 
Lørdag den 29. juni. 
kl. 700Skippermøde på jollepladsen i SSF 
kl. 800 Afgang fra SSF 
kl. 1200 Fælles frokost i Borstahusen (medbring selv mad og drikke) 
Efter frokosten afholdes SSF-mesterskab i familiespillet "Pentanque" 
kl.. 1800 sådan ca. mødes vi ved grillen. 
(Medtørtg sel^ mad og drikke, vi sørger for grill og kul) 

vi til fælles morgenspisning. e s \y \\ & 
der fælles gåtur i området. \. ' < BannUck 

er fællesarrangementet slut og hjemsejladsen planlægges. 

E L L E R U ?  

Nogle vil nok udnytte hele weekenden og tage af sted om fredagen, derfor holdes 
Æt orieteringsmøde allerede ugen før

søndag den 23. juni kl. 1200 på jollepladsen 

Ønsker nogen at deltage uden selv at have båd vil vi forsøge at skaffe mulighed for 
at sejle med andre, og overnatningsplads i klubhuset i Bostahusen. 

For sejlere med og uden navigator kan vi oplyse at havnen ligger på positionen 
„ 5§^3'7 N, 12° 48'3 0 - ca, IV2 sømil nord for Landskrona \ \x 

tilmelding senest den 21. juni til Kim Andersen på Nordre Mole eller i 
| brevsprækken på kontoret med oplysning om antal personer 
| Jeg/ vi ønsker at deltage med voksne og børn 

I r-, I 
Har ikke selv båd 

L Jkan træffes på tlf. 
| ( )Har selv båd Har ikke selv båd og ønsker overnatningsplads | 



Standerhejsning 2002 
i 

Lørdag den 4. maj var dagen 
for sæsonens start. 
Formanden bød velkommen, 
holdt en lille tale og ønskede 
alle en rigtig god sejlsæson. 
Standeren blev hejst af junio
rerne og en trompetsolo fulgte 
standeren til tops. 
Orkestret spillede og Kanon-
lauget skød sæsonen ind. 
Foreningen var vært for en 
lille en medens der ventedes 
på middagen og efter midda
gen var der musik og dans til 
de sene aftentimer. 
Endnu en god dag i venners 
lag i Sundby Sejlforening. 
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På besøg i SSF 
En skoleklasse med 24 børn i den livlige alder var på besøg i 
SSF for at prøve kunsten "at sejle en rigtig sejlbåd". 
Muligheden for at være alene i en Optimist og at være flere i en 
Yngling (med erfaren fører) blev benyttet af alle de besøgende. 
Spændende var det. At der var så meget vind til nybegyndere, 
at der kun var en optimist ude ad gangen sammen med led
sagerbåden, skræmte ikke børnene, det gjorde det bare så 

meget mere spæn
dende, at der var 
en slags konkur
rence om hvem 
der var mest våd 

Der gives instrukser til en ny opstmistsejler medens 

når de kom ind, ledsagerbåden venter 

enkelte nåede 
dog at vinde, de kæntrede helt. 
Oså i Ynglingen var der stor interesse og i diskutionen mellem de unge 
hørtes udtalelser som: 
Orv mand, den lagde sig helt ned på siden, og det var smadder sjovt. 

Et hold på vej ud af havnen, -uden motor. 

24 unge, værre at holde styr på end en sæk lopper, men alle med et godt 
humør og en god indstilling til at prøve det nye. Måske nogle nye 
medlemmer. 

For de nye var det også spændende at fordrive 

ventetiden med at fiske krabber 

Slut på en begivenhedsrig dag, og velkommen i 

Sundby Sejlforening hvis i vil sejle mere. 

Tak for i dag. 

Lidt usikkert og tøvende på vej ned i Ynglingen - den gynger! Før og efter sejlturene var der mulighed for at øve sig i knob og 

stik og en del meget kunstneriske knuder så dagens lys 



En kedelig statistik hentet fra 
Søsportens sikkerhedsråd. 

Maj 2000 
Mand druknet efter kæntring med 
kajak. 

Juni 2000 
17-årig dreng druknet da han 
sprang i vandet efter tabt åre. 
60-årig mand druknet da han faldt 
overbord. 

August 2000 
58-årig mand druknet da han blev 
ramt af bommen og faldt overbord. 
40-årig mand druknet efter forlis 
med jolle. 

Oktober 2000 
65-årig mand druknet da han blev 
ramt af bommen og faldt overbord. 

Maj 2001 
67-årig mand druknet efter kæn
tring med fiskejolle. 

Juni 2001 
2 mænd på hhv. 53 & 56 år druknet 
efter kollision. 
24-årig mand druknet efter kæn
tring med skydepram. 

Juli 2001 
64-årig mand druknet da han faldt 
overbord da han skulle fortøje. 

August 2001 
59-årig mand druknet efter kollision 
60-årig druknet da han faldt over
bord fra fiskejolle. 
19-årig mand druknet efter kæn
tring med speedbåd. 
63-årig mand druknet efter kæn
tring med jolle. 
2 mænd på hhv. 48 og 55 år druknet 
efter kæntring med jolle. 
52-årig mand druknet efter kæn
tring med kano. 

November 2001 
34-årig mand druknet da han faldt 
overbord under fiskeri. 

Januar 2002 
64^årig mand druknet da han faldt 
overbord fra fiskejolle. 

Februar2002 
Ældre mand druknet ved garn
fiskeri. 

Husk redningsveste 
til alle om bord 
-og brug dem. 

Kim Amager Strandvej 407 2770 Kastrup tlf 32503017 fax 32503435 

Fleccc, Jakker, Veste, 
Tasker, m.m. 

-25% 
P3 udvalgte modeller 

Vi skal have plads til 
Vinterkollektionen, som 
kommer i september. 

Wiggler original 

Det er nu lykkedes os at få 

de meget efterspurgte pirk og 

blink hjem. 

28g 25,- lOOg 44,-

40g 29,- 200g 67,-

6 Og 29,- 300g 73,50 

Vinterkonservering 
af din motor. 

Bestil tid i god tid. Vi konservere de 

fleste mærker af både uden- og inden-

bordsmotorer. 

Åbningstider 
man- fredag 9.00-17.30 

Lørdag 9.00-14.00. 
(d.15.3-15.7 +1.12-24.12) 

Søn-helligdage 9.00-14.00 

Gode p-pladser. 

Oliesump-pumpe 
Manuel 165,-
Vacuum 420,,-

Olie 
SAE15W/40 11.46,50 41. 169,-

SAE 30 11.32,- 41. 132,-

Castro! 
Super outboard plus. 
2-takt motorolie for 
alle udenbordsmotorer 

NMMA TCM III 

11. 49,-

4 1 .  1 6 9 , -
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Tips&tricks 

(Billede 1) Her er billedet taget uden at der 

er gjort noget for at forbedre billedet og mo

tivet med vinduet i baggrunden er blevet alt 

for mørkt. 

Når vi kommer hjem fra en dejlig 
ferietur, hvor vi har taget mange 
billeder for at have minderne i 
fremtiden, er det ærgeligt, når en del 
af billederne er af sådan en kvalitet 
at kun fotografen ved hvad det 
forestiller. Mange fejlfotos kan 
undgås ved bare at overholde nogle 
ganske simple regler. 

Bedre billeder 
fra sejlturene. 

Tænk på at kameraet ikke ser tin
gene som vi gør med øjnene, vi kan 
se detaljer, selvom de er i skyggen 
med kraftigt lys i baggrunden, det 
kan kameraet ikke. 
Det skyldes at kameraet måler det 
gennemsnitlige lys på hele billed
fladen og derved bliver det lyse i 
baggrunden for lyst og det mørke i 
motivet for mørkt. 

(Billede 2) Det samme billede, men her er 

der brugt blitz for at kompensere for den 

mørke skyggeside 

Vi kender det allesammen, vi sidder 
i cockpittet og hygger os med fami
lien og så vil vi have et billede af 
svigermor, hun sidder selvfølgelig 
med ryggen mod vinduet, resultatet 
kender vi desværre også, svigermor 
er en sort klat. 
(Billede 1) 

I gamle dage skulle man 
altid sørge for at lyset kom 
ind bagfra (solen i ryggen). 

Det er stadig en god regel 

For at lyse op på skyggesiden er det 
en god ide at bruge blitzen 
(billede 2), selvom det ser ud som 
om der er lys nok i fuldt dagslys og 
solskin. 
Det bedste vil være at motivet eller 

Modellen er venligst 
udlånt fra det lokale 
bureau 

(Billede 3) Det bedste er selvfølgelig at sørge 

for at lyset kommer ind bagfra og at bag

grunden har samme lysstyrke som motivet, 
ligesom man gjorde i gamle dage 

fotografen flyttes så lyset kommer 
ind bagfra (billede 3), men det kan 
ikke altid lade sig gøre. 

Med de fleste kameraer kan man 
"snyde" lysmålingen ved at gå tæt 
på motivet (så det fylder hele 
søgeren) trykke halvt ned på 
udløseren for at låse lysmålingen, gå 
tilbage til det rigtige billede ses i 
søgeren og trykke trykke udløseren 
helt ned og tage billedet. 
Hvordan det virker på lige netop dit 
kamera kan du læse i brugsanvis
ningen, eller spørg fotohandleren. 

Blitzen 
På de fleste kameraer af den type 
"hvor man bare skal trykke på 
knappen" er der en "lille" indbygget 
blitz. Den har normalt en begrænset 
rækkevidde på IV2 - 3 meter. 
(Se brugsanvisningen for dit kamera) 

Det betyder, at motiver nærmere 
end IV2 meter bliver helt hvide og 
længere væk end 3 meter har blitzen 
slet ingen virkning på billedet. 
Hvis du sidder i Roskilde Domkirke 
under en gudstjeneste og tror at 
blitzen kan lyse hele kirkesalen op, 
så.. . 

Men tag endelig billedet alligevel, 
det kan være at lyset fra vinduer og 
lamper giver så meget lys at du får 
et brugbart billede, der er bedre 
end ingenting. 

Til sidst 
Der er måske nogle instillinger på 
dit kamera der kan gøre billederne 

bedre i nogle de nævnte situationer, 
men det kan du læse om i brugsan
visningen. 

pc 

Brugsanvisninger 
er noget vi læser 
af nød, når alting 
er gået helt galt. 

7 



KASTRUP MARINE SERVICE A/S 
ER FLYTTET TIL: 

SALTVÆRKSVEJ 56 

Vi har som sædvanlig et stort udvalg i: 

BÅDUDSTYR - BÅDMALING - TOVVÆRK 
FISKEGREJ - SEJLERBEKLÆDNING 

SØKORT - ELEKTRONIK 

Kig forbi og få det nye 
NAUTISK UDSTYR KATALOG 2002 

Vore åbningstider er som hidtil: 
Mandag - Fredag: 9.00 - 17.30 

Lørdag: 9.00-13.00 

HUSK EKSTRA-ÅBENT: 
Fra PÅSKE til PINSE-søn-& helligdage 9.00 - 13.00 

Loppemarked 
i 

SSF 

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS 
Billige kvalitetstryksager 

<0 
CL 
•E Kataloger 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Faktura - Kuverter - Etiketter - Brevpapir 

Alt i bogbinderarbejde 
Prislister - Bøger 3 

<fl 
• Mil i uuyuiiiueiai uejuc • 
O) n 
c Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 2. 

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag s> 

1 SMQffsettryk 
it v/Tina og Søren Møller 

Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79 

o 

3 
(O 

Også i år har der været loppe
marked i SSF. 
På grund af vejret var markedet flyt
tet fra Søndre Mole til klubhuset. 
Nogle af staderne var flyttet in
dendørs medens andre tog chancen 
ude på terrasse. Begge steder var 
der gode ting at få til billige penge. 

«< ?*«. 

- Ef 
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Som opfølgning på vores succesrige kajakarrangement fra sidste år, indbydes der hermed igen til 
at komme og prøve kræfter med en havkajak. Denne gang bliver det cd 

lørdag den 8. juni og søndag den 9. juni. 
Begge dage fra klokken 10 til 15. ^ 9 

Havkajakken er den moderne kajaktype, der minder mest om de traditionelle grønlandske ka
jakker, og udover at havkajakken er utrolig sødygtig og rummelig, således at både telt og kogegrej 
kan medbringes, er det også i havkajakken i modsætning til kapkajakken muligt at lave en grøn-
lændervending. Dette vil der for interesserede - naturligvis under kyndig instruktion - være mu-
lighed for at komme og prøve i den nævnte weekend. Der vil også være mulighed for at stifte bek
endtskab med flere andre rednings- og roteknikker, hvis man da ikke bare vil prøve en kort lille 
tur i kajakken. Igen i år foregår arrangementet i samarbejde med FFIH "Foreningen af fremme til 
idræt i Holmbladsgade", i og med at FFIH støtter os rent økonomisk, og ikke mindst ved at de har 
en godt netværk til de unge i kvarteret, som vi på denne dag håber at kunne nyde godt af. Hvis 
du synes ovenstående lyder spændende, behøver du blot at møde op i det nævnte tidsrum, da 
tilmelding ikke er nødvendig. Det eneste du selv skal medbringe er badetøj eller andet tøj, som 
kan tåle en tur i baljen, da det er de færreste, der kommer hele vejen rundt i første forsøg. På selve ^ , 
dagen vil der flere gang være opvisning i de almindeligste redningsteknikker, ligesom at vi igen i 
år vil invitere grønlænderne fra Kofoeds Skole i håb om, at de kommer med deres hjemmebyggede 
kajakker og giver en prøve på deres kunnen. På land vil der være en mindre udstilling af nye ka-

Med venlig kajakhilsen 
Medl.nr. 45 Bjørn Amundsen 

hver tirsdag klokken 17. 

S 
3 cD 
fD 

jakker samt diverse udstyr. 

O 
1-4 

Tirsdagsroning S 
Det er med glæde, at Sundbys aktive havkajakroere i den sidste tid, på de mange henvendelser 
vi får fra havkajakinteresserede, har kunnet konstatere, at SSF er ved at få et ry som en havn 
med et aktivt havkajakmiljø. 
Som et resultat heraf, vil vi som noget nyt forsøge med en fast ugentlig rodag s 

rD Den fælles rodag er til at starte med et forsøg på at opnå den hygge og gensidige erfaringsud
veksling, som fælles roning giver. På sigt er det dog vores håb, at fast roaktivitet kan være med 
til at tiltrække nye medlemmer til foreningen - herunder nye roere, der sikkert vil sætte pris på 
at kunne starte deres rokarriere sammen med nogle mere erfarne roere. 

For nærmere information kontakt venligst: 

Søren Agger eller Bjørn Amundsen 
E-mail: buster@kunst.dk Email: bjorn.amundsen@get2net.dk 

eller mød op en tirsdag klokken 17. 
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Referat af 

Afbud fra Holger 

Punkt la, Protokol: 
Intet. 

Punkt lb, 
Eksterne forhold, der vedrører SSF: 
Jens Green indtræder i rivieraudval
get. Det holder møde den 7. maj. 
Pengene til Det maritime Ungdoms
hus er bevilliget (kr. 8 mio.) Tilbage 
resterer praktiske ting omkring 
husets indretning og drift. 
I forbindelse med arbejdet med ung
domshuset har Henrik Gravesen 
haft et møde med lederen af ASS 
(Amager Strand Sejlklub) Kirsten 
Nielsen. Efter mødet er der udsigt til 
og forventninger om et styrket og 
godt samarbejde foranlediget af det 
tvungne samarbejde om ungdoms
huset. SSF og ASS vil forsøge at 
starte et praktisk samarbejde, hvor 
vi kan udnytte hinandens resurser, 
også personalemæssigt. Huset for
ventes stadig indviet i foråret 2003. 
Uafklarede punkter er flytning af de 
bestående bygninger og driften af 
huset evt. i form af husleje. 
Kommunen har bevilliget penge til 
byggemodning af bl.a. Østamager. 
Det er utilfredsstillende, at spørgs
målet angående SSF's lejemål stadig 
ikke er afklaret. 

Punkt 2, Beretning: 
Sundby Kajakklub har 75 års ju
bilæum. Jens og Erling vil deltage på 
SSF's vegne. 
Erling og især Henrik har sammen 
med forsikringskonsulenten fore
taget en grundig gennemgang af 
foreningens forsikringer (flåde, 
bygninger osv.) Konsulenten vil 
komme med en fuldt opdateret for-
sikringsfortegnelse, hvor alt er regi
streret. Herefter vil fortegnelsen 
blive lagt på computeren, så det 
bliver nemmere at hold styr på de 
forskellige emner. 
Det oplystes til alles orientering, at 
SSF som forening under DIF har en 

bestyrelsesmøde 
mandag den 29. april 2002 

ulykkes- og ansvarsforsikring for 
alle medlemmer, der udfører arbejde 
for SSF, hvad enten dette er frivilligt 
eller lønnet. 
Det oplystes, at det medlem, der 
faldt om ved generalforsamlingen, 
har det godt igen. 

Punkt 3, Havn og plads: 
Der er indkøbt 100 natursten til be
det foran klubhuset. 
Asfalteringen af kørevejen er udsat 
til vognmanden er færdig med at 
køre med både. 
Øst for dieselstanderen placeres der 
et godkendt system til tømning af 
søtoiletter. Den tilhørende tank får 
en så stor kapacitet, at tømning kun 
behøves foretaget én gang årligt. 
Arbejdes begyndes i uge 17. 
Der er modtaget et tilbud på 
rengøring af toiletter og bad på 
pladsen i lighed med sidste år. 
Prisen er i år kr. 2000,- lavere, da der 
stadig er materialer fra indkøbet sid
ste år. Tilbudet blev godkendt af 
bestyrelsen. Rengøringen vil blive 
foretaget i perioden 15/4 til 15/9 og 
indledt med en hovedrengøring 
straks. 
Bruseren i badet på nordre mole 
virker ikke efter nedtagningen af po
letautomaten, men dette ordnes hur
tigst muligt. 
Infostanderne på pladserne skal op
dateres af hensyn til vore gæster. 
Situationsplanen skal rettes til og 
brochuren genoptrykkes. 
Parkerede trailere på pladsen er et 
problem. De pågældende medlem
mer gøres opmærksom på, at park
ering på pladsen er forbudt ifølge 
foreningens love. 
En skitse over jollernes placering på 
jollepladsen blev gennemgået. Der 
blev givet tilladelse til at fælde et 
træ, der om efteråret drysser noget 
klistret stads ned på de joller, der 
står under det. 
Der vil blive fundet en mere hen
sigtsmæssig plads til den toiletvogn, 
der er blevet anbragt på jolleplad

sen. 
Redaktøren blev bedt om at bringe 
en opfordring i bladet om at være 
med til at gøre legepladsen i stand. 
Den skal først og fremmest være 
henvendt til forældrene til de børn, 
der bruger legepladsen. 
Interesserede kan henvende sig til 
pladsmanden. 
I den kommende uge vil Kim sørge 
for at fjerne de skrottede køleskabe, 
der står på pladsen. 
På en henvendelse fra "Vej og 
Parkudvalget", som ville vide, om 
renden skulle uddybes i år, har vi 
meddelt, at det arbejde først for
ventes at skulle udføres i løbet af 
vinteren 02/03. Der vil blive holdt 
øje med renden i sæsonens løb, så 
klaptilladelse kan søges betids. 

Punkt 4, Klubhus: 
Det handicapvenlige toilet har ud-
luftningsproblemer. Der er enighed 
om, at det skal laves hurtigst muligt. 
Af hensyn til gæster udefra vil der 
ved opsætning af skilte blive gjort 
opmærksom på, at der er selvafryd
ning i restauranten. 

Punkt 5, Fester og arrangementer: 
Efter anmodning fra restauratøren 
vil der blive serveret varm mad ved 
standerhejsningen og ikke smøre
brød, da det giver en hurtigere 
afvikling. 
Pinsemorgen fejres som sædvanlig. 

Punkt 6, Sejlerskolen: 
Det har været dejligt at se, at næsten 
alle eleverne har hjulpet til med 
klargøringen af skolebådene. 
"Tyveknægten" kommer i vandet 
den 30/4. Det nye sejl til 
"Tyveknægten" er modtaget. " 
Øveballen" skal have en ny mas
tekrave, inden den er klar. 
Gavlene på teltet indleveres til repa
ration. 

Punkt 7, Ungdom og joller: 
Sejlerne er så småt begyndt trænin
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gen og har været rundt i forskellige 
klubber for at få en mere effektiv 
træning, end der kan tilbydes lokalt. 
Istandsættelsen af bådene er i fuld 
gang, og det første resultat er en 
Yngling, DEN 126, som sejlerne og 
en håndfuld andre medlemmerne 
har sat så flot i stand, at den næsten 
ikke er til at kende igen. 
Den gamle E-jolle springer snart ud i 
lignende flot stand. 
Sæsonen tyvstarter i år den 30. april. 
Ungdomshuset er sat i stand af 
ungerne selv, og når de sidste detal
jer er på plads, vil det blive fejret 
med en lille grillaften engang i maj. 
De fleste unge vil få en personlig 
træningsplan, og i den kommende 
uge regner udvalget med at have et 
overblik over sæsonens forventede 
aktiviteter både hjemme og ude. 
Den 14. maj får afdelingen besøg af 
en skoleklasse. 
Der vil hurtigst muligt blive bragt et 
indlæg i bladet, der skitserer ret
ningslinierne for de bådejere, der 
har joller på jollepladsen, så man 
kan undgå det kaos, der var på plad
sen sidste år, bl.a. fordi mange joller 
ikke kunne flyttes. 
Udvalget har konstateret et praktisk 
problem i forbindelse med reserva
tion af jollehuset, hvor Old Boys 
arrangementet falder sammen med 
et planlagt stort kajakarrangement. I 
mange tilfælde og også i det 
pågældende tilfælde dækker reser
vationen kun huset og ikke de 
øvrige faciliteter, som arrangørerne 
også regner med at skulle bruge, 
f.eks. jolleplads, læbested, pram
plads osv. 
Efter drøftelsen af problemet enedes 
bestyrelsen om, at reservationen 
fortsat skal foretages hos pladsman
den, men at der skal gives besked 
om, hvilke områder ud over huset, 
reservationen omfatter. Ligeledes 
blev det påpeget, at det er alt
afgørende for at undgå sammenfald 
af arrangementer, at alt skrives på 
aktivitetskalenderen. Alle udvalg 
skal derfor inden den kommende 
torsdag nedskrive samtlige ak
tiviteter og aflevere dem på kon
toret, så kalenderen kan a jourføres. 
Redaktøren foreslog, at man lavede 
en skitse til brug ved reservation, 
hvorpå det ønskede område kunne 
indtegnes. 

En gruppe initiativrige medlemmer 
har organiseret træning for havka
jak-roning hver tirsdag. Interessen 
har været god, og kajakroning for
ventes organiseret som en ny ak
tivitetsgruppe under ungdom og 
joller, hvis det bliver en succes. 
Dette vil give bedre muligheder for 
at højne sikkerhedsniveauet om
kring kajakroning i SSF. 
Ungdomslederen har taget "speed-
bådskørekort". 

Punkt 8, Kapsejlads: 
Udvalget har i to måneder samarbe
jdet med KS om forberedelse og af
tale om et nyt koncept for aften
matcherne. Dette arbejde er faldet til 
jorden, da KS har fået et nyt kapsej
ladsudvalg, som ikke ønsker at 
samarbejde på det nye grundlag, 
men derimod på et grundlag, der 
ligner det fra sidste år. 
Resultatet heraf er, at SSF's kapsej-

. ladsudvalg har besluttet ikke at ville 
starte aftenmatcherne som planlagt 
den 2. maj. SSF's kapsejladsudvalg 
har slået fast, at de ikke vil lave 
arrangementer, før de ved præcist, 
hvad de skal holde sig til, og at de 
vil have en ordentlig tidsfrist, inden 
de springer ud i noget. 
Det økonomiske spørgsmål er også 
uafklaret, idet SSF ikke finder det 
rimeligt at skulle bære halvdelen af 
udgifterne og halvdelen af arbejdet, 
men kun få en lille brøkdel af in
dtægterne. 
Der holdes møde i kapsejladsudval
get torsdag den 2. maj, og udvalget 
regner også med at holde møde med 
KS's nye kapsejladsudvalg inden for 
kort tid. 
Der afholdes ranglistestævne for 
Ynglinge den 25.-26. maj, samme 
dage som både KS og Lynetten har 
stævne. Til næste sæson håber man, 
at disse tre stævner kan slås sammen 
til et nyt Østersøkredsstævne. 
Den 16. juni holdes Familiesejlads. 
Det er uvist, om det som planlagt 
kan holdes som fællesarrangement 
med KS. Det skal også overvejes, om 
det er en god ide at have andre klub
ber med til dette stævne. 
Den 18.-19. august holdes vanen tro 
Old Boys stævne med Henrik 
Scharff som koordinator. 
I september afvikles klubmestersk
aber, men på grund af usikkerheden 

om samarbejdet med KS er det end
nu uvist, om det bliver lørdag eller 
søndag i weekenden 7.-8. sept. 
Forterne Rundt og det tilhørende 
klassebådsstævne ligger foreløbig 
fast til den 21.-22. september. Det 
forventes, at der bliver tale om en 
udvidelse af stævnet, således at det 
også bliver officielt DS-Dm for 
Ballad. 

Punkt 9, Motorbåde: 
Den 1. juni sejles til Valby Bådklub, 
og den 29.-30. juni går turen til 
Borstahuse. 
Der har for nylig været tyveri af ben
zin fra tanke i bådene. Tankene er 
blevet smidt i vandet efter tømnin
gen, men er bjærget igen. 
Medlemmerne opfordres til at tage 
tankene med i land. 
Et skilt med "max 10 km" ønskes op
sat på nordre mole. 
I "speedbådskurset" deltog 10 
SSF'ere, 4 fra Lynetten og 5 andre. 
Alle deltagere bestod prøven. 
I forbindelse med kurset er delta
gerne gjort opmærksom på, at kurset 
i sig selv ikke er et fyldestgørende 
sejlerkursus, men et lynkursus for at 
opfylde lovens krav. Det almin
delige duelighedsbevis bør tages af 
alle, så man kan få navigationsdelen 
med. 

Punkt 10, Sikkerhed: 
Pulverslukkerne er blevet gen
nemgået, og er nu i forsvarlig stand. 
Kim ville gerne som ny sikkerhed
srepræsentant vide, om hans ansvar
sområde alene dækker pladsen og 
bygningerne, eller om det også 
dækker på vandet. Bestyrelsen var af 
den mening, at det også omfatter 
muligheden for at foretage sikker
hedstjek af bådene. Dette vil blive 
indarbejdet i vedtægterne, før det 
kan effektueres. Det blev vedtaget at 
nedsætte et udvalg til arbejdet 
Det blev endvidere foreslået at frem
stille en tjekliste over sikkerhed-
spunkter. Erling henviste til tjeklis
ten fra "Sjælland Rundt", der evt. 
kan bruges som udgangspunkt. Når 
listen er færdig, vil den blive trykt i 
bladet. 

Punkt 11, Bladet: 
Intet. 
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Punkt 12, Evt. 
SSF's hjemmeside har været nede i 
nogle dage, da udbyderen har været 
igennem store systemomlægninger. 
Dette skulle være overstået nu, og 
Henrik regner med at få opdateret 
hjemmesiden inden for de næste par 
uger sammen med Johnny Bengtson 
og redaktøren. Herefter er det pla
nen at Johnny B. og Poul (redak
tøren) vil tage sig af den fremover. 
Det bør tages under overvejelse om 
ikke SSF skal få sit eget domæne
navn. Dette vil koste mellem 2000 
og 4000 kr. årligt, men der bliver 
mere plads tilgængelig, man får 
bedre service, og frem for alt kan 
der søges direkte på siden, hvilket 
mange efterlyser. 
Der blev givet tilsagn om, at et ud
valg bestående af Jens Green, Erling 
Jørgensen, Ole Poul Pedersen og 
Bjarne Winther skal arbejde med 
vedtægterne. Henrik stiller sig til 
rådighed med sin ekspertise på om
rådet. 

Mødet slut kl. 2155 

Næste møde mandag den 27. maj 

Jens Green Jensen 
(formand) 

Bjørka Schandorff 

(referent) 

Er en motorsejler 
en sejlbåd med 
hjælpemotor 

eller 

en motorbåd med 
hjælpesejl 

? 

Sejlerskolen 

Ja, så kom vi godt i gang med sejladserne. Jeg vil gerne takke alle for det 
fine arbejde og store fremmøde ved klargøringen. 
Nu kommer arrangementerne slag i slag, hold øje aktivitetslisten. 
Det er dejligt at lave noget fælles, vi taler om det på øveaftenerne . 
Husk at give besked til Jeres instruktør, hvis I er forhindret i at møded til en 
øveaften, ligeledes hvis i holder ferie.. 
Jeg vil ønske alle en god sejlersæson og sommerferie. 

Med sejlerhilsen 
Ulla Helium 
Skolechef 

c H K 1/ / 

/ •  \ .  s $ -
A ti O 

fe li s * 

er tige sa muh«, 
som du m« 

-fra & til medlemmerne 

Tusind tak til alle vennerne, der 
var med til at gøre min 50 års fød
selsdag til en uforglemmelig dag. 

Tonnie Ankerstjerne. 

Motorbåde 

Fællesture i år 2002 

Lørdag den 1. juni 
Tur til Valby bådklub 

Lørdag/søndag den 29/30 juni 
Tur til Bostahusen 

Lørdag den 24. august 
Tur til Barakkebroen på 
Saltholm 

Lørdag d 7 september 
Fiskekonkurrence 
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fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 

Inger Bonnesen 
Belgiensgade 1 B. 2300 S 
Leif Danielsen 
Sorrentovej 40, St. 2300 S 
Nicolas Goertz 
Wittenberggade 31, 4.th. 2300 S 
J. Sebastian Harlvig 
Nymberggade 34, 4.tv. 2300 S 
Jesper Haulund Hansen 
G ransanger vej 23, st.tv. 2400 NV 
Isatoy Isabell Jammeh 
Nymberggade 34, 4.tv. 2300 S 
Maria Sainbou Jammeh 
Nymberggade 34, 4.tv. 2300 S 
Asger Larsen 
Højdevej 52, 2.tv. 2300 S 
Klavs Mørk 
St. Kongensgade 139.1264 K 
Bolette Lehn Petersen 
Ved Volden 13,1.tv. 1425 K 
Jesper Nikolaj Rasmussen 
Moldaugade 13,1 .th. 2300 S 
Astrid Kragballe Rindal 
Store Møllevej 28, 5.tv. 2300 S 
Troels Kragballe Rindal 
Store Møllevej 28, 5.tv. 2300 S 
Kevin Ronild 
Hilligom Alle 40 2791 Dragør 
Ariel Svartzman 
Brigadevej 3,1 .tv. 2300 S 
Lewis Zachariassen 
Amagerbrogade 159,1 .tv. 2300 S 

\ / 

Tips&tricks 
Har du en god ide, et tip eller et godt 
trick, som andre kan få glæde af, er 
der god grund til at sende det videre. 
Det kan være et godt sted at spise, 
overnatte, ankre op, en teknisk detal
je, en seværdighed eller bare et godt 
råd om et eller andet. 
Send det til redaktøren, så vil han 
sørge for at det kommer videre. 

Ægte veteranskib sælges. 
Det er forsøgt, at få det til at fremstå så originalt som muligt, bl.a. med to 
små kahytter og et stort åbent lastrum. 
Agnete er omtalt som særligt bevaringsværdig i Skibsbevaringsfondens 
beretning. Er bygget i 1924 af Laurits Svendsen i Snekkersten. 
Længde: 27 fod, bredde 10 fod, dybgang 4 fod. 
Modtog i 1985 "Kølhalingsblokken" af Handels- og Søfartsmuseet på 
Kronborg. 
Læs mere på hjemmesiden: www.agnete.hjem.wanadoo.dk, eller få 
tilsendt yderligere beskrivelse. Agnete har fast liggeplads i Christianshavns 
Kanal, hvor det efter aftale kan beses. 

Dan Stockmann tlf. 28 33 63 33 
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FRIHAVNSORDNINGEN FH 02 
Administration: 
Skive Søsports Havn 

Strandvejen 26 

7800 Skive 

Deltagerhavne: 
Nr. Jyllands vestkyst 
101 Højer Bådklub 

102 Bådklubben Vidå 

103 Ribe Sejlklub 

104 Fanø Sejlklub 

105 Esbjerg Søsport 

106 Varde Sejlklub 

107 Bork Bådelaug 

108 Stauning Bådelaug 

109 Ringkøbing Sejlklub 

110 Hvide Sande Bådeklub 

111 Thyborøn-Harboøre Bådelaug 

112 Skaven Bådlaug 

Limfjorden 
201 Lemvig Marina 

202 Tambohuse Bådelaug 

203 Sallingsund Sejlklub - Glyngøre 

204 Skive Sejlklub 

205 Virksund Lystbådehavn 

206 Viborg Sejlklub - Hjarbæk 

207 Thisted Sejlklub 

208 Haverslev Bådelaug 

209 Sejlklubben "Limfjorden", Aalborg 

210 Vestre Bådelaug 

211 Aalborg Sejlklub 

212 Sundby-Hvorup Sejlklub 

213 Fiskerklyngen - Aalborg 

214 Holstebro/Struer Lystbådehavn 

215 "Nautilus" Hvalpsund 

216 Attrup Havn 

217 Nørresundby Sejlklub 

218 Rønnerhavnen 

Jyllands østkyst 
301 Kaløvig Bådelaug 

302 Egå Marina 

303 Horsens Bådeklub 

304 Horsens M.B.K. 

305 Horsens Sejlklub 

307 Horsens Fiskerihavnsforening 

308 Aabenraa Sejl Club 

309 Aabenraa Baad Club ABC 

310 Sønderballe Bådelaug 

311 Bådelauget "Krogen" Århus 
312 Stevningnor Bådelaug 

313 Langå Bådelaug 

314 Egernsund Brolaug af 1985 

315 Vejle Lystbådehavn 

316 Gråsten Havn 

317 Kolding Lystbådehavn 

318 Egernsunds "De Tre" 

319 Gråsten Sejlklub 

Randers Fjord 
350 Dronningborg Bådelaug 

351 Randers Sejlklub 

352 Sejlklubben Fjorden 

353 Sønderhald Sejlklub 

354 Randers M.B.K. 

355 M.B.K. af 1943 

356 Randers Træskibs Lav 

Mariager Fjord 
370 Hobro Sejlklub 

Fyn 
401 Odense Sejlklub 

402 Odense M.B.K. 

403 Sejl- og Motorbådsklubben "Frem" 

404 Odense Yachtklub 

405 Sejlklubben Fjorden, Odense 

406 Munkebo Bådelaug 

407 Varbjerg Motorbådsklub 

Roskilde Fjord 
501 Frederikssund Lystbådehavn 

502 Veddelev Strands Bådelaug 

503 Jyllinge Nordhavn 

504 Jyllinge Lystbådehavn 

505 Skuldelev Bådelaug 

507 Marbæk Lystbådehavn 

508 Herslev Havn 

509 Frederiksværk Havn A.m.b.A. 

510 Kignæs Lystbådehavn 

Sjælland, Lolland, Falster 
601 Hørby Bådelaug 

602 Appenæs Bådelaug 

603 Nordhammer Bådelaug 

604 Toreby Sejlklub 

605 Nakskov Sejlklub - "Hestehovedet" 

606 Holbæk Bådelaug 

607 Holbæk Marina 

608 Skudelauget Sydvest, Holbæk Havn 

609 Blans Baadeklub 

610 Sakskøbing Bådelaug Maltrup Vænge 

611 Poul's Vig Bådelaug, Ydernæs 

612 Nysted Sejlklub 

613 Bådelauget Rosnæs 

614 Nykøbing F's Fiskeriforening 

615 Langø Bådelaug 
616 Lergravenes Sejl-og Fiskeriklub 

618 Gisseløre Bådehavn 

619 Møllekrogs Bådelaug - Skibby 

620 Guldborg Falster - Brobådelaug 

621 Skælskør Amatør Sejlklub 

622 Sejlklubben Kodan 

Københavnsområdet 
701 Hvidovre Sejlklub Suset 

702 Københavns Motorbådsklub 

703 Sejlklubben Lynetten 

704 Brøndby Havn 

705 Bådelauget Søhesten - Havnelavet Sundkrogen 

706 Sejlklubben Øst - Havnelavet Sundkrogen 

707 Vallensbæk Havn 

708 Svanemøllehavnen 

710 Kvindelig Sejlklub - Havnelavet Sundkrogen 

711 Sejlklubben Triton - Havnelavet Sundkrogen 
712 Hvidovre Jagt- og M.B. afdeling 

713 Fisketorvets Motorbådsklub 

714 Sundby Sejlforening 

715 Hundige Havn 

716 S/l Ishøj Havn 

717 Kastrup Broforening l/S 

718 Hvidovre Bådelaug 

721 Christianhavns Bådelaug 

722 Mosede Fiskerihavn 

Sydhavnsklubberne 
750 Bådelauget Stiboerne 

751 Sejlklubben "Tokosten" 

752 Bådeklubben Molen 

753 Bådklubben Valby 

754 Bådeklubben "Havjægerne" 

755 "De To" 

756 Bådeforeningen "Trekanten" 

757 Sejlklubben "Mellemfortet" 

758 Kalvebod Bådelaug 

759 Motorbådsklubben West 

760 Bådeklubben "Sjællandsbroen" 

761 Sejlforeningen "Enighed" 

762 Sejlforeningen "Syd" 

763 Bådelauget "Sydvest" 

764 Bådelauget "Skibbroen" 

765 Bådelauget "Broen" 

766 FDF's Bådelaug 

767 Bådeforeningen "Søhesten" 

Tyske havne 
801 Segler Vereinigung, Flensburg 

802 Wassersportclub Flensburg 

803 Flensborg Yacht Club 

804 Sylter Segler Club 

805 Sylter Yacht Club 

806 Nordfresischer Seglervereing Rantum Sylt 

808 Wassersportverein Fleckeby 

810 Akademischer Segler Verein zu Rostock 

811 Segler Verein Turbine 

Svenske havne 
901 Blomberg Båtsållskap 

902 Solvesborg Segelsållskap 

903 Christianstad Segelsållskap 

904 Nåsets Hamnforening 

906 Småbåtshamnen, Limhamn 

907 Lagunen, Malmo 

908 Båtklubben Malmohus 

909 Lommarbuktens Seglarklubb 

910 Ostpirens Båtklubb, Landskrona 

911 Ångelholms Foreningshamn 

912 Halmstads Segelsållskap 

913 Varberg Småbåtshamn 

914 Bua Båtsållskap 

915 Foreningen Sando Hamn, Kungsbacka 

916 Nåttraby Hamnforening 
917 Amundftns Båtklubb 

918 Bjorlanda Kile 
919 Fiskebåcks Båtforening 

920 Hinsholmens Båtågårforening 

921 Saltholmens Båtågårforening 

922 Båtlaget Torslanda Lagun 

923 Tånguddens Båtklubb 

924 Onnereds Båtlag 

925 Råå Hamnforening 

926 

927 Svansunds Båtklubb 

928 K.M.S. Nordon 

929 Ålvsborg Båtklubb 

930 Mjorns Motorbåtssållskap 

931 

932 Christinehamns Segelsållskap 

933 Karlstads Segelsållskap 

Norske havne 
1001 Moss Seilforening 

1002 
1003 Drammen Motorbåtforening 
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Flligger farver - og 
International bådmaling 

City. 
St. Kongensgade 93 
1264 København K. 

City. 
Vendersgade 10 
1363 København K 

Sundby. 
Amagerbrogade 164 
2300 København S. 

Kastrup. 
Kongelundsvej 264 
2770 Kastrup. 

Sundby. 
Holmbladsgade 25 
2300 København S 
Her forhandles: 

International 

Dragør. 
Møllegade 4 
2791 Dragør. 
Her forhandles: 

International 

Flligger farver 
Hans Guldager a/s 
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20. 
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95. 

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22. 
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56. 
Vendersgade 10. TIf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion 

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030. 
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 32 59 35 80 

Telefax 32 59 35 60 

Restaurationen 32 58 32 96 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16-17 

Foreningens e-mail adresser: 
SSF's hjemmeside: www.sundby-sejlforening.dk 

Bestyrelse: ssf@e-postboks.dk 

Havneudvalg: ssf_havnen@e-postboks.dk 

Kapsejladsudvalg: ssf_kapsejlads@e-postboks .dk 

Sejlerskolen: ssf_sejlerskolen@e-postboks.dk 

Ungdomsudvalg: ssf_ungdom@e-postboks.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail jgj@di.dk 

Næstformand: 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 32 57 13 40 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 32 58 20 36 

Email bjorka@mail.tele.dk 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Lars Schaldemose 32 59 37 33 
Holger Nielsen 32 95 36 89 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@pc.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

Tryk: SM Offset Tryk, 

Oplag: 1.400 

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef: 
Kim P. Andersen 32 59 62 23 
E-mail messinavej@e-privat.dk 

Kapsejladschef 
Henrik Gravesen 22 35 10 24 

E-mail hegr@slv.dk 

eller hegr@e-postboks.dk 

Skolechef: 
Ulla Helium 32 55 09 03 

Ungdoms- og jolleleder: 
Tonny Pedersen 32 52 88 68 / 22 36 34 84 

E-mail tp@kjehrs-vvs.dk 

Festudvalg: 
Vagn Preisler 32 55 23 03 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 

Karl K. Thorup 32 58 43 11 

Deadline for indlevering af stof 

til næste blad er: 

den 1s,e i måneden. 

Amager 

Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
S 32501978 

mt-M 

Bestyrelsen 
& 

redaktionen ønsker 
alle en god 

sommerferie. 

Næste blad kommer til 
september 

Forsidebilledet: 
Kreativ brug af pullerter 
tovværk set på havnen. 
Se også side 16. 
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Fællesturen til 

Bådeklubben Valby 

Selskabet bænket ved bordene Hygge på terrassen efter frokosten, andre gik en tur i området. 

Lørdag den 1. juni havde Kim Pisk 
samlet 8 både og 27 personer til en 
tur gennem havnen ud til båd
klubben Valby, som ligger helt inde 
i bunden af Københavns Havn, lige 
før Sjællandsbroen. 
Vejret var som skabt til en sejltur 
gennem havnen og vi blev særdeles 
venligt modtaget af de flinke val
bymedlemmer. 
Undervejs mødte vi en båd der 
havde "hund overbord", den blev 
dog senere fundet i god behold. 
Husk også at have redningsvest på 
hunden når du sejler!!! 
Vi havde hjemmefra bestilt 100 
stykker smørrebrød, som var rigtig 
lækkert smurt. 
Prisen? Ja prisen var kun 8 kr. pr. 
stk. - dog 10 kr. for røget laks og ål. 
Alt blev nydt i fulde drag og selska
bet blev rystet godt sammen. 
På hjemturen smuttede nogle ind et 
sted og fik Irsk kaffe og andre 
besøgte Lynetten. 
Meget fint alt sammen, et godt ini
tiativ taget af Kim - det skal gen
tages. 
Vagn 

Næste arrangement er allerede plan
lagt, nemlig turen til Borstahusen 
den 29. - 30. juni - en rigtig week
endtur for hele familien. 

Turen gennem Københavns Havn byder også på mange arkitektoniske oplevelser. 

Klubhuset i Bådeklubben Valby hvor alle skulle nude en god frokost. 
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Team Nissan Tibbe Tit 
til Sønderjysk mesterskab for Folkebåde 

Team Nissan Tibbe Tit 

Den første weekend i juni 2002 del
tog team Nissan TibbeTit i Sønder
jysk mesterskab for Folkebåde. 
Der deltog 35 både fra hele landet 
heraf 5 fra Tyskland. Der var tale om 
et meget stærkt felt bestående af de 
10 bedste danske både fra DM og 
meget stærke sejlere fra Tyskland. 

Team Nissan TibbeTit bestod af 
Brian Frisendahl og Tonny Petersen 
fra SSF samt Joachim Bergenholz fra 
Kastrup. 
Den nye trailer skulle bestå sin første 
test, og for at trække den havde vi 
lavet en fin aftale med Trio Biler 
Nissan Ballerup/Brøndby om en 
firehjulstrukket Nissan Terrano 2,7 
TDI. Der var tale om en meget fin 
bil, som let trak det 2,5 t store læs 
hele vejen til Åbenrå. 
Tonny kørte selv i sin nye Nissan 
Primera, så vi kom til Åbenrå i 
stærkeste opstilling på alle måder! 

Desuden deltog Niels Hassenkam 
fra SSF, samt Kim Fogde og John 
Wulff fra Kastrup. 

Mesterskaberne var i sig selv proto
typen på hvordan man skal lave 
stævner i dag hvis man vil tiltrække 
mange dygtige sejlere fra hele lan
det. 
7 sejladser fordelt over fredag til 
søndag, god vind, dygtig dommer 
der ikke trak tiden og lavede gode 
baner og startlinier på trods af den 
svingende vind. Middag alle aftener, 
morgenmad hver morgen i sejl
klubben med udsigt ud over fjorden 
og med mulighed for at smøre mad
pakker, gode stævnesponsorer etc. 
etc. Alt er gennemtænkt ud fra sej
lernes behov for sejlads og det er der 
mange der desværre stadigvæk godt 
kan lære meget af. 

Når man så tænker på at sejlklubben 
samtidig var arrangør af kredsme
sterskab for optimister og der deltog 
165 både, så kan man se hvad en 
velorganiseret kapsejladsklub kan 
trække. Fuld tilfredshed alle vegne. 

Sejladserne foregik i fjor
den med mange vind
spring og fra alle ret
ninger og med alle vind
styrker i de tre dage. 

Om fredagen sejlede vi i 
meget stærk vind og da 
vi skulle nå to sejladser 
mellem 16 og 1930 så var 
der tale om relativt korte 
baner. Kort sagt pres fra 
alle lige fra start til slut, 
og mærkerundinger 
stillede store krav til op
mærksomhed og posi
tionering i forhold til 
konkurrenterne. 

Om lørdagen sejlede vi tre sejladser i 
mellemluft fra vest. Der var bety
delige vindspring og styrken vari
erede meget. Desuden var der en 
tendens til højredrejning, der sam
tidig med lidt udadgående strøm 
gav løft på styrbordhalse. Efter de 
første to dage havde vi lavet en for
nuftig serie med 4, 15, 2, 3 og 9, 
hvilket i det omskiftelige vejr betød 
en foreløbig delt 3-plads. Kim Fogde 
lå på 2-pladsen, mens Hassenkams 
serie var præget af tyvstart, og Wulff 
havde fået en række placeringer 
længere nede i rækken. 

Lørdag efter sejladserne var der 
moleøl mens nr. 8, 12 og 16 sejlede 
matchrace om en North Fok. 
Nr. 8 vandt efter meget tæt sejlads. 
Spændende at se på fra molen i det 
dejlige solskin og med en "Fuglsang" 
i hånden. 

Kim Fogde og Erik Wulff havde 
begge fødselsdag, så der blev fejret 
rigeligt lørdag aften - både i teltlej
ren, under festmiddagen og efter på 
natbanerne... 

Søndag var finaledag med 2 sej
ladser i meget let luft. Det blev ikke 
rigtig en god dag bortset fra at Wulff 
i det lette favoritvejr sejlede en 4-
plads hjem i en af sejladserne. 

Kim Fogde og vi kom hjem i begge 
sejladser med placeringer omkring 
nr 10, og det betød samlet, at Fogde 
blev samlet nr. 4, Team Nissan Tibbe 
Tit blev nr. 5, Wulff nr. 19 og Has
senkam nr. 25. 

Vinder blev Henrik Kold fra Kerte
minde, mens to stærke Koldingbåde 
blev 2 og 3. 

Det var et kanonstævne og proto
typen på hvorledes fremtidens 
stævner ser ud. Vi kommer tilbage 
til Sønderjylland næste år, hvor der 
også er Guld pokal i Åbenrå, og det 
sønderjyske mesterskab skal derfor 
afholdes et andet sted i kredsen. 

Tak til "Trio biler, Nissan biler i 
Ballerup og Brøndby" for lån af en 
fed bil, der kraftigt kan anbefales. 

Næste større opgave er for nogen af 
folkebådene Kieleruge og derefter 
DM i Fåborg i uge 28, og Guld pokal 
i uge 29 i Fredericia. 

Med sejlhilsen 
Tonny Petersen og Brian Frisendahl 
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SÅ ER DET TID TIL AT KOMME PÅ VANDET IGEN... 
KOM OG VIND, ELLER SEJL FOR SJOV DET BLIVER 

HYGGELIGT... 
REGLER... 

I SKAL SOM I PLEJER HAVE MINDST EN KVINDE 
OMBORD... 

OG 
MÆND: MIN. 40 ÅR KVINDER : MIN. 30 ÅR. 

TILMELDING-
TILMELDINGSBLANKETTEN FOREFINDES I 

MIDTERGANGEN I KLUBHUSET OG SMIDES IND AF 
BREVSPRÆKKEN TIL KONTORET. 

KOM OG SE... ELLER TILMELD DIT TEAM... 

S.U. SENEST TORSDAGD. 15AUGUST... 

SKIPPERMØDE LØRDAG D. 17 AUGUST. KL. 09,00 
VT SF? V JL iJJUSiJ MMM 

Henrik Scharff & Claus Zastrow 
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. Havkajak 
Xv Bliv ven med en Grønlænder 

I weekenden den 8. og 9. juni havde vi i SSF i 
samarbejde med Foreningen til Fremme af 
Idræt i Holmbladsgade igen inviteret alle in
teresserede til at komme og stifte bekendt
skab med en havkajak. Vi var denne gang 
utroligt heldige med vejret, hvilket sikkert 
har været en medvirkende årsag til, at vi 
deltagermæssigt fik så fin en tilslutning. 
Lørdag kom der 29 og prøvede i kortere eller 
længere tid en kajak, søndag, hvor vi ud over 
solskin også var begunstiget med næsten vin
dstille, kom der 36 og forsøgte sig i kajak. I 
alt blev arrangementet besøgt af 51 forskel
lige interesserede, hvoraf nogle var sejlere, 
der i forvejen var medlem af SSF, mens langt 
de flest var gæster i klubben. Også alder
smæssigt var deltagerne spredt fra tiårige 
børn til ældre i pensionsalderen, hvilket jo 
bare er en understregning af, at havkajakken 
er et meget alsidigt fartøj. Selvom vi lørdag 
var 6 instruktører og søndag 4 var interessen 
så stor, at vi flere gange havde alle 10 udlån-
skajakker på vandet plus instruktørernes pri
vate, enkelte gange opstod der således ven
tetid for de sidst ankomne, uden at det dog 
gik hen og blev et større problem. Flere af 
deltagerne valgte således at møde op både 
lørdag og søndag. På vandet blev der ivrigt 
øvet roteknikker, mange sad nemlig for 
første gang i en kajak, de fleste valgte også et 
forsøge sig med redningsteknikker og 
naturligvis også grønlændervendinger. Det 
sidste lykkes for de færreste første gang det 
forsøges, vi havde dog også her undtagelser, 
der således lærte at komme hele vejen rundt, 
men det er mit indtryk at alle havde det 
fornøjeligt med at forsøge. En stor tak til 
Francois, Jens, Søren, Jesper alle aktive roere i 
SSF for deres instruktørindsats, også en tak 
til Rene og Jan vi havde lånt udefra til op
gaven. 

Men venlig Kajakhilsen 
Bjørn Amundsen medl.nr 45 

P.S Til alle interesserede er det værd at huske 
at vi gentager arrangementet i weekenden 
den 31. august -1. september. 

i f 
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Fællestur til 

Barakkebroen på Saltholm 
Lørdag den 24. august 

Planen er, at vi mødes vi på jollepladsen til "morgenbøn" kl. 08°°, 
her vil klubben sørge for kaffe, brød, samt en lille een til halsen. 

Vi afgår fra SSF kl. ca. 1000, her vil vi så sejle i samlet flok til 
barakkebroen, hvor vi regner med at ankomme efter 1- IV2 time 

Det kan anbefales at gå en tur op og se 
Saltholms eget museum, et meget inter
essant lokalmuseum, hvor Zimling 
meget gerne laver en rundvisning og 
fortæller om de udstillede ting, der alle 
er fundet på øen. Museet på Saltholm 

Efter museumsbesøget vil det være tid til at spise vores med
bragte mad nede på molen ved vores både. 

Der vil være mulighed for en mindre rundtur på øen med 
"Saltholmsbussen", dog kun for et begrænset antal passagerer -
andre kan spadsere en tur i de kønne omgivelser og nyde den 
særlige natur. 

BEMÆRK! 
Alle bådtyper er velkommen, men desværre er der kun plads til 
et begrænset antal både, (max. 8), og dybgang på Saltholm er 
ved normal vandstand 1,6 meter. 

Kim 
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Vor 2 æresmedlemmer,Hans Guldager og 

Else Thuring er taget på deres livs 

drømmerejse 

REJSEN TIL 
SOLKONGENS KANAL 

Hans Guldager og Else Thuring 

foran deres båd "Loup De Mer" 

Af Hans Guldager 
"Loup De Mer" 
Med kurs mod "Liibeck" 26 maj 2002 

"Kanal du Medi" en af Frankrigs ældste kanalsystemer der forbinder Middelhavet med At
lanterhavet, beordret af Louis XIV (Solkongen) planlagt og bygget af Pierre - Pauel Riguet den 
senere Baron de Ponrepos i årene 1666 til 1681. Godt 241 km. lang og med 99 sluser. Mistede sin 
betydning som transportvej, forfaldt og delvis lukket, men nu under restaurering og atter sejlbar 
for mindre fartøjer. >Er vel en langtur værd.< 
Rejsen startede for snart 2 år siden på skrivebordet efter at Else ved aftensmaden, medens fjern
synet kørte med nogle ligegyldige reklamer, fremkom med den vidunderlige udtalelse at det 
kunne være en skøn tur i ro og mag, at sejle gennem det europæiske flod -og kanalsystem til det 
sydligste Frankrig. 

Med en hvis erfaring i flod og kanalsejlads fra bla. det gamle Østtyskland - Polen - Frankrig, samt de svenske sø -og 
kanalsystemer og lidt sejlads på åben hav, alt efter hvad den sædvanlige årlige 4 til 5 ugers sommerferie kan byde, på 
syntes vor baggrund og viden at være i orden. 
Vi opdagede hurtigt at de tider for længst er forbi hvor man kunne nøjes med Dannebrog, et dansk pas, en god 
sødygtig båd og sit duelighedsbevis, måske et visum i østlandene når bølgerne gik højt. 

I dag er der EU system i alt!! , et mindre boldværk af papir- certifikater og dokumenter er sat iværk af velmenende lidt 
naive skrivebordspolitikere i samarbejde med bondesnu og kløgtige gode bureaukratiske embedsmænd. 
Uforståeligt for os nordboere - efterkommere af Vikingerne, der besejlede EU floderne i deres prægtige frygtindgy
dende langskibe, for ikke at tale om Asterix og Obelix der beherskede det indre Europa, længe før der var tænk på De 
Europæiske Fællesskaber og Departementet for regulering af trafikken på de indre europæiske vandveje. 
Vandet løber stadig den vej det altid har gjort. Og vi er EU borgere i et land uden floder, og har kun Christianshavns 
kanal at øve os på. 

Efter at Europa i skøn fællesskab har buret sig inde bag fælles yder grænser, er det, set fra sejlerside opstået, et burekrati 
og papirvælde som næsten alle staterne deltager i uden blusel. Ikke sådan at de ikke ønsker vort besøg eller de penge vi 
lægger i de pågældende lande, tværtimod er vi yderst velkommen - føler vi. 
Nu da vi havde bestemt os for turen var noget af det første vi tog fat i, det såkaldte papir og myndighedsarbejde, der 
efterhånden som man gravede i det så ret omfattende og kompleks ud. 
Såfremt nogen går med de samme tanker om drømmerejsen, vil jeg begynde denne rejsebeskrivelse med en gennem
gang af dokumenter og papirer, såvel de påkrævede som de nødvendige. 

"Havsejlerne." 
Til at starte med og for at få lidt insider viden, meldte vi os ind i Ocean Cruising Club Denmark i daglig 
tale "Havsejlerne". (Formanden John Jacobsen er i øvrigt medlem af SSF.) 
Havsejlerklubben blev en god genvej gennem planlægnings og papirarbejdet, dertil kommer møderne med garvede 
langturssejlere der med en grundig viden øser ud af deres erfaring og oplevelser. Til oplysning for interesserede SSF 
medlemmer. Havsejler klubben holder møde hver mandag på adressen Vognmandsmarken 35 tlf. 39201426. Internet 
hjemmeside www.OCCD.DK 
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Påkrævet og nødvendige dokumenter og papirer for sejlads på de indre EU vandveje. 

"International Certifikat for Lystfartøjer" 
Udstedes af bla. Havsejlerne- DMU Danske Fritidssejlere- og Dansk Sejlunion. Certifikatet fra Havsejlerne er i vandfast 
udførelse og indeholder en grundig beskrivelse af skib og ejerforhold med foto af skib og ejer. 
Berigtiger ligeledes at merværdiafgiften(moms) er undersøgt(betalt). Tilfredsstiller normalt myndighederne. 
Medbring eventuelt købekontrakt eller faktura hvoraf det fremgår at moms er betalt. 

Dansk Nationalitetsbevis. 
Er båden optaget i skibsregistret skal Nationalitetsbeviset medbringes, alle data skal være ajourført, også kravet om ind-
hugning eller skilteplade med skibets data. 

Frankrig. 
Krav."Code Européen de Voles de la Navigation Intérieure (Cevni) 
Cevni regulerer trafikken på de europæiske indre vandveje, og skal findes om bord fra 1 jan.2002 for besejling af floder 
og kanaler. Cevni er en EU regelsamling som bliver optaget og oversat i de respektive flod og kanal landes regler med 
henblik på fælles ensartethed. 
Cevni foreligger i en engelsk oversættelse: Rya book of Euroregs Inland Waterways, udgivet af Royal Yachting 
Association:.( kan bestilles hos Weibach.) 
Det kræves at man har gennemført et kursus i Cevni og har et bevis. "Havsejlerne" afholder et sådan kursus og udsteder 
bevis herfor. Det franske forlag "Vagon" der udgiver franske kanal beskrivelser har udgiver en 30 siders tre sproget 
forkortet udgave af Cevni som godtages. 

Holland Belgien Tyskland. 
Krav. "Holland. "Almanak voor watertoerisme nr.l" Hvor ovenstående regler findes, (Cevni) skal medføres ombord, 
der stilles dog ikke krav om at man kan læse hvad der står. 
Belgien. Krav."Algemenen reglement der schepvaartaegen van het Koninkrijk Belgié." Dette reglement findes imi
dlertid medtaget i den Hollandske almanak nr. 1.(Cevni) Derudover kræves det at gennemsejlende fartøjer fører et 
særligt kanalflag: en rød kvadratisk dug med en hvid firkant i midten. 
Tyskland. Krav. Visse bestemmelser kræves at være kendte i forordningerne. "Binnenschiffahrtsstrassen Ordnung." 
På sejlads på Rhinen. "Rheinschiffahrtspolizeiver Ordnung". Forordningerne behøves ikke medført ombord på 
fritidsbåde, men skal være kendte for skibsføreren. 

Generelt 
Samtlige europæiske lande. Mandskab og Passagerer. 
Alle personer i et fartøj som ikke er i hjemlandet, skal medfører pas. 

VHF Radio anlæg. 
Det er praktisk ved kanalsejlads at have VHF ombord, ved mange sluser er der i god tid ved skilte angivet en VHF 
kanal som betjenes af personalet på slusen. Det kræver at der i skibet er en tilladelse til VHF station, 
Og at betjeningen har et VHF certifikat. 

Skibsførerbevis. 
Frankrig - Holland - Belgien - Tyskland. For de indre vandveje. 
Frankrig, kræver Permis C for fartøjer under 15 m. længde. Tyskland kræver Sportbootfiihrerschein Binnen for fartøjer 
under 15 meter. Holland og Belgien kræver kun et førerkort for fartøjer over 15 meters længde. 
Det danske duelighedsbevis er godkendt for disse sejladser. 

Højfartsbevis. 
Krav. For samtlige nævnte lande. 
Fartøjer som sejler over 20 km. i timen, (bemærk ikke sømil.) kræves et højfartsbevis.(Speedbådskort.) 

Krav. Tilladelse til føring af Dansk Yacht flag. 
Det danske Justitsministerium civil og politiafdelingen, skal udstede tilladelse efter behørig dokumentation 
For føring af dansk yacht flag, bemærk det er yacht flaget. (En ny bestemmelse i EU. Der åbenbart kun kender til 
firkantede flag). 

Krav. Ansvarsforsikring: anbefales - også en Kaskoforsikring. 
Police skal forefindes ombord, for de europæiske vandveje gælder de normale danske ansvars bådforsikringer. 
Kaskoforsikring anbefales, Det er dog ikke alle danske selskaber der vil være med på nævnte forsikringer meget læn-
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go ro on til on breddegrad vod Hamburg, hvilkot pudsigt udviklodo sig til at mit daværende solskab ikko villo forsikro 
båden. og da jog hurtigt fandt ot andot solskab, ikko villo slippo forsikringen, i roalitoton skul lo jog blivo hjommo ollor so-
jlo rundt mod holo 2 forsikringer, dot Ivkkodos at bringo partorno til fornuft, og jog tik on god billig forsikring. Don 
forhadto badskat på kaskoforsikringen bortfalder ved sojlads i udlandot, hvilkot ot godt solskab hjivlper dig mod. 

Blanket E 111. 
Svgesikringen og "Sygeforsikringen Danmark". 
Hvad ikko allo vod or at don offentlige Svgesikring ved rejse i udlandet kun gælder i de første 4 uger. Det samme 
eælder Sv^otorsikrintron "Danmark". O .O O 

Man skal dog ikko fortvivle af don grund. Hjemstedskommunen skal på forlangende udstede en såkaldt blanket E 111 
der giver ret til i ot andot EU land , at modtage akut svgehjælp på samme betingelser som landets egne statsborgere. 
Med undtagelse af hjemtransport. 
Erfarne sejlere der har provet det, fortæller at de har fået en ganske fortrinlig behandling, og servicering, og det uden at 
skulle have pungen op af lommen. 

Ansvar - tyveri - indbrud. 
Medbring forsikringen, dækker under visse betingelser også i udlandet. 

\u er vi på vej. 
Det sidste papirarbejde bier heldigvis overstået den 23 april med "Havsejlemes" kursus i flod og kanalsejlads. Båden 
foles veltrimmet og ligger godt lastet tungt i søen , hirsen er sat sydpå, en rejse på over 2200 km, (ja, matt bruger km. på 
de indre vandveje)der skal fore os gennem Tyskland, Holland, Belgien, gennem Paris til det sydlige Frankrig og til den 
forimderlige vandvej "Kanal du Medi". 

HG 

!•"« < > v*+, 
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Fisketur! 
Lørdag d. 7 september 
Vi holder skippermøde & får smurt halsen (med kaffe og en lille en) 
på jollepladsen kl. 0900, hvor der kan købes deltagertegn af 10,- kr. 

kl. 1000 præcis går startskuddet for vores årlige fisketur, forhåbentligt ved kanonsalut 
(hvis ikke krudtet er blevet vådt). 

Alle deltagende både SKAL være inden for molerne igen kl. 

Alle bådtyper er selvfølgelig velkommen, lige fra robåde på 
på 50 fod 

1500!! 

10 fod til Havkrvdsere 

Kl. 1600 begynder indvejningen af de rensede fisk, det sker på prampladsen. 

BEMÆRK! 
Der må kun anvendes alm. fiskestang og snøre, bruges der andet bliver du udelukket 
fra konkurrencen. 

Gyldigt fisketegn vil blive kontrolleret, så medbring venligst 

Hvem fanger: 
den største - mindste - længste- mest sjældne fisk, samt den underligste fangst ? 

dette hele dagen. 

Middag kl. 1800 i klubhuset. Menuen er Skipperabskovs. 
Præmieuddeling, musik og dans fra kl. 1900 

Billetter å kr. 45,- til middagen købes hos Tina senest 
den 31. august 

Alm. mad kan selvfølgelig 
bestilles til restaurationens 
alm. priser. 

Kim 

få 

vW 

i 
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Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 27. maj 2002 

Punkt la, Protokol: 
Intet. 

Punkt lb, Eksterne forhold, der 
vedrører SSF: 
Et brev fra rivieraudvalget informe
rer om de seneste ændringer i plan
erne, som igen er lobet ind i proble
mer, fordi Tårnbv kommune ikke 
ønsker at deltage økonomisk på 
grund af uenighed om lukning af 
veje. Sagen er overgivet til trafikmin
isteriet og vejdirektoratet. 
Jens har deltaget i møde i rivieraud
valget. 
Hans Guldager har afleveret en 
referanceliste til udvalget med 
oplvsning om alle de kontakter, han 
har haft i forbindelse med arbejdet. 
Formandskabet er delt mellem Vagn 
Preisler og Svend Hansen (have
foreningen). Den øvrige bestyrelse 
består af Holger Møller, Anders 
Hjort og Jens Green. 
Skanska har indledt salgsfremstød 
for bvggerierne i Helgoland Strand
park. 
Jens vil rykke for det lovede møde 
med borgmester Kramer Mikkelsen. 

Punkt 2, Beretning: 
Det årligt tilbagevendende indbe-
retningsskema til Danmarks Statistik 
er modtaget. 
Skemaer til anmeldelse af besøg i 
havnene af fartøjer fra lande uden 
for Schengenaftalen forefindes. 
TeleDanmark har givet et tilbud om 
søassistance. Erling ser på tilbuddet 
og videregiver relevante oplysninger 
til redaktøren. 
Den 17. august fylder Landskrona 
Sejlklub 100 år. 
Alle bestyrelsesmedlemmer har un
derskrevet indberetningsskemaet til 
Folkeoplysningsforbundet. 
Dagsordenen til kredsmødet den 29. 
maj i Lynetten blev gennemgået, 
Jens, Kim og Vagn deltager. 
Holmbladet har opfordret SSF til at 

annoncere i bladet. Henrik udformer 
to annoncer. Disse vil give almene 
oplysninger om klubben og ikke kun 
om ungdomsarbejdet. 

Punkt 3, Havn og plads: 
Mange fartøjer mangler både plads
mærke, navn og hjemsted. Dette vil 
blive påtalt nu - i første omgang 
med en seddel i båden. 
Arbejdet med tømningssystemet til 
kemiske toiletter er blevet forsinket 
på grund af sygdom. Det begynder 
nu. 
Asfalteringen vil foregå omkring 
den 1. juni. 
Alle toiletterne på pladsen er i or
den, også det handikapvenlige i 
klubhuset. 
Som ønsket er toiletvognen på jolle
pladsen flyttet, men der er endnu 
ikke fundet en permanent og hen
sigtsmæssig plads til den. 
Alle pladser i havnen er uddelt, og 
ekspektancelisten derfor nulstillet. 
Af de nytildelte pladser er tretten 
ikke blevet benyttet, og de er derfor 
uddelt til medlemmer, der stod som 
de næste i rækken. 
Den første juni hejses det blå flag. 
Et medlem har anmodet om at få op
sat endnu en stikkontakt på nordre 
mole. Havneudvalget har besigtiget 
forholdene og er enige i, at de ikke 
er gode. Bestyrelsen enedes om, at 
der kunne opsættes flere kontakter. 
Udvalget skaffer sig et overblik over 
prisen, inden arbejdet udføres. 
Proceduren omkring el-forbruget 
tjekkes med kassereren og følges evt. 
op af en notits herom i bladet. 

Punkt 4, Klubhus: 
I forbindelse med ynglinge stævnet, 
hvor skipperstuen som så ofte før 
blev anvendt som omklædningsrum, 
har en af sejlerne fået stjålet bety
delige værdier samt papirer fra 
lokalet. Dette er beklageligt, men 
svært at kunne forhindre. Der opfor

dres til, at værdigenstande bliver op
bevaret f.eks. af bureauet. Der arbej
des i hvert fald på en løsning. 

Punkt 5, Fester og arrangementer: 
Pinsens forløb fint. Arrangementet 
blev refereret i TV Kanal Køben
havn. 

Punkt 6, Sejlerskolen: 
De interne regler for sejlerskolen vil 
blive nedskrevet. 
Deltagerne/eleverne opfordres til 
sende afbud i god tid, så der ikke 
ventes forgæves. 
Et nyt bevis til beståede førere er un
der udarbejdelse. 
Gavlene til teltet er færdige og klar 
til afhentning efter reparationen. 
Hver torsdag får kontoret forespørg
sler om sejlerskole fra nye medlem
mer. Disse henvises til sejlerskolen. 

SEJLERSKOLEN EFTERLYSER 
INSTRUKTØRER!!! 

Punkt 7, Ungdom og joller: 
Afdelingen er godt i gang. Der er 
større aktivitet end først forventet. 
Arrangementet med besøg af en 
skoleklasse var rigtig godt og for
ventes gentaget med en anden 
klasse. Foreløbig er fem deltagere 
blevet hængende, og andre inter
esserede har også meldt sig. 
Europajolle og opti'er skal sejle kap
sejlads i Kerteminde og opti'er de 
sidstnævnte også i Bogense. 
I SSF skal ynglinge sejle i den kom
mende weekend. 
Der skal købes nogle nye sejl til yn
glingene og evt. også til europa
jollen. 
Det overvejes om også laserjollen 
skal have nyt sejl. 
Einar Persson har besøgt jollesej
lerne. 
En sejl- og grillaften trak næsten 25. 
deltagere - også på vandet. 
En evt. to ynglinge tager til VM-ud-
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tagelse i Roskilde. 
En skitse med planene over jollernes 
placering på pladsen vil blive bragt i 
bladet. 
Der er brug for en plæneklipper 
med rotorblade på pladsen. 
I weekenden 8.-9- juni gentages det 
tidligere arrangement med havka
jakker. Roerne har selv startet ak
tiviteter op på tirsdage, og stadig 
flere melder sig til. 

Punkt 8, Kapsejlads: 
Årets første ynglinge stævne havde 
dårlig deltagelse, da de bedste sej
lere er i udlandet. Selve stævnet for
løb fint, og SSF har efterfølgende 
modtaget uopfordret ros for det fra 
sejlerne. En episode i forbindelse 
med stævnet behandles sammen 
med KDY. 

Punkt 9, Motorbåde: 
Antallet af tilmeldte til Valby turen 
den kommende lørdag er skuffende. 
Borstahuse-turen er annonceret i 
bladet. 
Der bliver ingen fællestur til Flak
fortet. 
Trailerpladsen er for lille. Problemet 
søges løst. Hele arealet over til heg
net skal bruges til trailede både. De 
store både, der pt står på pladsen vil 
man finde andre placeringer til. 
Stensætningen vil blive flyttet og 
pladsen aflåst med en bom. 

Punkt 10, Sikkerhed: 
Efter at have fungeret uden proble
mer hele vinteren har der i foråret 
været flere fejlmeldinger. Da disse 
kun kan skyldes systemfejl, for
ventes det at firmaet udbedrer dem. 
En tidligere anvendt liste til gen
nemgang af sikkerheden i bådene 
blev fremlagt, og Kim udarbejder på 
baggrund af den et forslag til en ny 
liste til næste møde. Når listen er 
færdig og godkendt offentliggøres 
den i bladet. 

Punkt 11, Bladet: 
Der var ros til bladet denne gang. 
Det gjaldt både indlæg og billeder. 

Punkt 12, Evt. 
På forespørgsel blev det fastslået at 
breve til SSF åbnes af formanden. 
Angående gæster til standerhejsning 
og -nedhaling er der ingen fast pro
cedure for, hvem, der inviteres. 
Udvalgene kommer selv med øn
sker, og det drejer sig oftest om 
medlemmer, der i den forløbne peri
ode har gjort en ekstra indsats for 
foreningen. 

Mødet slut kl. 2045 

Næste møde mandag den 24. juni 

Jens Green Jensen Bjørka Schandorff 
(formand) (referent) 

Ideer til ny udgave af det levende 

fra DS Hjemmeside: iuiuiu.sejlsport.dk 

Genudstedelse 
af 

duelighedsbeviser 
Hvert år modtager Dansk Sejlunion 
mange telefonopkald fra mennesker, 
der har mistet deres duelighedsbe-
vis. Dansk Sejlunion opgave har al
tid været, at henvise til 
Søfartsstyrelsen, som administrerer 
duelighedsbeviser for fritidssejlere. 

Ultimo maj har Dansk Sejlunion 
modtaget meddelelse om, at due
lighedsbeviser fra før 1990, som 
hovedregel ikke vil kunne genudst-
edes. Har man en fotokopi af det 
oprindelige bevis, vil 
Søfartsstyrelsen dog forsat genudst-
ede et duelighedsbevis, mod betal
ing af det normale gebyr på 40 kr. 
(fra 1. januar 2003: kr. 200). 

Som begrundelse for denne nye 
praksis skriver Søfartsstyrelsen, at 
de administrative omkostninger ved 
at finde gamle beviser og genudst-
ede disse vil løbe op i 1.800 kr., 
hvilket er en urimelig pris set i 
forhold til omkostningerne ved at 
tage et nyt duelighedsbevis. 

Dansk Sejlunion står noget 
uforstående overfor denne pris
beregning og administrative beslut
ning. Dansk Sejlunion overvejer for 
øjeblikket om det vil være hen
sigtsmæssigt at anke den ændrede 
praksis i Søfartsstyrelsen, således at 
alle fritidssejlere forsat kan få 
genudstedt deres duelighedsbevis. 

Som en umiddelbar reaktion på den 
nye praksis skal vi opfordre alle se
jlere med et duelighedsbevis til altid 
at have en fotokopi liggende sikkert 
opbevaret. 

2002-06-11 

Steen Wintlev-Jensen 

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS 
Billige kvalitetstryksager 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
jE Kataloger - Faktura Kuverter - Etiketter - Brevpapir - Prislister - Bøger 5* 

• Alt i bogbinderarbejde • 
c Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 2. 
o Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag o> 

| SMOffsettiuk | 
£ v/Tina og Søren Møller <q 

Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79 
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• 

omr, 

Ah Nej! 
Gravearbejde igen-igen på 
SSF'S område. 

Denne gang drejer det sig om en omlægning af en kloaklednin
gen fra SSF til hovednettet. 
Det vil berøre området på nordre plads langs hegnet ud mod 
vejen, dvs trailerbådspladsen og de enkelte både der stadig er 
på land der. 
Det er i skrivende stund uvist hvornår arbejdet går i gang, men 
SSF får et rimeligt varsel inden. 

Det er vigtigt at pladsmanden kan komme i kontakt 
med de berørte bådejere, når bådene skal flyttes. 

Så hvis du er en af de berørte bådejere, og planlægger en ferie 
bør du kontakte pladsmanden inden du drager af. 

Det skal indskærpes at bådtrailere og andet grej skal være ty
deligt mærket med årsmærke, medlemsnummer og bådnavn. 

Umærket grej og både vil blive fjernet af pladsmanden. 
Husk også at al langtidsparkering på pladsen kun er tilladt 
efter aftale med pladsmanden. 

Venlig hilsen 
Søren Poulsen 
Pladsmand 

fra DS Hjemmeside: immu.sejlsport.dk 

Mange uddanner 
sig som sejlere 
Interessen for at gennemføre en 

"søsportsuddannelse" er fortsat 

meget stor, hvilket vidner om stor 

ansvarlighed hos danskere, som 

gerne vil ud og nyde fritiden på 

vandet. Søsports-Information" -

der udgives af Søsportens 

Sikkerheds-råd - fortæller, at der i 

200 blev bestået i alt: 

* 8.200 delprøver for opnåelse af 

duelighedsbevis 

* flere end 2000 bestod speed-

bådsfører prøverne 

* 347 indstillet til Yachtskipperek-

samen af 3. grad 

* 166 indstillet til yachtskipperek-

samen af 1. grad 

Danskernes interesse for at sejle er 

således fortsat stor blandt voksne 

sejlere, hvilket i høj grad med til 

at sikre, at antallet af ulykker 

blandt lystsejlerne fortsat er 

meget lavt. 

Søsportens Sikkerhedsråd har for 

2000 opgjort, at færre end 10 per

soner omkom i forbindelse med 

fritidsaktiviteter på vandet, 

hvilket er det laveste i rådets his

torie. 

Seks af disse 10 bar ikke rednings-

eller svømmevest, og må for

modes at have overlevet, hvis de 

havde haft en sådan på. 

De seneste 3 år har tallene været 

henholdsvis 16,17 og 14. 

Hvis man går tilbage til midten af 

70'erne lå tallet af omkomne helt 

oppe på 56-63 omkomne om året. 

2001-05-17 DS/di 
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fra DS Hjemmeside: zuiuw.sejlsport.dk 

søkort ? 
Et år efter at det levende søkort 

udkom første gang arbejdes der 

intensivt på at opdatere søkort og 

andre oplysninger, således at 

brugerne i foråret 2002 kan arbe

jde med nye og aktuelle 

oplysninger. Det er DS's og 

samarbejdspartnernes håb at en 

opdateret udgave kan være på 

gaden ved årets bådudstilling 

eller senest kort før sæsonen 2002. 

Det er ikke kun en opdatering 

man arbejder på. Partnerne er 

også i gang med tilrettelægge ind

hold til en helt ny udgave, som 

forventes på markedet sidst i 

2002. I den nye udgave er det hå

bet at kunne integrere internet og 

cd-rom i højere grad end det var 

tilfældet i førsteudgave. Ligeledes 

vil man gerne styrke de dy

namiske funktioner i produktet. 

Som et led i udviklingen vil DS 

naturligvis gerne lytte til 

brugernes erfaringer og ønsker. 

Sidder du inde med gode ideer til 

den kommende version eller posi

tiv kritik af funktionerne i den ek

sisterende udgave vil vi meget 

gerne høre fra dig. 

Dine ideer skal du blot sende på 

en mail til steen.wintlev@sejl-

sport.dk eller i et brev mærket 

"DLSK" 

til 

Dansk Sejlunion 

Idrættens Hus 

2605 Brøndby. 

Amager Strandvej 407 2770 Kastrup Tlf. 32 50 30 17 www.hellers.dk 

Her er et udvalg af vores gode tilbud 

Tørtop kr. 1349,- |§ - . Oppustelig vest 
Med Heller logo Stort udvalg Norn. Kr.869,-

Kr.945,- i kikkerter NU Kr.795,-
Åbningstider: Man - Fre 9.00 - 17.30 Lør 9.00 - 14.00 Søn & Helligdage 9.00 - 14.00 

Cykler sammenklappelig Picknic taske 
kr.2.395,- service til 4 personer 

2 stk. kr.4.500,- NU Kr.348,-
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Knob, knuder 
eller kunst? 

Det findes i havnen, gå en moletur og se på sjove forbindinger. 
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Advarsel! 
Pas på fiskernes flag og garn. 

Kommer du til Sundby sejlforening om natten kan 
du følge lysene fra båkerne, de viser vejen direkte 
ind til havnen, (se i søkortet). 
Desværre har nogle fiskere den vane at sætte garn 
lige i båkelinien. Husk projektøren og se dig godt for. 
pc 

2 måger undgår lige et 
jetfly: 
- Den havde travlt, hva? 
- Det tror JEG, den havde 
jo ild bagi! 

- De fleste af de lov
forslag, der kommer frem 
i folketinget er dødsyge.. 
- Så er det måske derfor 
de er igennem flere be
handlinger.. 

"Jamen dog, hvordan er 
det du ser ud?", sagde ko
nen til fodbolddom
meren, da han kom hjem 
efter kamp. "Du ser end
nu værre ud end sidste 
uge!". "Ja, den gang fik jeg 
kun bank af det hold der 
tabte! Men idag blev kam
pen uafgjort!" 

Fodboldtræneren til sine 
spillere: 
- Jeg sagde jo, at I skulle 
gå ud at spille, som I 
aldrig havde spillet før -
ikke at I skulle gå ud at 
spille, som om I aldrig 
havde spillet før. 

- Du siger du ved alt om 
fodbold? 
- Ja, spørg løs! 
- Godt. Sig mig, hvor 
mange huller er der i et 
fodboldnet? 
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KASTRUP MARINE SERVICE A/S 
ER FLYTTET TIL: 

SALTVÆRKSVEJ 56 

Vi har som sædvanlig et stort udvalg i: 

BÅDUDSTYR - BÅDMALING - TOVVÆRK 
FISKEGREJ - SEJLERBEKLÆDNING 

SØKORT - ELEKTRONIK 

Kig forbi og få det nye 
NAUTISK UDSTYR KATALOG 2002 

Vore åbningstider er som hidtil: 
Mandag - Fredag: 9.00 - 17.30 
Lørdag:  9 .00-13.00  
HUSK EKSTRA-ÅBENT: 
Fra PÅSKE til PINSE-søn-& helligdage 9.00 - 13.00 

• 

-fra & til medlemmerne 

Motorbådsrepræsentanten 
informerer: 

Slusen ved Sjællandsbroen har 
åbent i sæsonen 2002: 

Fra den 18 maj og til og med den 
10 november; 

Fredag kl. 1700 -1900 

Lørdag kl. 0800 - 1000 & 
kl. 17°° - 19oo 

Søndag kl. 0800 - 1000 & 
kl. 1700 - 1900. 

OBS. 
Fra 1. september er slusen kun 
åben lørdag & søndag. 

Kim. 

Tak for en god pinsemorgen. 
Flot vejr - højt humør - mange 
svenskere - hornorkester og lot
terier med mange gevinster som 
mest gik til de svenske gæster. 
Også fjernsynet ved TV 
København var tilstede og 
filmede arrangementet som man 
kunne se 2 dage efter. Fint - fint. 
Tak til alle hjælpere for en god 
indsats. 

Vagn 

Legepladsen er nu blevet malet og 
efterset. Den er nu pæn og 
præsentabel klar til brug. 
Maling og malerværktøj blev 
sponseret af malermester Kim 
Rosenberg. 

En hilsen fra "Loup De Mer" og "Amigo" 
Besætningerne på begge fartøjer siger tusind tak for det store fremmøde og 
den hjertelige afsked med os ved afsejlingen fredag den 24 maj til 
Middelhavet. 
En dag vi vil mindes og tænke på hvis vi får lidt hjemve. 

Med sejlerhilsen 

John - Ingrid Hans og Else 
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fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 
Astrid Monrad Boel 
Blågårds Plads 8, 2200 N 
Jeremy Greenwood 
Polensgade 27, 2300 S 
Bjørn Hartmann-Madsen 
Danas Plads 17, 1915 F 
Anders Hermansen 
Kingosgade 2, 1623 V 
Dorthe Hvidkjær 
Dronningendsgade 42, 1420 K 
Per Jensen 
Morelhaven 112, 2630 Tåstrup 
Heinz Kristensen 
Munkegårdsvej 11, 2860 Søborg 
Lene Bjerggaard 
Bøllingsvej 11, 4100 Ringsted 
Henriette Svendsen 
Polensgade 27, 2300 S 

som dy er* 

Til lykke med det Blå Flag 

Blå Flag - Respekt for hav- og kystmiljøet 

BEVIS 

2002 

Sundby Sejlforenings 9-Qwn 

er i år tildelt 

Blå Flag 
som belønning for den særlige indsats der her er gjort for at beskytte 

miljøet og for at højne havnens kvalitet, faciliteter og sikkerhed 

Denne Blå 

• Arbejder for et rent miljø 

• Er ren og ryddelig 

• Har livredningsudstyr 

• Har brandbekæmpelsesudstyr 

• Har førsthjælpskasse 

• Har rene toiletter og baderum 

& S? 
!S& FRILUFTSRÅDET 

St:an<liii{|»<i« 13 DK 24B0 Kithi.nh.ivM SV Tol. (»46) 337!) 0079 • fa*: M5> 33 

Flag havn: 

• Har en affaldsordning 

• Modtager spildolie 

• Modtager miljøfarligt affald 

• Oplyser om god miljøpraksis 

• Informerer om miljøforhold og 

lokale naturområder 

0179 E iihiil.fr(u)fiiliiftsiiju(ict.ilk • www.fnluftSTaadet.dk • www.blueflag.org 

Friluftsrådet har hermed den glæde 
at meddele, at Den Internationale 
Blå Flag Jury på mødet den 26. april 
har besluttet at belønne: 

Sundby Sejlforenings Havn 

med Blå Flag i sæsonen 2002. Det er 
i år 15 år siden, at kampagnen start
ede i Danmark. I løbet af de 15 år 
har Friluftsrådet i samarbejde med,, 
lystbådehavne og kommuner via 
kampagnen arbejdet for et rent hav-

og kystmiljø. Mange vigtige resul
tater nået, og kampagnen hår bidt 
sig godt fast i folks bevisthed. Vi ser 
i. forlængelse heraf frem til det 
videre samarbejde med jer i fremti
den. Vi er glade for, at I med det Blå 
Flag vejende på jeres havn kan 
sende et positivt signal om et rent 
hav- og kystmiljø til miljøbevidste 
sejlere og lokal befolkningen. 

Mikal Holt Jensen 
Blå Flag koordinator 
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Flligger farver - og 
International bådmaling 

City. 
St. Kongensgade 93 
1264 København K. 

City. 
Vendersgade 10 
1363 København K. 

Sundby. 
Amagerbrogade 164 
2300 København S. 

Sundby. 
Holmbladsgade 25 
2300 København S 
Her forhandles: 

International 

Dragør. 
Møllegade 4 
2791 Dragør. 
Her forhandles: 

International 

Kastrup. 
Kongelundsvej 264 
2770 Kastrup. 

Flligger farver 
Hans Guldager a/s 
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20. 
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95. 

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22. 
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56. 
Vendersgade 10. TIf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion 

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 20 30. 
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 32 59 35 80 

Telefax 32 59 35 60 

Restaurationen 32 58 32 96 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Åbent: man. - ons. kl. 12-13 & tor. kl. 16 -17 

Vagtchefen informerer 

En høflig 
og velment 

opfordring! 
Jeg ved godt vi har et love og regle
menter her i foreningen, der siger, at 
hvis man er over 65 år, eller under 
65 år og har fysiske eller helbreds
mæssige årsager, der gør man ikke 
kan påtage sig vagttjeneste, kan 
man blive fritaget. 

Men inden i søger om fritagelse så 
prøv at tænke lidt over følgende: 

Hvis man kan færdes på/passe og 
pleje sin båd, så kan man vel 
egentlig også godt påtage sig sin 
nattevagt. 

På en nattevagt er der enten 2 eller 3 
vagter. Hvis der kun er 2 vagter, er 
det kun området omkring klubhuset 
der skal patruljeres, hvis der er 3 
vagter skal den ene altid opholde 
sig i klubhuset ved telefonen. 

På den måde er det jo ikke særlig 
krævende at tage et par vagter til 
fordel for fællesskabet og være med 
til at tingene i foreningen sker på 
bedste måde. 

Alle andre der tager sine vagterne 
passer jo også på dine ting. 

Derfor: 

Tag nu jeres nattevagt og vær med 
til at både at passe på dine egne 
ting, andres ting samt vores fore
ning. 

Kim. 

Foreningens e-mail adresser: 
SSF's hjemmeside: www.sundby-sejlforening.dk 

Bestyrelse: ssf@e-postboks.dk 

Havneudvalg: ssf_havnen@e-postboks.dk 

Kapsejladsudvalg: ssf_kapsejlads@e-postboks .dk 

Sejlerskolen: ssf_sejlerskolen@e-postboks.dk 

Ungdomsudvalg: ssf_ungdom@e-postboks.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail jgj@di.dk 

Næstformand: 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 32 57 13 40 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 32 58 20 36 
Email bjorka@mail.tele.dk 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Lars Schaldemose 32 59 37 33 
Holger Nielsen 32 95 36 89 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@pc.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

Tryk: SM Offset Tryk, 

Oplag: 1.400 

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef: 
Kim P. Andersen 32 59 62 23 
E-mail messinavej@e-privat.dk 

Kapsejladschef: 
Henrik Gravesen 22 35 10 24 
E-mail hegr@slv.dk 
eller hegr@e-postboks.dk 

Skolechef: 
Ulla Helium 32 55 09 03 

Ungdoms- og jolleleder: 
Tonny Pedersen 32 52 88 68 / 22 36 34 84 
E-mail tp@kjehrs-vvs.dk 

Festudvalg: 
Vagn Preisler 32 55 23 03 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 32 58 43 11 

Deadline for indlevering af stof 

til næste blad er: 

den 1s,e i måneden. 

Amager 

Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 

andet kranarbejde 
Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
® 32501978 

Forsidebilledet: 
Nye naboer. 
Her arbejdes på udvidelsen af 
Prøvestenen og begyndeben til en 

i 0 B J '  
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På den ene side 
Nye naboer mod vest, ikke mere ruinerne af et forladt industrikvarter men et område 
med mondæne boliger. 

Øverst: Sådan forventes det nye boligområde at se ud fra Amager Strandvej. 
Nederst: Plan over byggeområdet. 
Billede og illustration er fra "Orientering til naboer", sendt til Sundby Sejlforening. 

f  Aktuelt 
s\ profektområde 
u\ 0 
\\ <U.HVF. HELGOLAND 

V\ I * ^ 

AMAGER STRANDPARK 

i i j /SUND- \t\ % 
// / / PARKEN Vg\ \j: / / U <•' v 

o 
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^På den anden side 
Nye naboer mod øst, ikke mere udsigt til vand og vindmøller, men til en ny marina, 
der bliver en af landets største. 

Udvidelsen af Prøvestenen ud for Armager er begyndt Om fem-seks år afsluttes 
projektet med anlæggelse af en af Danmarks største lystbådehavne 

At Beter Schentrvg Foto Dennis Rosenfektt 

Tegning: Hassøv &. Kjasrssjsiard 

Lystbåde og gront område 

Til efteråret-sælter vi gang i de første skitser dl, hvor

dan de rekreative områder «g en kommende lystbåde

havn kan se ud. Mia forventmiig er ta lystbådehavn 

med .1.200 både, si varende til SvmumtaUehMm, som 

er Danmarks stfmtv friikfehiWi'!, siger teddy Jaotbsen. 

der sel v er aktiv sejler og hjemmehørende i Svanemølk-

h&vrieu. 

Det er meningen, at havneakttvifeterne ng de rekrsa-

live arealer skal adskilles med en jordvold. Det samlede 

projekt ved Prsvesteaea omfatter investeringer på over 

100 mio. kr. -«< 

D«nrr^t1»:5 fcttør tørsts 

Skanska har fået skurvognene på plads., og bulldozerne er begyndt på ;s&•• 

lægsarbejdet, Entreprenøren skal lave en to km lang <ksanung og godt 700 in 

kaj på den syd-østlige del af Prøvestenen. Allerede fra september bliver om

rådet bag ferien og stemninger! .fyldt op. så der drønes et flyt, s&miet landom

råde på 36 ha - stok jord til over 400 parcelhuse. 

"Del er et projekrmed mange plusser for både bveo. og h&vn<ss", siger Iteddy 

Jacobsea, tidligere bankdirektør ug direkUfr i Sund & Bælt. Han er "delads-

direkM-sr" fe Udviklfnjpsdskabel; Prøvesteæn, som. des afKebeahavns Havn og 

Københsvas Kommtnte. 
'leddy Jacobsen forventer, at. en stor del at projektet afsluttes. i løbet af fem-

seks år og Me som fe«' antaget i løbet af'10 år. Der bliver snart mangel på steder, 

hvor overskudsjord kan plaeeres i hovedstadsområdet, og ydvildiagss&lskabet 

er interesseret i et højt tempo — jo før kommer der fedtægter, og desto farte 

penge skal selskabet låne i banken. 

Mange fordele 
* K obenhyvns Kommuoe tir med p rojektet et jorddepot på «a central p iaceråsg 

i byen. Øca forurenede Over.skod t̂.rd — og m *lor del af jorden i hovedstaden 

regnes tor forurenet jord kars anbringes under ordnede og kontrollerede 

forhold. Ea del af det ave kfsdområde skal bruges srøn el rekreativt område, 

som bliver en oase eller et. åndeføl! for folk fra Amager 02 iadre by", siger di-

rektorea forttdvikliagsselskabet. 

Udvkleben af Prøvestenen betydtT for Københavns Havn en ny kaj og et 

nyt landområde på .1S ha dl firmaer, der arbejder med sien og gros ug andet; 

bulk. Området kan også genhuse h:-m« virk sømheder, tfcr hitver klemt «f by

udviklingen. 

T^røygstesisprojieHtet bievftxit ter m«!« »«sS 18 ål siden, e$ det er på 
aito måder fcænkt g>3dt Osjfir m»«ge æn&KM tsi at <m i <m 

sig«r Tectsfy Jsjeobswi, direktør i d»t nye 

"Det betyder igen, at man andre steder i havre« kan frigøre attraktive arealer-med 

stor herlighedsværdi til andre formå!", siger 'Ibddy Jacobsen, der regaer med 

at de første, nye arealer pa Prøvestenen kan tages i brag om 2% år. 

Syggejord 
Den første jord vil allerede kunne modtages til september 2002, 75-100 last

biler vil. dagligt komme til Prøvestenen med jord fej bygge- og ankegsarfjejder i 

Kufccnhavn og ornegoskomnæerøe, Noget af overs t̂Kisjordei; Hiver i dag kørt 

helt dl Sydsjælland, 

Det er Miljøkontrollen under Købenlutvns Kommune, der skaf modtage 

jorden, Herudover har RCiS 90 fejet sig ind i området for st etablere es kom

merciel iutrleringwplads, hvor jord kan sorteres. 

"Prøvestenen skal Jam modtage lettere forurenet jord og området bliver 

sikret efter alle kunstens regier, sa der ikke kan ske m udvaskning af forurening 

ril Øresaad". siger Teddy Jacobsen. 

Når uroradet er fitftdigoptyMt - med 4 mio. tons 

jord - lægges der en halv meter ren jord ud som over

flade fedet nye område. 

MAVtsiakEjy:... . S 

7magasTnTor Københavns havn, havn~&b7, m~JunT2002 

er artiklen om byggeriet af måske Danmarks største lystbådehavn, lige uden 

for Sundby Sejlforening. 



GENERALFORSAMLING 
EFTERÅR 2002 

Søndag den 27. oktober 
kl. 900 

i klubhuset 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 
3. Budget 
4. Valg 
5. Lovændringsforslag 
6. Andre forslag 
7. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Formanden 
Jens Green Jensen 

Kapsejladschefen 
Henrik Gravesen 

Ungdoms- og jolleleder 
Tony Pedersen 

2 havneudvalgsmedlemmer 
Holger Nielsen 
Erling Jørgensen 

Formanden for klubhus og bygninger 
Elo Nielsen 

1 suppleant til bestyrelsen 
Jens Peder Skov 

Kasserer 
Jørgen Rindal 

1 kasserersuppleant 
Elin Brinkland 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
søndag den 29. september 2002 kl. 900 

Bestyrelsen 

Vi fortsætter succen! 

Den første søndag i oktober og november arrangerer vi igen 

Søndagsmatiné 
Det kolde bord fra Tina fra kl. 12 -14 og derfter levende musik fra kl. 14 -17 

så vi kan få maden på plads med en svinbom med vor partner. 
Den 6. oktober spiller Anders Skaaning 

Den 3. november spiller Jens Svendborg. 
Lad os mødes og få et par gode søndage ud af det sammen 

Billetter købes hos Tina, kr. 70,- for det store kolde bord og musikken 
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KASTRUP MARINE SERVICE A/S 
ER FLYTTET TIL: 

SALTVÆRKSVEJ 56 

Vi har som sædvanlig et stort udvalg i: 

BÅDUDSTYR - BÅDMALING - TOVVÆRK 
FISKEGREJ - SEJLERBEKLÆDNING 

SØKORT - ELEKTRONIK 

Kig forbi og få det nye 
NAUTISK UDSTYR KATALOG 2002 

Vore åbningstider er som hidtil: 
Mandag - Fredag: 9.00 - 17.30 
Lørdag:  9 .00-13.00  
HUSK EKSTRA-ÅBENT: 
Fra PÅSKE til PINSE-søn-& helligdage 9.00 - 13.00 

k 

En Hilsen fra 

AMIGO 

Hermed en lille hilsen fra Frankrig. 
Efter en meget flot afsejling fra SSF. 
kom vi til Floder og kanaler, som 
gav os flere problemer en vi havde 
regnet med. Vi startede med fire 
dages strejke i Tyskland, de ville 
have mere i løn. Så kom fire dages 
strejke i Frankrig, de vidste bare 
ikke hvorfor, det var for såvidt også 
O.K. men da vandstanden i kana
lerne samtidig var usædvanlig lav 
besluttede vi at springe Paris over. 
Vi måtte alligevel stå på grund utal
lige gange. I flere kanaler fik vi en 
Svensker til at sejle i forvejen og be
de slusevagterne lukke mere vand i 
kanalen ellers havde vi vel stået der 
endnu. Der var også rigtig mange 
Hollændere på ferie, det gav også 
meget kø ved sluserne. 
Vores mast blev taget af i Passat
havnen i Tyskland og skulle derefter 
transporteres med en Hollandsk 
Vognmand til Frankrig. Han skulle 
hente den 14 dage senere, det gjorde 
han bare ikke, så vi ringede til ham 
med jævne mellemrum. Efter ca. 2 
måneder blev den endelig hentet. 
Kort efter at masten var afhentet fik 
vi en opringning om at nu havde 
vognmanden tabt vores mast og den 
var knækket. Så nu var gode råd 
dyre, nu var problemet at skaffe en 
ny mast, så telefonen blevgodt 
brugt. Fire timer senere ringede 
vognmanden så igen og fortalte at 
det alligevel ikke var min mast, men 
en andens der var knækket. PU-HA. 
Nu glædede vi os til at komme på 
havet igen oven på alle de kanal
problemer. 
Vi fik masten på i Port St. Louis ved 
Marseil, og så gik det derudaf, vind
styrke nnw 6-7. Vi glemte bare at 
tage højde for at det ikke var m/s, 
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men Beaufort så det gik temmelig 
raskt derudaf. Jeg blev lidt 
småsøsyg af de store bølger, vi 
havde jo i lang tid kun sejlet i 
kanalernes stille vand, vi valgte efter 
nogle timer at finde en havn, det var 
meget heldigt for vinden tiltog til 9 
Beaufort og varede i fire dage. 
Vi har nu taget turen langs den 
Franske kyst til Italien og er på vej 
tilbage til Port St. Louis, hvor båden 
skal på land, der er ikke så dyrt som 
andre steder i Frankrig. Vi måtte 
springe Monaco over, der var ikke 
plads, det er i det hele taget et stort 
problem med pladser, man skal 
helst ringe i forvejen og sikre sig at 
der er plads ellers må man sejle ud 
af havnen igen. 
Næste år prøver vi så Spanien. 
Med sejlerhilsen 
AMIGO - CANNES. 

Ingrid & John 
S/Y AMIGO 

Navigation 
teoretisk del 

Onsdage kl. 19 - ca. 2130 

Tilmelding og kursusstart: 

onsdag den 2. oktober 

kl. 1900 i Skipperstuen 

Se opslagstavlen i mellemgangen 

Kurset gennemgår det pensum 
der skal bruges for at bestå 

"Duelighedsprøve for lystsejlere 

teoretisk del" 

og afslutter med eksamen 

ca. 1. april. 

I kurset indgår et "søsikkerheds-
kursus", hos Falck. 

Pris kr. 600.- ecxl. 
materialer og 

eksamensgebyr. 

Underviser: 
Poul Christensen 

[l 
n 

l 1 \ 
M« • • 

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS 
Billige kvalitetstryksager 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
u Kataloger - Faktura - Kuverter - Etiketter - Brevpapir - Prislister - Bøger 5" 
• Alt i bogbinderarbejde • 
O) TI 
c Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 2. 

5 Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag o> 

| SMOffsettiiik 
£ v/Tina og Søren Møller 

Saltværksvej 134» 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79 

<0 

5' 
<Q 

Heller's 
yachtværft & udstyr 

'Amager Strandvej 407 2770 Kastrup Tlf. 32 50 30 17 www.hellers.dk 

Her er et udvalg af vores gode tilbud 

Tørtop kr. 1349,- -§k "tt'PMRfv t Jnz& Oppustelig vest 
Med Heller logo Stort udvalg Norn. Kr.869,-

Kr.945,- i kikkerter NU Kr.795,-
Åbningstider: Man - Fre 9.00 - 17.30 Lør 9.00 - 14.00 Søn & Helligdage 9.00 - 14.00 

Cykler sammenklappelig Picknic taske 
kr.2.395,- service til 4 personer 

2 stk. kr.4.500,- NU Kr.348,-
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Referat af 

Afbud fra Bjørka, Tonny og Ulla. 

Punkt la. Protokol: 
Intet. 

Punkt lb. Eksterne forhold, der ved
rører SSF: 
Vølundgrunden. 
Der er modtager et brev fra Køben
havns kommune til lejere og brugere 
af naboarealerne til det nye byggeri 
på Vølundgrunden. 
I brevet gøres der opmærksom på at 
bygherren på grunden har søgt om 
dispensation om byggehøjden på 
grunden, man har søgt om tilladelse 
til at forsyne de yderste huse med en 
penthauseetage. Indsigelsen imod 
projektet skal være kommunen i 
hænde senest den 5. juli 2002. 
Projektet vil blive trykt i klubbladet. 
SSF vil vurdere om der skal gøres 
indsigelse vedrørende udvendige 
parkeringspladser til beboerne i byg
geriet. 

Udvidelse af havnen på Prøvestenen. 
Der er påbegyndt molearbejde til ny 
havn syd for eksisterende Prøve-
stenshavn. Havnen skal efter de sid
ste oplysninger være delvis erhvervs 
og lystbådehavn og skal være færdig 
om ca. 6 år. 

Maritimt ungdomshus. 
Intet nyt. 

Punkt 2. Beretning: 
Der modtaget brev fra Hostmaster 
DK Info, vedr. adresseregistrering. 

Punkt 3. Havn og plads: 
Manglende pæle ved havnepladser 
på nordre mole vil snarest blive 
monteret. Arbejdet er overdraget til 
Københavns Havnevæsen. 
Belægning på terrassen ved klub
huset vil blive udskiftet med fliser. 
Afløbet fra SSF vil blive omlagt i lø
bet af sommeren til en midlertidig 
tilslutning på Amager Strandvej. 
Afløbet vil senere blive etableret i 

bestyrelsesmøde 
mandag den 24. juni 2002 

forbindelse med det nye byggeri på 
Vølundgrunden. 
Københavns Vandforsyning vil i lø
bet af juni/juli grave på Nordre 
Mole for at for at udsluse nogle sam-
lemuffer på fjernvarmeledningen, 
der ligger der. 
Dansk Sejlunions fortøjningsbøje vil 
blive udlagt i uge 26. 
Der er rokeret lidt rundt på nogle 
både der stadig står på land. En 
enkelt båd er taget på land, da båd
ejeren ikke længere er medlem af 
SSF. 
Der vil snarest blive kontrol af alle 
fartøjer i havnen om bådene er 
forsynet med: 

Klubstander 
Hjemsted 
Navn 
Pladsmærke 

En sejler fra SSF, der har plads i hav
nen, har udvist en sådan mangel på 
kendskab til sejlbåde og var ude af 
stand til at sejle forsvarligt. Det blev 
besluttet at indkalde medlemmet til 
en prøve i.h.t. klubbens vedtægter. 
Indkøbt bade,- og toiletvogn vil 
blive opstillet og tilsluttet hvor den 
er placeret nu. 

Punkt 4. Klubhus: 
Der er monteret nyt køleanlæg til 
køkkenets kølerum. 
Der er indkøbt 6 nye borde til ter
rassen. 

Punkt 5. Fester: 
Der blev foreslået at arrangere 
Matinéer i oktober og november. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Intet. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Uge 26 er sidste træningsuge for før 
sommerferien. 
Der deltager 3 Ynglinge i Nordisk 
Juniorsejlads, desuden er det planen 
at 4 Ynglinge skal til DM i Horsens i 
august måned. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Klubmesterskaber afholdes den 7. 
september, Forterne Rundt afholdes 
21. - 22. september. 
Balladklubben har forespurgt om de 
kunne arrangere DM for Ballader 
ved dette arrangement. 

Punkt 9. Motorbåde: 
9 både deltog i udflugten til Valby 
Havn. 
Turen til Borstahusen er aflyst. 

Punkt 10. Sikkerhed: 
Der vil blive placeret ekstra brand
slukkere. 
Benzintanke i følgebåde var ikke 
låst. 

Punkt 11. Bladet: 
Intet 

Punkt 12. Evt.: 
Lars stillede forslag om der kunne 
laves nogle ID-kort til juniorerne. 
Det undersøges om der kan laves 
enkelte ID-kort. 
Breddekoordinator i Østersøkredsen 
har stillet forslag om radiokursus, 
dette undersøges. 

Mødet slut kl. 21.30 
Næste møde den 26. august 2002 kl. 
19.00 

Jens Green Jensen Erling Jørgensen 
(formand) (referent) 
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Fisketur! 
Lørdag d. 7 september 
Vi holder skippermøde & får smurt halsen (med kaffe og en! lille en) 
på jollepladsen kl. 0900, hvor der kan købes deltagertegn af 10,- kr. 

kl. 1000 præcis går startskuddet for vores årlige fisketur, forhåbentligt ved kanonsalut 
(hvis ikke krudtet er blevet vådt). 

Alle deltagende både SKAL være inden for molerne igen kl 

Alle bådtyper er selvfølgelig velkommen, lige fra robåde på 
på 50 fod 

1500 !! 

10 fod til Hav krydsere 

Kl. 1600 begynder ind vejningen af de rensede fisk, det sker pjå prampladsen. 

BEMÆRK! 
Der må kun anvendes alm. fiskestang og snøre, bruges der ahdet bliver du udelukket 
fra konkurrencen. 

Gyldigt fisketegn vil blive kontrolleret, så medbring venligst dette hele dagen. 

Hvem fanger: 
den største - mindste - længste- mest sjældne fisk, samt den Underligste fangst ? 

Middag kl. 1800 i klubhuset. Menuen er Skipperabskovs. 
Præmieuddeling, musik og dans fra kl. 1900 

Billetter å kr. 45,- til middagen købes hos Tina senest 
den 31. august 

Alm. mad kan selvfølgelig 
bestilles til restaurationens 
alm. priser. 

9J 
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fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny 
medlemmer velkommen: 
C. F. Baldmin 
Nyrnberggade 22, 2300 S 
Kåre Banke 
Thorsgade 60, 2200 N 
Flemming Andersen 
Egilsgade 2, 2300 S 
Rene Dam 
Spaniensgade 23, 2300 S 
Frank Fredeskilde 
Mysundegade 7, 1668 V 
JLasse Jacobsen 
Kongestien 8, 2830 Virum 
Svend Jacobsen 
Kongestien 8, 2830 Virum 
Jimmi Reimann Jensen 
Østrigsgade 30, 2300 S 
Mitzie Jensen 
Østrigsgade 30, 2300 S 
Johnny Krestensen 
Bækkeskovvej 19, Brønshøj 
Jesper Kristensen 
Jonshøj 24, 2774 Kastrup 
Arne Nielsen 
Islands Brygge 33, 2300 S 
Leif Petersen 
Oven gaden neden vande 5 
Martin Petersen 
Skyttehøj 56, Kastrup 
Martin Privett 
Norgesgade 62, 2300 S 
Per Rasmussen 
Lyngbyvej 124, 2100 0 
Peter Rasmussen 
Egehovedet 41, Odder 
Søren Snarberg 
Bergthorasgade 46, 2300 S 
Peter Svan 
Azalegangen 1, 2300 S 
Per Sørensen 
Prags Boulevard 12, 2300 S 
Johnny Wettergren 
Jægersborggade 40, 2200 N 

Seniorskovturen 
Fra Seniorskovturen onsdag den 31. juli drog vi, 39 seniorer, på 
skovtur. Dagen startede med at vi mødtes i jolleskuret kl. 9. 
Her fik vi smurt stemmebåndet mens Michael Ronild fortalte 
om dagens arrangementer. 
Vi startede med at køre ud til Dragørfortet. Efter at have tullet 
lidt rundt her blev der også brugt lidt tid på at holde tørsten 
fra døren og pudre næsen inden vi igen steg på bussen. 
Næste stop var Ishøj havn, hvor der var sørget for en dejlig 
mad. Det hele var anrettet pænt og lækkert og Især fiskefileten 
skal have stor ros. God tid til at nyde maden og slå en hygges
ludder af under spisningen. 
Tiden var kommet til at vi skulle videre. Op i bussen, ind i var
men og videre på ruten, og turen gik nu til Svogerslev Kro 
hvor kaffen og Wienerbrødet stod klar. Alle nød kaffe og brød 
og bagefter søgte vi udenfor i det gode vejr. Der var lidt kamp 
for at finde en plads i skyggen men alt forløb selvfølgelig fint. 
Kl. 17 landede vi igen i SSF og en dejlig dag var ved at være til 
ende, måske årets mest varme dag, 
hvor vi led lidt under solen og var
men, men man skal absolut ikke 
klage når vi har rigtig godt vejr 
på vores arrangementer, så lidt 
pust og slidt støn var mottoet i 
den varme bus. Absolut en dejlig' 
dag i medlemmers gode selskab. 

Tak til Jer alle som var med og gav 
sit gode humør. 

A 483 Vilma. 

* 
Efterlysning 
Ejermanden til en "tabt" 

guldring (vielsesring) 
søges. 

Ringen kan af rette 
ejermand hentes hos Tina 

i restaurationen 
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Nye mødedage og udflugter for Seniorerne 2002 
Onsdag den 28-08 
Onsdag den 11-09 
Onsdag den 25-09 
Onsdag den 09-10 
Onsdag den 30-10 
Onsdag den 13-11 
Onsdag den 27-11 
Onsdag den 11-12 

Klokken 12 -17 
Klokken 12 -17 
Klokken 12 -17 
Klokken 13 -17 
Klokken 12 -17 

Vi mødes i Seniorhuset med madpakke. 
Vi mødes på prampladsen og spiser røgede sild. 
Vi mødes i Seniorhuset med madpakke. 
Udflugt til Zoologisk Museum 
Vi mødes i Senior huset med madpakke.. 

Udflugt til Tyskland Nærmere vil tilgå på opslag. 
Klokken 12 - 17 Vi mødes i Seniorhuset med madpakke 
Klokken 12 - ? Julefrokost i klubhuset. Husk gave til ca. 20 kr 

Opslag kan ses på Nordre & Søndre moler samt i klubhuset 

Til udflugterne vil tilmelding være bindende og Seniorer der bare møder op 
uden tilmelding kan ikke regne med at der er plads til dem. 

Tilmelding til Julefrokosten vil også være bindende og 
Seniorer der bare møder op uden at være tilmeldt kan 
ikke deltage. Julefrokosten er kun for Seniorer. 

Til alle møder i Senior huset vil der være fri kaffe & te. 
01 & vand kan købes på stedet. 
Husk at opgive jeres nummer hvis I ikke betaler med det samme, det 

gør det nemmere for regnskabet. 

(Nummeret står på det nye medlemskort) 

Ballad til salg. 
Årgang 1976. 
Farve: Hvid 
Navn: Baloo 
Motor: Volvo MD. 6 B 
med ferskvandskøling. 
Udstyrsliste kan rekvireres. 
Pris: 195.000.-kr. 

Henvendelse til: 
Janus 
22900636 eller 32976253 
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Fl Ligger farver - og 
International bådmaling 

City. 
St. Kongensgade 93 
1264 København K. 

City. 
Vendersgade 10 
1363 København K. 

Sundby. 
Amagerbrogade 164 
2300 København S. 

Sundby. 
Holmbladsgade 25 
2300 København S 
Her forhandles: 

International 

Dragør. 
Møllegade 4 
2791 Dragør. 
Her forhandles: 

International 

Kastrup. 
Kongelundsvej 264 
2770 Kastrup. 

Fliigger farver 
Hans Guldager a/s 
Amagerbroaade 164. Tlf. 32 55 73 20. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95. 

Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22. 
St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56. 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion 

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030. 
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 32 59 35 80 

Telefax 32 59 35 60 

Restaurationen 32 58 32 96 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16 -17 

Foreningens e-mail adresser: 
SSF's hjemmeside: www.sundby-sejlforening.dk 

Bestyrelse: ssf@e-postboks.dk 

Havneudvalg: ssf_havnen@e-postboks.dk 

Kapsejladsudvalg: ssf_kapsejlads@e-postboks .dk 

Sejlerskolen: ssf_sejlerskolen@e-postboks.dk 

Ungdomsudvalg: ssf_ungdom@e-postboks.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail jgj@di.dk 

Næstformand: 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 32 57 13 40 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 32 58 20 36 
Email bjorka@mail.tele.dk 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Lars Schaldemose 32 59 37 33 
Holger Nielsen 32 95 36 89 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@pc.dk 
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Amager 

Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintrans port 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
S 32501978 

Den første søndag i oktober 
& 

den første søndag i november 
arrangerer vi igen 

Søndags 
matiné 

Det kolde bord fra Tina 
fra kl. 12 -14 

og derfter levende musik 
fra kl. 14 -17 

så vi kan få maden på plads 
med en svingom med vor 

partner. 

Den 6. oktober spiller 
Anders Skaaning 

Den 3. november spiller 
Jens Svendborg. 

Lad os mødes og få et par 
gode søndage ud af det sam

men 

Billetter købes hos Tina, kr. 
70,- for det store kolde bord 

og musikken 

Forsidebilledet: 
Fra Loop De Meer og Amigos rej
se ad Europas vandveje. 
Hannover Marineforenings lille 
havn, på kanalen sejler en af de få 
danske både vi har mødt, på 

lem. 
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Sundby Sejlforenings 
årlige havnerundfart 

løber af stabelen 

lørdag den 26. oktober 
Tag familien med på en hyggelig fællestur 

rundt i Københavns havn. 

kl. io00 

mødes vi på Søndre Mole 
hvor vi får den første orientering 

og- så får vi nok en lille én. 

Bagefter sejler vi i samlet flok fra SSF 

Vi lægger til kaj og holder pause flere steder 
på turen, så husk endelig at medbringe 

kaffe, kage og madkurv til besætningen. 

Alle både uden mast kan deltage 
(vi sejler også under nogle af broerne) 

—£ 
t i t1' 

M.V.H Birgitte Akkermann. 
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S tandewedfiaCituj 
£mda# den 19. eMaå&t 

Vi halvt ttandewn kl. 17cc 

SSJ er tam tcedoanéip vært aeden a£ e££er lumd 

tl£ de firemm&dte med£emmer 

<£ apM&t middag kl. 1SCC 

Menu: 
J{a£uep£ét CVta Jtcdiana 
A addeåivtu m/puigt ag, låvLeme 
Put (vt. 115,-

fBotdåeitiiinty fwi Jina deneat den IC. oåtaåe* 

Sound-Sivtpuce 
pia kl. 18 - ? 

(yty det må datwed 

GENERALFORSAMLING 
EFTERÅR 2002 

Søndag den 27. oktober 
kl. 900 

i klubhuset 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 
3. Budget 
4. Valg 
5. Lov ændringsforslag 
6. Andre forslag 
7. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Formanden 
Jens Green Jensen 

Kapsejladschefen 
Henrik Gravesen 

Ungdoms- og jolleleder 
Tony Pedersen 

2 havneudvalgsmedlemmer 
Holger Nielsen 
Erling Jørgensen 

Formanden for klubhus og bygninger 
Elo Nielsen 

1 suppleant til bestyrelsen 
Jens Peder Skov 

Kasserer 
Jørgen Rindal 

1 kasserersuppleant 
Elin Brinkland 
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Resultater fra 

En stor flot makrel 

iiniW 

Vinderne af den største fangst på 

hele 38 kilo sild 

Bådnavn Fangsl/Art vægt 
Snapper Største Torsk 2,4 kg. 
Manila Næststørste Torsk 1,3 kg. 
Haga 3die største Torsk 1,0 kg. 
Snapper Største Sild 300 gram 
Manila Største Hornfisk 530 gram 
Maja Største Makrel 600 gram 
Manila Flest kilo sild 38 kg. 
Kaj Gregers Underligste fangst 1 sten med hul i. 

K  i  m  m  e  r  n e ' s  T o t a l - S e r v i c e  
F l u g g e r  H o l m b l a d s g a d e  
K a s t r u p  M a r i n e  S e r v i c e  
A m a g e r  E n t r e p r e n ø r e n  

T r y k s e n / A r n e  O  I s  e  n  
S  t i  h  r  '  s  a u t o g e n b r u g  

Ø e n s  M u r e r f i r m a  
A m a g e r  M ø l l e r  
H e l l e r ' s  V æ r f t  

A C S - T r æ l a s t  
T r i l i n g e r n e  
S ø r e n  P  o  s  t  

D y h r b e r g  
A L - s p o r t  
A  1  r  u  s  t  a  
M a r g i t  

V a g n  
W  i  n  n  
T i n a  
K i m  
S  S  F  

i l  s p o n s o r e r n e  
m a n g e  p r æ m i e  r  



Rejsebrev nr. 2. Paris den 1. august 2002 

REJSEN TIL 
SOLKONGENS KANAL 
Af Hans Guldager "Loup De Mer" 

h? 

Sejladsen på de indre europæiske 
vandveje i Euroland er nu for alvor 
begyndt, ved gode venners hjælp 
fik vi en gevaldig festlig afsejling 
og det med hele 2 fartøjer fra SSF' 
der havde aftalt at følges ad et 
stykke af vejen. 
Foruden undertegnede på "Loup 
De Mer" med Else som admiral og 
forgast, var det John og Ingrid 
Jacobsen med deres 38 fods stålbåd 
"Amigo". John er SSF'er men derud 
over også formand for den yderst 
aktive "Ocean Cruising Club Den
mark" i daglige tale Havsejlerne. 

Den 24. maj kl. 2000 sejlede vi fra SSF 
i rimelig festlig stemning med kurs 
mod Dragør for overnatning og 
oprydning i gaver. 
PS. Hvor gemmer man eksempelvis 30 
ruller toiletpapir når man har 20 i 

forvejen, men tak for det alligevel, der 
er nu kun 12 tilbage. 

Havnefogeden var så venlig at lade 
os sejle næste morgen uden de sæd
vanlige afgifter, og så gik det faktisk 
derud af i strålende solskin og vin
den lige imod med 6 til 10 s/m. 
Første stop var planlagt til Vording
borg hvor fogden til gengæld stod 
med billettørtasken parat. 
En mindre festlighed næste dag med 
lokale bekendtskaber måtte finde 
sted, heldigvis i et vejr som vi ikke 
ville sejle i alligevel, ud over fest
lighederne lykkedes det mig at på
begynde en lovet artikel til vor 
redaktør. 

Mandag den 27. maj blev det atter 
godt vej, som forsatte i mange uger 
fremover, det var egentlig meningen 
at vi skulle være anløbet Bandholm 
for at hilse på Mimi og Frank fra 
SSF, det gode vejr gjorde imidlertid, 
at vi satte kursen mod Nykøbing 
Falster, vejret har jo for vane at skifte 
lynhurtigt. 

Havnefødder 
Havnefogeder kan være sure, sjove 
og festlige, eller som vores egen, der 
næsten kommer til at græde af 
glæde når sejlerne skal til lommerne. 
Ham i Nykøbing snakkede som et 
vandfald om alt det gode i byen, 
nævnte i farten at det blev 85 kroner 
med strøm og alt det vand vi kunne 
fylde på skibet, efter endnu nogle 
minutters snak og de 85 kroner i 
hånden sagde han, for resten skal du 
i bad er det derovre, fint tak skal du 
have sagde jeg, tak- så skal du kun 
lige slippe 9 kroner mere. 
Min svage protest om at det måtte 
da være inkl. massage og hånd
klæder for i SSF er det gratis, desu
den er jeg alene og Else kommer 
først ombord om 14 dage, da hun 
stadig er arbejdsramt, prellede fuld
stændig af på ham, med et smil og et 
- Nå'- i Københavnere, i kan da også 
det hele... 
Til gengæld lå "ALDI" næsten nede 
i havnen til den sidste proviantering 
på dansk grund. 

Den medbragte lille elektriske vaskemaskine 

gør god nytte. 

Næste dags morgen lå Guldborg
sund i blikstille og med sol, vandet 
var næsten løbet ud af fjorden og bø
jerne i renderne lå fladt hen af van
det af bar kedsomhed, hvilket var et 
lille problem for "Amigo" der stik
ker 1,75 m. Adskillige fartøjer stod 
på grundene, vi klarede ved for
sigtig sejlads uden at blive grund
ejer, at komme ud i Østersøen med 

kurs mod "Burg" på Femern. 

For alvor i EU land 
Som gode EU borgere, uden ret
tigheder til den fælles valuta! 
"Euroen" der markeres med € tegnet 
henvendte vi os på havnekontoret 
for at erlægge 11€ af vores dyrebare 
indkøbte valuta, 1€ svarer ca. til 7,50 
krone uden gebyr. Vi var stadig i 
maj og der var endnu ikke ansat en 
assistent til dette job til trods for at 
havnen var godt besøgt af EU bor
gere, til gengæld var badet varmt 
rent og gratis. 
Allerede næste dags middag kunne 
vi stå ind i den gamle Hansestad 
Liibeck hvor vi anløb Passathavnen, 
en hel uge før beregnet. "Amigo" 
skulle her af med masten hvorefter 
en Hollandsk vognmand så ville 
køre den til Middelhavet. 

Nu vil jeg ikke trætte læserne... 
Med de sædvanlige rejsebeskrivelser 
som der findes et utal af, vældig 
gode, meget saglige og grundige, det 
kan andre klare bedre, derimod vil 
jeg forsøge at komme med vore 
oplevelser stort som småt, fortælle 
om livet i EU landene som der bliver 
flere og flere af med tiden. 

Hvor kort kan det så gøres.... 
Så kort fortalt, stødte endnu en båd 
til os i Liibeck nemlig "Kejserinden" 
med Leif og Else fra Roskilde Sejl
klub og medlem af Havsejlerne. 
John og Ingrid med "Amigo" havde 
prøvet turen før, og blev dermed en 
førerbåd for os andre, hvilket jeg er 
dem taknemlig for, en masse proble
mer var på forhånd løst inden de op
stod. 
Vi var enige om at Paris var målet og 
derefter måtte vore veje skilles. 
Loup De Mer skulle prøve de min
dre floder og kanaler i Frankrig for 
til sidst, måske allerede i år at nå 
indsejlingen til "Kanal Du Medi". 
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Amigo og Kejserindens slutmål i år 
var sejlads i Middelhavet. 

Den 5. juni sejlede vi ind i Elbe/Tra-
vekanalen, en flot eskadre i et ad
stadigt tempo, højst 10 km i timen så 
vi holdt den på 5-6 sm. Efter en 
række mindre sluser anløb vi det 
hyggelige gamle Mølln, hvor vi 
afventede Elses ankomst, oven i kø
bet kørt hertil af Bent og Aase fra 
SSF. Det blev en af utallige hygge
lige stunder med lidt god mad til 
hen af kl. 0200 tror jeg nok. 

Verdens største skibselevator findes i 

Luneburg, med en last på 11.800 ton løftes 

man op i 38 meters højde. I princippet et 

badekar som det også kaldes. 

Badekaret på vej op og det med Loup De Mer 

med fortøjret til en og samme pullert. 

I Mølln sluttede endnu en dansk båd 
til os helt uventet, Det var "Serena" 
fra Sejlklubben Sundet og Havsejler 
klubben med Bjarne og Ingelise, der 
også ville følges med os. Næste mor
gen fik vi så pisken, mange hun
drede kilometer af endeløse kedelige 
snorlige kanaler og enkelte floder 
skulle overstås inden udsejlingen på 
den af mange frygtede flod, Rhinen. 
Højeste distance var 80 km på en 
dag, på mange stræk måtte der sejles 
op til 12 km i timen, hvilket nøje 
blev overvåget af det tyske flodpoli
ti. Selv de store transport flodbåde 
eller skubbere med op til 3 pramme 
foran sig havde respekt, hastigheden 
kunne nemt måles fra sluse til sluse. 
Efter Mittellands kanalen, Dort
mund - Ems Kanalen og Wessel -

Dattein kanalen, forbi Ruhr området 
kunne vi sejle ud på Rhinen søndag 
den 16. juni. Nej hvor det gik. 
Meningen var at sejle med strøm
men helt til Holland, hvilket jeg skal 
love for at vi gjorde. Med 9 sm. I 
timen og med motoren næsten i 
tomgang gik det ned af Rhinen, det 
føltes som at bøjer og bropiller kom 
imod en med formel 1 hastighed, og 
flodbådene sejlede bare endnu hur
tigere ned af. 

En flodskippers skønhed tager bad med 12 

kilometers fart. PÅ EU' indre vandveje 

bruges km. betegnelsen og ikke sømil. 

Eskadren, der nu var på 4 fartøjer 
gik hurtigt i opløsning. Vi havde på 
forhånd aftalt at lægge ind i Wessel, 
der er en af de få rigtige lystbåde
havne på Rhinen. 
I det fjerne så jeg "Amigo" pludselig 
lå tværs i strømmen og et øjeblik 
efter forsvandt den tilsyneladende i 
den rene blå luft. Da vi hurtigt kom 
nærmere kunne man se et skilt inde 
på bredden med en pil. Der var in
gen tid til overvejelser, det ville 
tager timer at komme tilbage mod 
den stærke strøm og i modsatte side 
af den kilometer brede flod. 
Var det forkert stod "Amigo" sikkert 
fast i en mudret flodlomme og skulle 
hjælpes. Jeg fik sagt til Else at hun 
skulle holde godt fast når båden gik 
tværs og fik samtlige 3000 om
drejninger på motoren, hvilket skete 
100 meter før skiltet, det var ikke et 
øjeblik for tidlig. Loup De Mer 
opførte sig som en travhest i start
øjeblikket og strøg lige akkurat ind i 
hullet med bagbords ræling godt 
nede i vandet, ind til en stille og 
rolig havn med alle faciliteter i god 
tysk orden og funktion. 
Alle 4 fartøjer klarede den store Rhin 
prøve med glans, hvilket blev fejret i 
klubhuset, der viste sig også at være 
en tennis klub med betydelige større 
resultater i tennis end i sejlsport. 

Næste dag forsatte vi videre ned af 
floden i samme hastighed for efter 
middag at løbe ind i den Hollandske 
del af Rhinen og i lidt mere normalt 

tempo ind i en stor sluse efter først 
over WHF at have fået tilladelse. 
Hej hvor det gik, Floderne Waal og 
Maas. Kanalerne Maas og Juliana 
blev overstået. Med flere dages 
ophold i den i EU sammenhæng 
berømte by Maastricht, der ligger 
nær grænseskellet mellem Holland, 
Tyskland og Belgien. 

De store belgiske sluser har gliderør for 

pullerterne som flyder op og ned med vandet 

samt gode fortøjningsmuligheder på stiger 

og kroge i væggene. 

Strejkeramt 
Efter en uges tid sejlede vi ind i 
Belgien ad Albertskanalen og den 
kanaliserede Meuse flod. Med flere 
dages ophold i Liege (eller Liittich 
som tyskerne ynder at kalde den,) 
Namur og Dinant nåede "Loup De 
Mer" frem til den sidste Belgiske 
sluse, hvor personalet var så flinke 
at fortælle at de franske sluser var 
strejkeramte. Vi havde ført hørt 
rygter om strejke i tyske og hol
landske kanaler uden at det var 
blevet noget ud af det, så vi tog det 
ikke så tungt og lagde til i den lille 
Belgiske grænseby "Agrimont". 
Denne gang var det alvor, grænse
slusen til Frankrig var og forblev 
lukket og det blev den de næste fem 
dage. 
Hvad gør man i en lille næsten for
ladt grænselandsby i 5 dage? 
Her var ingen vand eller el, en enkel 
lille købmand hvis største interesse 
var spiritussalget og nogle få hjem
megjorte grøntsager og kun 2 km. til 
den franske grænse. 

Dette vil jeg forsøge at beskrive 
næste gang. 

Flere har stillet spørgsmålet: —• 
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Hvad koster det at sejle på De indre 

EU vandveje? 
Ja, hvert land ønsker åbenbart at be
holde deres egen nationale mening 
om dette. På de tyske og hollandske 
floder og kanaler er det gratis for os 
sportsbådssejlere, du skal overholde 
reglerne som beskrevet i forrige nr. 
af bladet, forsøge at kalde over 
WHF og kun med 1 wat, hvis du vil 
undgå at få kontakt med mere en 1 
sluse. 
Her får du at vide hvilken lastbåd 
du skal følges med i slusen, eller om 
du måske skal vente eller om du kan 
sejle direkte ind. Betjeningen er høf
lig og korrekt, alle signaler virker, 
sluserne er moderne og velholdte på 
de store vandveje. 

Klar til fortøjning og skajning på Elbe-Seite 

kanalen. 

I Belgien vil de have penge og i kon
tanter, hele 1,05 €. ca. 7,60 danske 
kroner for at sejle fra den hollandske 
til den franske grænse, og så skal 
man oven i købet fører et rødt flag 
med en hvid firkant der koster 35.-
danske kroner. Ingen har til dato 
kunne komme med en officiel for
klaring på dette flag, som ikke står i 
EU reglementet for de indre EU 
vandveje. 

Frankrig har det anderledes, alt er i 
det hele taget anderledes, her koster 
det for Loup De Mer at sejle et helt 
år 206,76 € ca. 1.550 danske kroner, 
for en enkel dag er prisen 23,32€ 
eller 172,50 kroner. Prisen er bereg
net for en båd op til 40 m2. 
Til gengæld skal du ikke fører noget 
rødt flag med en hvid firkant og 
hver sluse og franskmand er en 
oplevelse for sig. 

HG. 

Mandag d. 26. august var bare én af 
de dage, hvor man allermest ønsker 
sig at ligge ude på vandet og blive 
kølet af. Solen bagte fra en skyfri 
himmel, og jeg havde været i skole 
og fritter hele dagen. Pyha det var 
hot. 
Heldigvis havde min morfar lyst til 
at sejle os en tur til Flakken. Morfar 
lavede aftensmad, mens min mor 
viste os rundt på Flakfortet. Der var 
lidt uhyggeligt nede i de mørke 
gange, men alligevel var det en sjov 
oplevelse. 
Da vi havde spist, sejlede vi 
hjemad igen. På vejen skrev vi 
et lille brev og puttede det i 
en flaske. Min mor sagde, 
at det var en flaskepost, 
og at vi kunne være 
heldige, at nogle men
nesker langt væk, ville 
finde posten og 
måske skrive et brev 
tilbage til mig, evt. 
hvor de havde fun
det den osv. 
Vi smed en flaske 
i vandet ud for 
Flakken, og ihhh 
hvor jeg ønske
de, at jeg ville 
få et brev til
bage. 
Nå, men vi 
fiskede lidt, 
fangede et 

nem havnehullet 

og lige direkte 
over til 
s ø n d e r  
mole. Hun 
kunne se, 
at der var 
et lille brev 
i, og af bar 
nysger
righed 

Pc CO 

Qj 

ty 

O 
ar 

skyndte 
hun sig 

derover. 
Hun 
spurgte de 

rare mænd 
som sad på 
molen (inkl. 

Min mor
far) om 
hun lige 
m å t t e  
t r æ d e  
ud på en 
af både
ne for at 
få fat i 
flasken, 
og det fik 
hun selv

følgelig lov 
til. 

Mændene 
hjalp hende 

med at få prop
pen op, og store 

par 
sild 
og så 
sejlede 
vi tilbage 
til Sundby igen 

Allerede 2 dage efter lå der et brev 
til mig. IHHH hvor var det spæn
dene. Hvor mon flasken den var 
endt? Hvem mon havde fundet den? 
Jeg fik min mor til at læse 
brevet Mærkeligt - MEGET 
mærkeligt!!! 
Det var en dame der havde fundet 
posten i SUNDBY SEJLFOR
ENING !?!? 
Hun havde stået på midtermolen, 
tirsdag eftermiddag, og set en flaske 
m. prop sejle ind ad renden, ind gen-

var 
m i n 

m o r f a r s  
øjne, 
da 

han så, 
at det var 

MIT brev der var inden i. 
Min flaskepost havde altså sejlet fra 
Flakken, over 2 store render, gen
nem vindmøllerne, ind i Sundby 
Sejlforening og næsten over ved 
siden af min morfars båd på mindre 
end eet døgn. 
Det var en MEGET mærkelig flaske
post. 
Men jeg fik et sødt brev af damen. 
Mange tak for det. 

AnnMichelle Woltemaht 
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Sejlerskolens weekendtur 
24. - 25. august 2002 

Så har der igen været afholdt weekendtur for sejlerskolens 
lærere, nuværende og gamle elever samt venner og be
kendte. Vejret var perfekt om lørdagen, så det lykkedes at 
få 22 personer fordelt på 9 både til at deltage. 

Efter den sædvanlige morgenandagt kom vi af sted ca. 1030 

med Hven som mål. 
Turen derop forløb hurtigt og let med en jævn vind fra 
sydøst. Efter 2Vi times sejlads ankom vi til Kyrckbakken i 
strålende solskin, blot for at konstatere at flere hundrede 
andre både havde fået den samme ide. 
Aldrig har jeg set så mange både i havnen, og der kom hele 
tiden flere. Langs de moler hvor der ikke var pæle, lå bå
dene uden på hinanden i lag på 8-9 stykker. 

Dette skulle hurtigt vise sig at blive et problem, idet adskil
lige af de inderste både blot var på dagtur og gerne ville 
hjem. Resultatet var at det meste af eftermiddagen gik med 
at flytte både. I de fleste tilfælde foregik det med højt 
humør, men enkelte, af de der skulle ud, kunne ikke forstå, 
at havnen ikke kun var til for deres skyld. Et særligt grelt 
eksempel var en stor Halberg Rassy motorsejler fra 
Rungsted. Denne lå nr. 2 med 7 både udenpå. De to både 
som lå umiddelbart uden på Rungsted båden ville gerne 
ud, og det samme var tilfældet for båden på indersiden. 
Med hjælp fra mange personer lykkedes det at få de 2 både 
ud, ved at flyde ud og holde i midlertidige fortøjninger. 
Derefter meddelte Rungstedbåden, at de først havde tænk 
sig at sejle om en halv time. Efter at det var gået op for 
ham, hvad ca. 50 mennesker mente om den optræden, fik 
han kolde fødder og var ude i løbet af få minutter. 

Senere på dagen blev der lagt op til spisning og festlighed
er. Denne del forløb helt perfekt, især fordi det viste sig, at 
vi havde både en guitarist og en harmonikavirtuos med på 
holdet. 
Resultatet blev naturligvis en skøn aften med dans til synet 
af en strålende solnedgang over Øresund. 

Dagen efter skulle vi så ud på den vanlige tur øen rundt, 
men grundet gårdagens festligheder og tiltagende senilitet 
tog ca. 1/3 af holdet med traktorvogn fra Kyrckbakken til 
Båkviken. Turen langs nordstien til Nordborg og over bjer
gene tilbage til Kyrckbakken foregik dog til fods for alle. 

Turen hjem blev lidt mere blandet, idet den smule vind der 
var, var imod. Resultatet var at hjemturen tog fra 4 til 6V2 

time, alt efter brug af motor og om man havde motorpro
blemer eller ej. 
Alt i alt en af de gode weekendture, som vil blive husket i 
mange år. 

Med venlig hilsen og på gensyn 
NIELSEN IV 

De udendørs aktivitetet blev brugt flittigt i det gode vejr 

Musik skal der til, og sådan blev det i den hyggelige aftenstund 
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Saltholms havn set indefra øen med København i baggrunden 

En skøn ø i Øresund ] 
Hertil drog 16 voksne og tre 
en dejlig dag på Saltholm. Er 
arrangementet hvor vi kunne 
dyrene græsser hele sommer 
lille lokale museum hvor c 
neskealder er samlet af Georg 
er tilbage på Saltholm. Det he 
for museet. 

Den blev døbt "Saltormen" den lokale turistbus, som med Georg som turistguide kørte 

os rundt og viste os frem for dyrene. 

En herlig tur rundt på øen hvor man ellers ikke kommer. 

At dyrene stort set ikke mente at vi var værd at vise frem, kunne ses af at de havde travlt med anden beskæftigelse, som 

at spisen, sove og øhm- andre ting. 

I den anden 
ende af øen, 

modsat havnen, 
var dyrene sam

let omkring 
vandingsan

lægget, stedet 
hvor der nok var 
mest behageligt i 
den hede som

mervarme 

Saltholm har 

torie. En gra 

på øen er heh 

ca. Il 
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id for Sundby Sejlforening 
;amlet sammen i fire både. Vi havde 
tur med traktor på øen var en del af 
det særprægede landskab hvor alle 

:er turen blev det til et besøg på det 
' udstillede ting gennem en men-
ng, som er en af de få fastboende der 
tede med fælles frokost i skyggen ud 

Museet er unikt. Alt på 

museet er samlet igennem en 

menneskealder af Georg 

Zimling og alle de udstillede 

genstande er fundet på øen, 

har været brugt på øen eller 

har tilknytning til øen og 

dens beboere. Museet er 

absolut et besøg vørd. 

Efter rundvisning og muse-

umstur var der fællesspisning 

i det grønne i skyggen af 

museumsbygningen. Den 

medbragte mad blev serveret 

på "Pap De Tallerken" og 

drikke i tilsvarende krystal. 
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Referat af 

Afbud fra Erling 

Inden den egentlige dagsorden blev 
behandlet fremlagde kassereren 
budgetsammenligningen pr. 30. juni 
02. Denne er indtil nu ganske til
fredsstillende. Også et udkast til 
budget 2003 blev fremlagt, så 
bestyrelsen kan få anledning til at 
studere det, inden det endelige bud
get udformes. 

Punkt la, Protokol Oplæstes. 
En rettelse: 
Den udbygning, der foregår på 
Benzinøen er en udbygning af selve 
øen og ikke bygning af en lystbåde
havn. 
Der var 3 ynglinge til junior-DM og 
2 til nordisk mesterskab. 

Punkt lb, Eksterne forhold, der ve
drører SSF: 
Formanden oplyste, at arbejdet med 
det maritime ungdomshus begynder 
nu. Arkitekter skal give bud på hu
sets udseende. De relevante brugere 
indkaldes for at være med til indret
ningen af huset. Der bliver tale om 
300m2 opvarmet rum og 75 m2 

"kolde" rum. SSF foreslår, at halv
taget i u-afdelingen evt. skal indgå 
som "koldt" rum. Det skal under alle 
omstændigheder flyttes. 
Vagn Preisler undrede sig over at 
SSF's lejekontrakt ikke er blevet for
længet på baggrund af ovenstående 
byggeplaner. 
Henrik påpegede, at SSF ikke læn
gere er parthavere i huset, og at for
eningen er pålagt huset, men at vi 
som klub også vil få det største ud
bytte af det. SSF's investering bliver 
flytning af vores egne bygninger. 
Tiden nærmer sig, hvor bestyrelsen 
skal beslutte, hvor de bygninger, der 
skal flyttes, skal stå, samt deres an
vendelse. For at få den bedst mulige 
anvendelse af huset, er det vigtigt at 
SSF som kommende bruger samar
bejder om etableringen af det. 
Formand og næstformand har aftalt 

bestyrelsesmøde 
mandag den 26. august 2002 

et møde med Kramer Mikkelsens 
nærmeste medarbejder, første gang 
den 12. september. Dagsorden hertil 
er under udarbejdelse. 
Formanden har søgt om aktindsigt 
for at få kendskab til planerne for 
hele området omkring SSF. Kramer 
Mikkelsen har udtalt at SSF skal in
tegreres i byggerierne omkring for
eningen, og Skanskas information
schef har tilbudt at skrive om byg
geriet i bladet. En mulig informa
tionsaften for medlemmerne blev 
også drøftet. 
Posistivt er det, at nogle af de kom
mende beboere i det planlagte byg
geri allerede har henvendt sig for at 
blive indmeldt i SSF. 

Punkt 2, Beretning: 
DS's kursuskalender er udkommet. 
Interesserede bedes være opmærk
somme på, at flere kurser, der ellers 
har været afholdt på faste tidspunk
ter, er blevet rykket. 

Punkt 3, Havn og plads: 
Det arbejde, Københavns Vand skal 
lave, skal udføres i september, da 
det eller fordyres på grund af båd
flytning. 
Der er p.t. ikke brug for en uddyb
ning af renden. Tilsandingen er ikke 
så stor som tidligere, men for en 
sikkerheds skyld igangsættes pro
cessen med at søge om klaptil
ladelse. Undersøgelser har vist, at 
det materiale, der ender i renden, 
ikke kommer fra SSF. 
Der er brug for en udvidelse af trai
lerpladsen. Udvalget sørger for det, 
når gravearbejdet er slut. 
Der opsættes et skilt, der oplyser om 
portens åbningstider. 
Situationsplanen over sikkerhedsud
styrets placering på pladsen efterly
ses stadig. 
Pladsen på jollepladsen er meget 
kneben. Nogle af de både, der p.t. 
står derude er større end, hvad der 
er regnet med. Årsagen er, at båd
jerne bruger pladsens spil til at 

søsætte deres både. Bestyrelsen var 
enig om, at det ville være en god ide 
at opsætte et spil ved slæbestedet 
ved dieseltanken. Havneudvalget 
tager sig af det. 

Punkt 4, Klubhus: 
Verandaen er færdigrenoveret og i 
orden. Der skal dog males endnu en 
gang. Der har været problemer med 
at få sænket temperaturen i restau
rantens kælder langt nok. Et nyt fir
ma er blevet bedt om at løse proble
met. 
El-systemet i klubhuset har nået 
grænsen for, hvad det kan trække. 
Elektrikeren er blevet bedt om at 
vurdere sagen. 
Skilte med "selvafrydning" er blevet 
lavet og skal sættes op. 
Forslag: 
Der hensættes penge til lofter samt 
til opgravning og nye el-tavler. 

Punkt 5, Fester og arrangementer: 
Der afholdes søndagsmatineer i ok
tober og november. 
Afriggergildet holdes den 19. okto
ber og generalforsamlingen er den 
27. oktober. 
Alt annonceres i bladet. 

Punkt 6, Sejlerskolen: 
Man har fået kontakt til nye instruk
tører og ligeledes en ny censor. 
Afdelingen har holdt weekendtur på 
Ven. Ni både med fuld besætning 
deltog i en dejlig tur. 
Eurosails kontaktes angående en ny 
bompresenning først og fremmest til 
Øveballen men også gerne til 
Tyveknægten. 
Det er meget generende med de 
mange fiskerbøjer i sejlrende, især 
ved sejlads i mørke. Bøjerne kan 
ikke ses, da de mangler reflekser. 
Det blev understreget, at man fra 
næste sæson kun kan få plads i hav
nen, hvis man har duelighedsbevis. 
Dispensationsperioden, som mulig
gjorde, at man kunne få en låne
plads, selv om man ikke havde due-
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lighedsbevis, udløber med denne 
sæson. Der kan ikke længeres gives 
dispensation. 
Da det af og til kniber at finde en 
bådfører til "Bollen" skal de enkelte 
udvalg, der bruger den, finde en 
mulig person, som så kan blive lært 
op. Antallet af bådførere skal dog 
stadig holdes på et minimum. 

Punkt 7, Ungdom og joller: 
Afdelingen fik tilladelse til at kunne 
uddele indmeldelsesblanketter til ju
niorer. Selve indmeldelsen sker fort
sat på kontoret. 
Et afholdt teambuildingarrangement 
for Junior Chamber Amager skæp
pede godt i afdelingens velfærd-
skasse. 
De 3 både, der deltog i junior-DM 
placerede sig flot som henholdsvis 
nummer 5,11 og 18 af 27 både. 
Ved Junior Grand Prix holder SSF 
anden pladsen. 
I Århus holdes senior-DM i Yngling. 
Der holdes VM udtagelse samt et 
afgørende juniorranglistestævne. 
To joller deltager i DM for storjoller. 
Den første weekend i oktober er der 
DM for Europajoller i Lemvig, og 
hermed afsluttes sæsonen. 
Holmbladsgades kvartersløft har 
foræret SSF to havkajakker, og der 
vil blive opsat et regelsæt for brugen 
af disse. Jollerepræsentanten Bjørn 
er flyttet, men man har udsigt til en 
afløser. 
Kim udtalte et ønske om, at afdelin

gen bør lave en turnus for lænsning 
af bådene. 
Der gøres ligeledes opmærksom på, 
at de både, der henstår på trailere på 
jollepladsen, skal være mobile. 
Jollepladsen er kun til flytbare både. 

Punkt 8, Kapsejlads: 
Datoen for afholdelse af klubmester
skaber må flyttes til oktober måned, 
da der var for få deltagere på grund 
af sejlads andet sted. 
Den 20. sept. åbnes DM for Ballad. 
Den 21. sept. er der banesejlads for 
Ballad samt evt. klassebådssejlads 
(minimum 10 deltagere). Den 22. 
sept. er der DM- distancesejlads for 
Ballad, evt. tursejlads samt alm. 
DH- sejlads. Alle informationer find
es på Internettet, men der vil også 
være fysiske lister med tilmeldinger 
til Forterne Rundt ophængt og frem
lagt i klubhuset. 

Punkt 9, Motorbåde: 
Fire både med 16 voksne og tre børn 
havde en dejlig dag på Saltholm. En 
rundtur med traktor på øen var en 
del af arrangementet. 

Punkt 10, Sikkerhed: 
Kim vil sammen med pladsmanden 
sørge for, at der forefindes nød-
hjælpskasser i Bollen, i seniorhuset 
og Greenhouse samt i skolebådene. 
EFTERLYSNING: 
Den person, der har lånt ung
domshusets Falck-kuffert, bedes le

vere den tilbage! 
Der vil blive anbragt pulverslukkere 
m.m. i jollehuset. 
Ildslukkerne på pladsen sidder for 
højt og vil blive flyttet ned. 
Der opsættes en nøgleboks til brug 
for brandvæsenet ved lågen. 
Sikkerhedschefen vil rette henven
delse til Heller og spørge om man vil 
være interesseret i at besøge forenin
gen og måske give os nogle gode til
bud på køb af sikkerhedsudstyr, 
samt evt. tage gamle nødraketter re
tur. 
Der er kommet nye vagtsedler. Hver 
person skal nu udfylde én seddel for 
sig selv. Det foresloges, at plads
manden undersøger, om det vil 
kunne lade sig gøre at tilmelde sig 
vagtordningen over nettet. 
Der er blevet klaget over, at hastig
heden i renden er for stor. Især de 
store speedbåde sejler for stærkt. 
Der må kun sejles 3 knob i havn og 
rende. Overtrædelse vil blive påtalt. 

Punkt 11, Bladet: 
Diverse arrangementer annonceres, 
og generalforsamlingen varsles nu. 

Punkt 12, Evt. 
Intet 

Mødet slut kl. 2110 

Jens Green Jensen Bjørka Schandorff 
formand referen 
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fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 
Ole Michael Andersen 
Gammel Kirkevej 130, Kastrup 
Kim Anderson 
Backersvej 43, 2300 S 
Vivi Andersen 
Messina vej 1, 2300 S 
Jesper Ardal 
Prinsessegade 14, 1422 K 
Bjørn Borup 
Guldbergsgade 25, 2200 N 
Dan Rørmane Brøgger 
Strandgade 84, 1401 K 
Mette Byriel 
Jentelandsgade 2, 2300 S 
Bjarne Christensen 
Italiensvej 36, 2300 S 
Daniel Christensen 
Tigergade 3, 1321 K 
Heidi Christensen 
Jentelandsgsde 2, 2300 S 
Ian Duus 
Lørenskogvej 5, Rødovre 
Erik Barfod 
Markmandsgade 10, 2300 S 
Rudolfo Damasco 
Polensgade 24, 2300 S 
Leif Degm 
Østerlarsvej 22, Kastrup 
John Gjermansen 
Asebro 39, Frederiksværk 
Else Gjermansen 
Asebro 39, Frederiksværk 
Marius Gudman-Høyer 
Asgårdsvej 8, 1811 F 
Mads Hansen 
Asgårdsvej 8, 1811 F 
Peter Jensen 
Chr. II Alle 18, 2300 S 
Mads Keiser- Nielsen 
Vester Voldgade 7, 1552 K 
Jan Larsen 
Greisvej 80, 2300 S 
Christian Levesen 
Borups alle 2, 2200N 
Steen Larsen 
Palermovej 21, 2300 S 

René Lorenzen 
Østrigsgade 47, 2300 S 
Jan Meedom 
Burmeistergade 5, 1429 K 
Erik Mogensen 
Frederikssundsvej 143, Brønshøj 
Lena Møller 
Tølløsevej 23, Brønshøj 
Allan Tilgreen Nielsen 
Backersvej 103, 2300 S 
Jesper Nielsen 
H.C. Bojsens vej 12, Hvidovre 
Lars Nielson 
Sankt Markus alle 6, 1922 F 
Poul Olsen 
Søndre Fasanvej 56, 200 F 
Peter Riis 
H/F Kalvedbod 55, 2450 SV 
Inge Stanley 
Gammel Kirkevej 130, Kastrup 

3.9.2002 

Forslag fra bestyrelsen til 
SSF's generalforsamling den 
27. oktober 2002. 

Ændring af § 4 og § 6, vedr. afhold
else af generalforsamling. 

Ordinær generalforsamling afholdes 
1 gang om året i marts måned. 

Bemærk: 
Formulering af lovteksten er under 
udarbejdelse og vil blive trykt i 
næste SSF blad. 

Bestyrelsen. 

KASTRUP MARINE SERVICE A/S 
ER FLYTTET TIL: 

SALTVÆRKSVEJ 56 

Vi har som sædvanlig et stort udvalg i: 

BÅDUDSTYR - BÅDMALING - TOVVÆRK 
FISKEGREJ - SEJLERBEKLÆDNING 

SØKORT - ELEKTRONIK 

Kig forbi og få det nye 
NAUTISK UDSTYR KATALOG 2002 

Vore åbningstider er som hidtil: 
Mandag - Fredag: 9.00 -17.30 
Lørdag: 9.00-13.00 
HUSK EKSTRA-ÅBENT: 

Fra PÅSKE til PINSE-søn-& helligdage 9.00 -13.00 

• 
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V agtmandsordning 
Der etableres en vagtmandsordning i tiden fra den 1. ok
tober til den 30. april. 
Vagtordningen omfatter alle medlemmer under 65 år, der 
har plads i havnen eller har fartøj stående på land på 
foreningens område. 
Hvert medlem skal melde sig til to nattevagter, og hvert 
vagthold skal bestå af tre medlemmer, hvoraf den ene 
skal opholde sig i klubhuset ved telefon, og to skal pa
truljere på havn og plads. Den indeværende og de 
udegående vagter skal være forsynet med bærbar radio. 
Ved fremmøde af kun to medlemmer skal kun området 
omkring klubhuset afpatruljeres. 
Vagterne må ikke forlade klubhuset alene. Der skal altid 
være to i følge. 
Vagterne må ikke foretage anholdelser, men skal alene 
ved deres tilstedeværelse og ved overvågning virke 
præventivt. 
Patruljerende vagter, der observerer noget unormalt, skal 
straks via radio rapportere til indeværende vagt, som da 
straks skal tilkalde politi. 
Vagterne må ikke være i besiddelse af våben eller andre 
genstande, som er i strid med dansk lovgivning om 
våbenbesiddelse. 

Vagterne skal fungere i tiden fra kl. 22.00 aften til kl. 
06.00 morgen. 
Foreningens sikkerhedsrepræsentant leder og fordeler 
vagterne og skal i videst mulige omfang tage hensyn til 
medlemmer nes ønsker om vagternes afvikling. 
Tilsyn med vagternes rettidige fremmøde og - i tilfælde 
af forfald - tilkaldelse af afløser skal udføres af bestyrel 
sens medlemmer på skift efter en nærmere fastsat plan. 
Pensionister og andre medlemmer under 65 år, der af fy
siske eller helbredsmæssige årsager ikke mener at kunne 
påtage sig vagttjeneste, kan fritages herfor. 
Ansøgning om fritagelse tilsendes foreningen, og 
afgørelse tages efter medlemmets personlige fremmøde 
på førstkommende bestyrelsesmøde. Fritagelse gælder 
kun for en vagtsæson og skal således fornyes hvert år. 
Medlemmer, som ikke kan eller ikke ønsker at deltage i 
vagtordningen, skal, hvis de ikke kan få et andet 
medlem til at overtage vagten, betale et gebyr på 500 kr. 
pr. nattevagt. 
Nærmere vagtregler udarbejdes af bestyrelsen. 

SSF vagtordning 2002-2003 
Udfyldes tydeligt med blokbogstaver 

Jeg ønsker at gå nattevagt dag den /.... 

Medlemsnr. Navn Telefon 

Dato Underskrift 

Hvis du går vagten for en anden skal du også udfylde sedlen herunder 
Jeg går nattevagten i stedet for: 

Medlemsnr. Navn Telefon 

Her skriver du medlemsnummer, navn og telefonnummer på det medlem du går vagten for. 

En nattevagt er fra kl. 2200 til kl. 600. Se reglerne på opslagstavlen. 

Den nye tilmeldingsseddel ser således ud. 
Den hænger i baggangen ved vagtlokalet, eller du kan kopiere denne. 
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-fra & til medlemmerne 

ZeAtministexea fylde* 

70 wi. 
3 mitte ttwie end 42, æt + det løje, 

tom medlem af SS&, hwt jeg haft 

den ubcalige glæde at møde en 
maste døde gode aennex ag Be
kendte, tam gjonde det godt at 

komme i kluMen. 
3tvo* pakke* de mange åx ex Blevet 
af, ued jeg iMe, men jeg tigen iige-
tom Otuald Melmutå i fiaolitle: 

JCam fiæxe uennev, 

fo/kimmet føætidet, 

frem ta og fijælp mig 

iidtpd ve#/ 

Mvilået uil sige, at 

tiwdaty den 8* oAtaåe% 
ttwt jeg aed donen til kluBfuttet fm 

at ae, am ag ikke nagte af dia ae 
mine vennen ag Bekendte uil komme 

fm at Bninge tmilet fnern i mit an

sigt, så det ikke Bliven så suient at 
komme igennem den tunge dag. 

Jeg holde* 

Ment (tut 
på dagen pta 

U. 16 til åi. 2C 
med en kmmme ag en tån øl. 

Da min medfødte tilåageholdenAed 

fonåyden mig at tætte fnimætåe på 

en matte konvolutten, fatkgnden 

jeg det ad denne vej heft i Bladet. 

Itenfan til alle ovennævnte: 
JiiÅ tige fon&i, hvit i kan, ag Hjælp 
mig gennem dagen! 

På fonhååentlig gentgn denne dag 
Vagn $ teisten 

Til bladet i Sundby Sejlforening 

6.9.2002 

Har du Internet, kan du få... 
Vi (altså nogen af os) har lagt mærke 
til, at bladet bliver brugt mindre og 
mindre til oplysning om arrange
menter, resultater og andet. Det 
skyldes at nogen af udvalgene, især 
kapsejlads og ungdom, efterhånden 
kun bruger foreningens hjemmeside 
på Internettet når de vil sende med
delelser ud til medlemmerne. Før i 
tiden var det altid i bladet. 

Det har den meget uheldige virkn
ing, at mange vigtige oplysninger 
kun kommer ud til de medlemmer, 
der har computer og har adgang til 
Internettet. 

Hjemmesiden styres og redigeres 

oven i købet af en eller flere person
er, som ikke er valgt på generalfor
samlingen, men som bestyrelsen in
ternt har godkendt efter forslag fra 
Henrik Gravesen. 

Vi synes at mange medlemmer mis
ter hele 3 ting: Oplysninger, penge 
og indflydelse. 
Derfor foreslår vi at SSF skal give et 
nedslag i kontingentet til de 
medlemmer, der på denne måde 
holdes udenfor fordi de ikke har en 
computer. 

Med venlig hilsen 
(Navn og medlemsnummer udeladt, men er 

redaktionen bekendt.) 

Nogle friske eksempler fra 
hjemmesiden: 

NYHEDER 

TILMELDING TIL: 

DM FOR BALLAD, FORTERNE 
RUNDT 

SAMT KLASSEBÅDSSTÆVNE. 

SE INDBYDELSE "4 stævner i ét" 

DRAGETUR 

SSF STILLER OGSÅ I AR ET DRAGEHOLD 

SOM DELTAGER KRÆVER DET EN DRAGE AF HJEMMELAVET 
UDFORMNING. 

SOM ET KYNDIGT DOMMERPANEL VIL VURDERE UNDER DAGENS 
FLYVNING. 

ERUDOVER SKAL DER MEDBRINGES DRIKKEVARER TIL SKOVEN OG I 

MADPAKKE: SOM NYDES I PETER LIEPS HUS. 

VI MØDES VED DEN RØDE PORT VED KLAMPENBORG STATION 

LØRDAG D. 28 SEPTEMBER KL. 1000. 

PRIS PR. PERSON BADE BØRN OG VOKSNE : 25.-

riLMELDING SKAL SKE TIL MOGENS FUGLSANG ELLER LILLIAN GREEJ 
JENSEN 

SENEST D. 15. SEPTEMBER 

OLD BOYS 

ENDELIG RESULTATLISTE 

Placering Navne Point 

1 Jan Knudsen, Marina McDougal, Jørgen Jensen 6 
2 

3 

Kim Steffensen, Mette Green, Klaus Nielsen 

Clau^fl^^^P^mjer Thomsen, TorbeEj^w^ndersen 

*""" Nflbech ^ 

9 

9 
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Bestyrelsens svar på anonymt indlæg "Har du 
Indledningsvis vil vi takke medlem
met for kritikken, som grundlæg
gende stiller et væsentligt spørgs
mål: "Har Internettet erstattet SSF1 

medlemsblad ?" 

skiide, kan man ofte undlade at 
publicere på Internettet - og i 
stedet bruge vores udmærkede 
medlemsblad, som kommer ud til 
alle medlemmer. 

Svaret herpå må være "NEJ". 

Bestyrelsens holdning er, at Inter
nettet skal benyttes som et supple
ment og et alternativ til medlems
bladet. En sådan påstand kræver en 
forklaring. 

Et supplement til bladet kan de fle-ste 
formentlig umiddelbart forholde sig 
til, da der i dette ord indikeres at in
formationen med fordel kan pub
liceret i såvel medlemsbladet som på 
SSF' hjemmeside. 

Et alternativ til bladet er straks en an
den historie. Alternativ skal forstås 
positivt. De to medier har forskellige 
fordele og forskellige målgrupper. 
Skelner man mellem de to medier 
når man skal udgive information 
stiller det således også ekstra krav til 
ophavsmanden hvis man vælger al

ternativ frem for supplement. 

Medlemsbladet har den klare fordel 
at det målretter sig indad i SSF. 
Internettet retter sig i højere grad 
udad. Er man i tvivl bør man altså til 
enhver tid benytte de to medier som 
supplement til hinanden. 
Dette er, som vores medlem så 
rigtigt beskriver, ikke altid sket - i 
øvrigt begge veje. 

Kritikken er derfor også god og de
batten bør således også tages op i 
foreningen. Vi skal lære af vores fejl, 
så vi fremover kan drage bedst nytte 
af de medier vi har til rådighed. 

Bestyrelsen skal ikke her fastsætte 
nogen rammer for brugen af disse 
medier, men give et par bud på 
hvordan man kan tænke sig at 
skelne. Retningslinier er gode, men 
sund fornuft er som bekendt ofte 
bedre. 

• Interne arrangementer i SSF der 
primært retter sig mod medlem
mer, der ikke forventes at have 
Internet som daglig information-

• Arrangementer der retter sig ind
ad i foreningen, men som henven
der sig til alle medlemmer kan i 
mange tilfælde med fordel pub
liceres i begge medier. Dette vil 
tilgodese alle medlemmer og sam
tidig gøre brug af begge de to me
diers stærke sider. 

• Arrangementer afholdt i/af SSF 
som primært retter sig udad vil i 
mange tilfælde gøre brug af Inter
nettet som den primære informa
tionskilde. Men da sådanne arran
gementer berører os alle betyder 
det ikke at information via SSF-
bladet kan udelades ! 
Et typisk eksempel: 
Information om kommende kap
sejladser arrangeret af SSF skal 
publiceres i såvel medlemsbladet 
som på Internettet - I øvrigt også 
på Dansk Sejlunions Klubdatabase 
som er Internet baseret! 
Materialet om kapsejladsen - sej
ladsbestemmelser etc. behøver de
rimod ikke altid at skulle pub
liceres i medlemsbladet, da dette 
vil være yderst pladskrævende og 
derfor også uforholdsmæssigt 
dyrt. Tilsvarende vil i visse til
fælde gælde for tilmeldinger - helt 
afhængig af specialklubbernes 
praktisk. 
Resultater og/eller referater fra 
sådanne stævner bør derimod 
også publiceres i medlemsbladet 
så medlemmer der ikke har Inter
net kan følge med i hvad der sker 
i foreningen. 

Disse eksempler er som nævnt ikke 
retningslinier, men et udtryk for 
bestyrelsens håb om, at vi i fremti
den kan få en forbedret brug af 
vores informationsmedier og en god 
konstruktiv dialog om dette emne, 
som bragt frem af vores anonyme 
medlem. 

Af medlemmets indlæg fremgår det, 
at Henrik Gravesen har været initia
tivtaget til udpegning af nøgleper-

Internet, kan du få..." 
soner på administrationen af Inter
nettet. Dette er imidlertid ikke kor
rekt. 
Bemærkningen har dog haft sin po
sitive effekt, idet vi i bestyrelsen er 
blevet opmærksom på, at der ikke er 
informeret ordentligt omkring hvem 
der administrerer hjemmesiden. 
Dette vil vi naturligvis råde bod på i 
næste medlemsblad. 

Yderligere refererer medlemmet 
primært til ungdom og kapsejlads 
som de store syndere. Afdelingerne 
erkender at informationsmængden 
har været yderst begrænset i denne 
sæson, men bemærker samtidig at 
der heller ikke på Internettet har 
været publiceret informationer som 
kunne eller burde have optaget 
plads i medlemsbladet. Afdelin
gerne står gerne til rådighed for 
yderligere forklaringer herpå. 

Det er bestyrelsens håb at vi med 
dette svar har bidraget til en kon
struktiv dialog og en sund fremtid 
for vores informationsmedier. 

Beklageligvis har vi i bestyrelsen, 
konstateret at vi tydeligvis har et an
det - og nok mere alvorligt problem -
i SSF, som nok også bør løsnes op 
for: 

Almindeligvis udgiver redaktøren 
ikke anonyme indlæg, men emnet er 
så væsentligt at indlægget naturlig
vis skal bringes. At et medlem der 
har seriøs kritik, så vi kan få en dia
log om sagen, ikke "tør" stå frem 
med navn er bekymrende ! 

Er vi virkelig kommet så langt at 
medlemmer ikke kan sige deres 
meninger uden at føle sig truet ? 

VI må tage afstand fra sådanne 
forhold - opfordre til at gisninger om 
ophavsmand undlades - og anmode 
om at medlemmer fremover får 
plads til seriøst at stå frem med 
deres positive såvel som negative 
kritik. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
16. september 2002. 
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-fra & til medlemmerne 

Kære redaktion, 

Hver gang jeg modtager SSF bladet, 
savner jeg en aktivitetskalender med 
datoerne for de forskellige ak
tiviteter, der foregår i klubben. 

Hvordan kan det være, at den ikke 
længere bliver trykt i bladet? 
Datoerne er vel fastlagt for længe 
siden, således at der uden proble
mer kunne være en aktivitetskalen
der for resten af året i hvert nummer 
af bladet. 

Med venlig hilsen 
Connie Hansen 
Medlem nr. 10 

Svar: 
Kære Connie Hansen 

Jeg kan godt forstå at du mangler 
den tidligere trykte aktivitetsliste for 
resten af året, det gør jeg faktisk 
også. 

Du er desværre ikke den eneste der 
spørger, se aktivitetslisten på side 2 i 
blad nr. 5 maj 2002. 
Problemet er at udvalgene ikke, som 
de gjorde tidligere, har været særlig 
flinke til at leveret en liste over årets 
aktiviteter til bladet. Det kan der 
være flere grunde til, de har måske 
ikke lavet et program for hele året. 

Du kan i stedet gå på Internettet og 
ind på SSF's hjemmeside og blive 
"opdateret" om de aktiviteter der 
ikke er meddelt i bladet. Se bl.a. ar
tiklerne fra Ungdom og kapsejlads 
på side 13 i blad nr. 4 april 2002. 

Ønsker du at vide mere om de ak-
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tiviteter i SSF, der ikke er nævnt i 
bladet, må jeg henvise dig til de re
spektive udvalg. 

Nu skulle man jo mene at jeg til 
bladet bare kunne "snuppe" 
oplysningerne fra hjemmesiden og 
lave en aktivitetsliste i bladet, men 
indtil nu er oplysninger om de 
enkelte arrangementer sat på 
hjemmesiden så sent at det ikke har 
været muligt at få dem rettidigt med 
i bladet. 

Med venlig hilsen 
Poul Christensen 
redaktør 

Her den så! 
Den nye miljøstation til tømning af 
toilettet fra bådene, med sugeslange 
til de faste holdingtanke og opsam
lingskar til de små transportable. 
Den står ved siden af dieseltanken. 

HØler's 
yachtværft & udstyr 

'Amager Strandvej 407 2770 Kastrup Tlf. 32 50 30 17 www.hellers.dk 

Her er et udvalg af vores gode tilbud 

Tørtop kr. 1349,- Oppustelig vest 
Med Heller logo Stort udvalg Norn. Kr.869,-

Kr.945,- i kikkerter NU Kr.795,-
Åbningstider: Man - Fre 9.00 - 17.30 Lør 9.00 - 14.00 Søn & Helligdage 9.00 - 14.00 

Cykler sammenklappelig 
kr.2.395,-

2 stk. kr.4.500,-

Picknic taske 
service til 4 personer 

NU Kr.348,-



Sejlerskolen 

Jeg håber i alle har haft en god 
sommer, for nu nærmer vi os slut
ningen. 
Når I læser dette har vi overstået 
eksamen som var: 
•Den 21. september med motor

lære 
•Den 28. september med prøver i 

praktik. 

Den 2. oktober starter undervis
ning til den teoretiske del af due
lighedsprøven. 

Den 4. oktober mødes vi i pejse
stuen til en hyggelig afslutning, 
hvor vi kan købe en af Tina's dej
lige menuer. 

Den 5. & 6. oktober kl. 1000 mødes 
vi igen, denne gang til afrigning 
og oprydning af skolebådene. Jeg 
håber at mange møder op. 

Den 12. & 13. oktober kl. 1000 er 
der igen oprydning og afvask af 
skolebådene. 

Den 26. oktober har vi den årlige 
fællestur til Københavns kanaler. 
Vi mødes kl. 930 på Søndre Mole 
med madpakke og drikkevarer. 
Mød op til en hyggelig dag. 

Med sejlerhilsen 
Ulla Helium. 

Hvorfor er der ingen ænder 

i parken i dag? 

- De er alle sammen til 

rap-koncert. 

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS 
Billige kvalitetstryksager 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag (0 
Q. 
jC Kataloger - Faktura - Kuverter - Etiketter - Brevpapir - Prislister - Bøger • 

• Alt i bogbinderarbejde • 
0 -n 
c Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 2. 

5 Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag "S 

1 SMQffsettryk 

£ v/Tina og Søren Møller 

Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79 

2. 
3 

(O 

Navigation 
teoretisk del 

Onsdage kl. 19 - ca. 2130 

Tilmelding og kursusstart: 

onsdag den 2. oktober 

kl. 1900 i Skipperstuen 

Se opslagstavlen i mellemgangen 

Kurset gennemgår det pensum 
der skal bruges for at bestå 

"Duelighedsprøve for lystsejlere 

teoretisk del" 

og afslutter med eksamen 

ca. 1. april. 

I kurset indgår et "søsikkerheds-
kursus", hos Falck. 

Pris kr. 600.- ecxl. 
materialer og 

eksamensgebyr. 

Underviser: 
Poul Christensen 

Ved morgenbordet: 

Hun: - Der står i avisen, at i 

Indien kender manden ikke 

sin kone inden han gifter 

sig! 

Han: - Hvorfor mon de 
netop trækker Indien frem? 

Tina's I 

> r 

Søndag 
10 

november 

kl. 14 -17 

S 

2 

« 
s 
s 

•g 

§ 
Vi 

jS 

2 
2% % 

2 
Vi 

S 

Vi 

S 

S 
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Fl ligger farver - og 
International bådmaling 

City. 
St. Kongensgade 93 
1264 København K. 

City. 
Vendersgade 10 
1363 København K. 

Sundby. 
Amagerbrogade 164 
2300 København S. 

Kastrup. 
Kongelundsvej 264 
2770 Kastrup. 

Sundby. 
Holmbladsgade 25 
2300 København S 
Her forhandles: 

International 

Dragør. 
Møllegade 4 
2791 Dragør. 
Her forhandles: 

International 

Flligger farver 
Hans Guldager a/s 
Amagerbroaade 164. Tlf. 32 55 73 20. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95. 

Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22. 
St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56. 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion 

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2 030. 
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 32 59 35 80 

Telefax 32 59 35 60 

Restaurationen 32 58 32 96 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Åbent: man. - ons. kl. 12-13 & tor. kl. 16 -17 

Foreningens e-mail adresser: 
SSF's hjemmeside: www.sundby-sejlforening.dk 

Bestyrelse: ssf@e-postboks.dk 

Havneudvalg: ssf_havnen@e-postboks.dk 

Kapsejladsudvalg: ssf_kapsejlads@e-postboks .dk 

Sejlerskolen: ssf_sejlerskolen@e-postboks.dk 

Ungdomsudvalg: ssf_ungdom@e-postboks.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail jgj@di.dk 

Næstformand: 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 32 57 13 40 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 32 58 20 36 
Email bjorka@mail.tele.dk 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Lars Schaldemose 32 59 37 33 
Holger Nielsen 32 95 36 89 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@pc.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

Tryk: SM Offset Tryk, 

Oplag: 1.400 

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef: 
Kim P. Andersen 32 59 62 23 
E-mail messinavej@e-privat.dk 

Kapsejladschef: 
Henrik Gravesen 22 35 10 24 
E-mail hegr@slv.dk 
eller hegr@e-postboks.dk 

Skolechef: 
Ulla Helium 32 55 09 03 

Ungdoms- og jolleleder: 
Tonny Pedersen 32 52 88 68 / 22 36 34 84 
E-mail tp@kjehrs-vvs.dk 

Festudvalg: 
Vagn Preisler .32 55 23 03 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Karl K Thorup 32 58 43 11 

Deadline for indlevering af stof 

til næste blad er: 

den 1s,e i måneden. 

Amager 

Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
3 32501978 

Sundby 
Sejlforenings 

Julefrokost lørdag den 
7. december kl. 1400 

Tina's usandsynlige kolde julebord 

med alt til ganen. 

Lotterier med fantastiske 

præmier. 
(Spørg blot dem 

der var med sidste år) 

Pris kim kr. 120,- pr. person 

Billetter til julefrokosten købes hos Tina 

Dejlig levende musik 

Vagn 

BØRNENES JULETRÆ 
Søndag den 15. december 

kl. 14.00 
Kom og få en hyggedag med dine 

børn eller børnebørn 
Billetter kan afhentes hos Tina 

Kun en billet pr. barn 

Voksne 20.00 kr. 

og børn 10.00 kr. 
På børnenes billetter vil vi 

trække lod om 

10 EKSTRA GODTEPOSER 

Børnene vil få juleboller, 

sodavand, is og godteposer. 

Julemanden kommer kl. 14.00 

Af hensyn til børnene er der 
rygeforbud i klubhuset 

fra kl. 14 til kl. 17 

Forsidebilledet: 
Vegaer så langt øjet rækker 
Læs også side 6 
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International Friendship Regatta i Egå 2002 - Vega 
Vi (vi er Michael (far), Kirsten (mor), 
Christian (storebror) og Mathias 
(lillebror) og Charlie (gravhund)) tog 
af sted i højt humør fra SSF til Tår
bæk og gik på Bakken - dette er en 
tradition når sommerferien starter 
nordover. 
Vi skulle for første gang deltage i et 
IFR-træf for Vega i Egå og vi glæ
dede os meget. 

Dagen efter sejlede vi mod Helsin
gør, men vejret var for godt, så vi 
fortsatte til Gilleleje. Odden var 
næste havn og også den havn, hvor 
vi mødte den første Vega som også 
skulle til Egå og som fulgte samme 
rute som os. Efter en overnatning 
sejlede vi gennem Snekkeløbet til 
Langør på Samsø, der var over
hovedet ikke nogen vind, så vi gik 
for maskinen hele vejen. Den mang
lende vind kom dog om natten, hvor 
vi i øsende regn måtte sætte ekstra 
fortøjninger på, samt affendre og 
fastgøre løsrevne sejl. 
Da morgenen kom, kunne vi kon
statere, at 4 af de både som lå for 
svaj i bugten, var blevet skyllet op 
på stranden, at der var faldet ca. 75 
mm regn, at vindstyrken havde 
været over 25 m/s, samt at det 
stadig blæste en del, så vi tog en 
overligger dag. Langør er ikke det 
værste sted at ligge over. 

Vi sejlede så over til Norsminde, 

som er en meget hyggelig lille havn 
på Jyllands østkyst og derefter til 
Marselisborg (meget stor - men 
meget god havn). 
I Marselisborg havde de tyske og 
hollandske Vega-sejlere sat hinan
den stævne for at lave en eskadresej-
lads på den officielle åbningsdag. 
Vi ankom dog dagen før og fik en 
god plads inderst på en af de to 
broer der var reserveret til Vega-sej
lere. Og når man kommer før tiden, 
så bliver man sat i arbejde, der 
skulle lige hejses et stort telt med 
plads til alle 200 deltagere. 

På den officielle åbningsdag om 
mandagen den 15. juli ankom en es-
kadre, bestående af 18 tyske og 20 
hollandske Vegaer. Der var et flot 
syn, idet de kom sejlende for storsejl 
og motor (ingen vind) og på et 
givent signal gik de alle op i vinden 
og bjærgede storsejlet - lige før man 
fik tårer i øjnene. Kort tid efter var 
der vild forvirring - alle skulle finde 
en ledig plads og den karakteristiske 
lyd af Vegaen's motor hørtes overalt. 

Selve den officielle åbning var meget 
højtidelig med Vega-flaget der til 
marchmusik blev båret i gennem 
havnen, ned til teltet og hejst, og der 
var også de obligatoriske taler som 
heldigvis blev efterfulgt af en recep
tion med gratis øl, vand og vin. 
I løbet af ugen var der kapsejlads, 
grillaften, udflugter til Mols bjerge 
og den gamle by (eller som en af 
deltagerne sagde: "Er det i morgen 
vi skal til de gamles by") og regatta 
dinner. Alt sammen var festligt, 
folkeligt og aldeles fornøjeligt. 
Lørdag den 20. juli sluttede festen 
med overrækkelse af Vega-flaget til 
svenskerne, som har glæden af den 
næste IFR i Goteborg i 2004. 

Om deltagerne i IFR 2002 kan siges, 
at der var 72 Vegaer og deltagere fra 
8 nationer: Danmark, Sverige, 
Norge, Tyskland, Holland, England, 
USA (dog uden båd) og Schweiz. 
Sidstnævnte havde fået trailet sin 
båd til Flensborg og sejlede så resten 
af vejen. En enkelt svensker nord fra 
Stockholm havde sejlet 650 sømil, 

for at deltage i IFR 2002. 
Efter afslutningen skiltes vi for alle 
vinde. Vi ventede dog til søndag før 
vi sejlede til Kolby Kås for maskinen 
(ingen vind - igen). 
Om natten blæste det op og det var 
umuligt at få skibet til at ligge or
dentligt på grund af vindretningen -
så da det blev morgen kunne vi ikke 

På så langt et stræk kan både skibsreder, 

skibsdreng og skibshund føle trang til en lille 

lur, men helst tæt sammen 

komme hurtigt nok af sted mod 
Kerteminde. (Et godt råd - Kolby 
Kås med vind fra nord er det mest 
skrækkelige sted) 
Turen var ikke behagelig og den 
mindste skibsdreng (Mathias) 
oplevede søsyge for første gang. 
Men til Kerteminde kom vi og der er 
gode oplevelser - Fjord og Bælt med 
marsvin og sæler er et must for 
børnefamilier. Vi mødte selvfølgelig 
flere af deltagerne fra IFR som også 
var på vej hjem ligesom os. 
Da vejret endelig efter 4 dage artede 
sig, tog vi et langt træk til Vording
borg. Turen var på 55 sømil og det 
tog 11 timer, men ingen sure miner 
over det. 
I Vordingborg kom Kirstens bror og 
en bekendt (Olive fra Irland) om
bord, mens Kirsten, Mathias og 
Charlie tog landevejen hjem. Mizar 
kom hjem sent lørdag aften efter 3 
ugers fin fin ferie. 

Se vi har altså husket redningsveste, synes 

både skibsdreng og skibshund at sige. 
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GENERALFORSAMLING EFTERÅR 2002 
Søndag den 27. oktober kl. 9°°i klubhuset 

Dagsorden Følgende er på valg: 

1. Valg af dirigent Formanden Jens Green Jensen 
2. Protokol og beretning Kapsejladschefen Henrik Gravesen 
3. Budget Ungdoms-og jolleleder Tony Pedersen 
4- Valg 2 havneudvalgsmedlemmer Holger Nielsen (ønsker ikke genvalg) 
5. Lovændringsforslag Erling Jørgensen 
6. Andre forslag Formanden for klubhus og bygninger . .Elo Nielsen (ønsker ikke genvalg) 
7. Eventuelt l suppleant til bestyrelsen Jens Peder Skov 

Kasserer Jørgen Rindal 
1 kasserersuppleant Elin Brinkland 

Lovændringsorslag til generalforsamlingen 
Forslag 1. 

Forslag til ny formulering: 

§4 
Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned og 
indkaldes med mindst 1 måneds varsel gennem SSF's 
medlemsblad. 

§ 6  
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således: 
I lige år: 

Formanden, 
kapsejladschefen 
ungdomslederen, 
2 havneudvalgsmedlemmer, 
formanden for klubhus og bygninger 
og 1 suppleant til bestyrelsen. 

I ulige år: , 
Sekretæren, 
s ko lechefen, 
motorbåds- og sikkerhedsrepræsentanten, 
1 havneudvalgsmedlem, 
festudvalgsformanden 
og 1 suppleant til bestyrelsen. 

Herudover vælges: 
Medlemsbladets redaktør, 
kassereren, 
kasserersuppleanten, 
1 måler, 
1 revisor 
og 1 revisorsuppleant. 

Valgperioden for kassereren og kasserersuppleanten er 
foreningens næste regnskabsår. 
Revisorer og målere vælges for 2 år ad gangen, med én i 
lige og én i ulige år. 

§10 
På generalforsamlingen skal regnskabet forelægges til 
godkendelse ved almindeligt stemmeflertal. Budgettet 
forelægges ligeledes på generalforsamlingen. 

Nugældende love (i relevant uddrag) 

§4 
Ordinær generalforsamling afholdes i marts og i oktober 
måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel gen
nem SSF's medlemsblad. 

§ 6  
Bestyrelsen vælges for et år ad gangen således: 
I oktober: 

Formanden, 
kapsejladschefen 
ungdomslederen, 
2 havneudvalgsmedlemmer, 
formanden for klubhus og bygninger 
og 1 suppleant til bestyrelsen. 

I marts: 
Sekretæren, 
skolechefen, 
motorbåds- og sikkerhedsrepræsentanten, 
1 havneudvalgsmedlem, 
festudvalgsformanden 
og 1 suppleant til bestyrelsen. 

Herudover vælges i marts: 
Medlemsbladets redaktør, 
1 måler, 
1 revisor 
og 1 revisorsuppleant. 

Revisorer og målere vælges for 2 år ad gangen, med en 
ved hver generalforsamling i marts. 
Generalforsamlingen vælger særskilt kasserer og kasser
ersuppleant, der begge vælges i oktober, valgperioden er 
lig med foreningens regnskabsår. 

§10  
På generalforsamlingen i marts skal regnskabet 
forelægges til godkendelse ved almindeligt stemmefler
tal. Budgettet forelægges på generalforsamlingen i okto
ber 
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Forslag 2. 

Forslag til generalforsamlingen i SSF den 27. oktober 2002. 

Forslag a. 
Generalforsamlingen skal tage stilling til, om vi skal have en webmaster til 
hjemmesiden og en redaktør til bladet, eller det skal være en og samme per
son, der er ansvarlig for den samlede redaktion i SSF. 

Forslag b. 
Afhængig af udfaldet i forslag a, skal vi have ændret vedtægterne § 6 
(lovene) så de passer til det, generalforsamlingen vedtager. 

§ 6 Herudover vælges i marts: 
Medlemsbladets redaktør, 

Ændres til: 
Foreningens redaktør/webmaster 

eller: 
Medlemsbladets redaktør, 
Hjemmesidens webmaster 

Begrundelse: 
Der kom et læserbrev, som gjorde os opmærksom på, at vi faktisk har to ny
hedsmedier i foreningen. Vi har papirbladet og den elektroniske hjemme
side. 
Papirbladet har en ansvarshavende redaktør, der er valgt af generalforsam
lingen, mens den elektroniske hjemmeside ikke har en ansvarshavende 
redaktør/webmaster, som er valgt af generalforsamlingen. Det er ikke i 
SSF's ånd. 
I SSF har det i mange år været sådan, at generalforsamlingen vælger redak
tøren og det må også gælde webmasteren. 
Traditionen i SSF taler for, at der kun er én redaktør/webmaster, der af 
generalforsamlingen er valgt som ansvarlig for begge nyhedsmedier, fordi 
SSF skal ikke have to konkurrerende blade. 

Med venlig hilsen 
Medl. 891 Poul Christensen 

Forslag 3. 

Jeg vil, på generalforsamlingen den 27.10.02., stille forslag om, at man tager 
stilling til, om man kan indsætte i SSF's love, at der bliver mulighed for at 
medlemmer af SSF kan få en ekstra vinterplads i vandet. 

Jeg vil gerne begrunde mit forslag på generalforsamlingen. 

Medlem A 338. Sven-Erik Culmsee 

Budgetter på næste side 

Havneudvalget 
gør opmærksom 
på... 

BILKØRSEL !! 

I ordensreglementet for Sundby 
sejlforening, står der under 
"PLADSEN" i § 1 blandt andet: 

Al motorkørsel og parkering 
uden tilladelse på havnepladsen 
er forbudt. Undtaget herfra er 
transport af varer til klubhuset 
og fartøjer. 

Det skal forstås på den måde at: 

Parkering og kørsel på plad
sarealet er forbudt, dog tillades 
kørsel i forbindelse med af og 
pålæsning, dvs. Man kører ind, 
læsser af/på, for derefter straks at 
køre ud igen. 

Foreningen har en ganske ud
mærket parkeringsplads som du 
kan benytte. 

Bestyrelsen vil nu stramme meget 
op omkring kørsel og parkering 
på pladsen, så derfor, overhold 
venligst vores ordensreglement. 

Hvis du er i tvivl om hvordan 
foreningens ordensreglement skal 
læses og forstås, er du velkom
men på kontoret om torsdagen kl. 
1900-2030. 

Havneudvalget. 
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SSF budgetsammenligning 
Indtægter År til dato 

1/1-30/9-2002 
Budget Årets bud Index Afvigelse 

Kontingenter 618,855 630,000 630,000 98 -11,145 

Pladsleje m.v. 922,350 787,500 787,500 117 134,850 

Medlemsydelser i alt 1,541,205 1,417,500 1,417,500 109 123,705 

Udvalg: 
Havn & Plads 778,205 840,000 1,000,000 93 61,795 

Klubhus 172,655 40,000 50,000 432 -132,655 

Bladet 82,546 90,000 120,000 92 7,454 

Fester 35,419 19,000 29,000 186 -16,419 

Administration 24,306 28,000 37,000 87 3,694 

Bestyrelse 4,337 7,500 15,000 58 3,163 

Renter 154 1,500 2,500 10 1,346 

Sejlerskole 21,188 22,000 25,000 96 812 

Juniorer 94,230 80,000 100,000 118 -14,230 

Kapsejlads 3,222 29,500 35,000 11 26,278 

Motorbåde 8,425 3,000 4,000 281 -5,425 

Udvalg i alt 1,224,687 1,160,500 1,417,500 106 -64,187 

Resultat 316,518 257,000 0 123 59,518 

Afvigelse Havn og plads skyldes dels Indtægt fra udlejning af parkeringsplads, som slutter 
30.6.2002, dels generelt besparelser, asfalt er medregnet 
Afvigelse klubhus skyldes ekstraordinært store udgifter såvel på huset som på køkken og 
restaurant. 
Afvigelse fester skyldes at standerhejsning blev dobbelt så dyr som budgetteret, samt i øvrigt 
større aktivitet med bl. a. matineer. 

Den 3. november 
arrangerer vi igen 

Søndagsmatiné 
Det kolde bord fra Tina 

fra kl. 12 -14 
og derfter levende musik 

fra kl. 14 -17 
så vi kan få maden på plads 
med en svingom med vor 

partner. 

Jens Svendborg 
spiller op til dans 

Lad os mødes og få en god 
søndag ud af det sammen 

Billetter købes hos Tina, 
kr. 70,-

for det store kolde bord og 
musikken 

Sundby Sejlforening 

Budgetforslag 2003 

Indtægter: Jan.kvt Apr.kvt. Juli kvt. Okt. kvt. lait 2002 Ændr.i % 
Kontingent 330,000 300,000 630,000 630,000 0.00% 
Fast plads 595,833 595,833 595,833 0.00% 
Vinterplads 54,167 54,167 54,167 0.00% 
Indskud/vagt 0 10,000 40,000 50,000 50,000 0.00% 
Skurleje m.v. 87,500 87,500 87,500 0.00% 
Indtægter i alt 1,013,333 10,000 394,167 0 1,417,500 1,417,500 0.00% 

Udgifter: 
Materialer m.v 110,000 100,000 100,000 100,000 410,000 510,000 -24.39% 
Arbejdsudgifter 150,000 220,000 60,000 60,000 490,000 490,000 0.00% 
Havn & plads i alt 260,000 320,000 160,000 160,000 900,000 1,000,000 -11.11% 
Klubhus 120,000 10,000 10,000 10,000 150,000 50,000 66.67% 
Bladet 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 120,000 0.00% 
Fester 3,000 10,000 6,000 10,000 29,000 29,000 0.00% 
Administration 10,000 9,000 9,000 9,000 37,000 37,000 0.00% 
Bestyrelse 2,500 2,500 2,500 7,500 15,000 15,000 0.00% 
Sejlerskole 8,000 13,000 1,000 3,000 25,000 25,000 0.00% 
Juniorer 20,000 40,000 20,000 20,000 100,000 100,000 0.00% 
Kapsejlads 4,500 11,500 13,500 5,500 35,000 35,000 0.00% 
Motorbåde 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 0.00% 
Renter 0 500 1,000 1,000 2,500 2,500 0.00% 
Udgifter i alt 459,000 447,500 254,000 257,000 1,417,500 1,417,500 0.00% 

Kvartalets likviditet 
Akkumuleret likvid. 

554,333 
554,333 

-437,500 
116,833 

140,167 
257,000 

-257,000 
0 

0 0 
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\x 

V 
2 lærere fortæller 

Tina og jeg var på kursus på Vejstruplund for at lære at lave aviser i undervisningen. Vi er 
begge lærere på Munkegårdsskolen i Gentofte. Vi blev hurtigt belært om, at vi ikke kunne lære 

børn at skrive artikler, hvis vi ikke selv havde prøvet hele processen. Derfor blev vi udstyret med blok 
og blyant og sendt til Svendborg havn for at lave en artikel om, hvad vi nu syntes kunne være interes
sant. Og resultatet, ja det er her. 
Vi er begge glade for at have prøvet det - det er nemlig ikke så nemt, som man umiddelbart skulle tro. 

4 timers tæv på Køge Bugt 
Af Tina Westergaard & Kirsten 

Høgenhaug 

Hvis to kvinder befinder sig på en 
båd, og de oven i købet ejer den, 
kan de være sikre på, at de ikke 
bliver mødt med de sædvanlige sej-
lerhilsner fra søens folk, der for
venter, at manden skal dukke frem 
fra kahytten. Han kommer bare 
aldrig. 

Bevæbnet med et duelighedsbevis 
fra 1986 og en overhængende fare 
for søsyge ved synet af vand har 
Heidi og Mette anskaffet sig en 
Hurley 22. "Vi fik den for en slik og 

på RUC. "Jeg kan hverken svømme 
eller sejle, jeg er hele tiden søsyg, 
men jeg har fået mig en god red
ningsvest, og når Heidi er rolig, er 
jeg det også, "griner Mette" og ser 
over på Heidi, der sidder ved siden 
af hende. Heidi er 30 år, kører ambu
lance som falckredder og hun læser 
til sygeplejerske - så førstehjælpen 
er ombord, hvis uheldet er ude. 

A la Harry Potter 
"Hedvig" vugger blidt for den 
østlige brise, sengetøj og hånd
klæder blafrer i masten og det 
falmede Dannebrog er på sin plads 
agter, og lugten fra fiskehandleren 

skulle bare skure skimmel og svamp 
af, så var den sejlklar," fortæller 
Mette på en tirsdag eftermiddag i 
september i Svendborg havn. 

Mette er 31 år, arbejder som syge
plejerske og læser masteruddannelse 

er på plads. For Harry Potter er 
uglen Hedvig et lykkeligt vende
punkt, og det samme er båden for 
Heidi og Mette, derfor navnet. 
De viser hende stolt frem og omtaler 
hende i kærlige vendinger. "En båd 
omtales altid som hun," siger Heidi, 

"men folk forventer altid, at det er 
en han, der sejler den." 
"Det er utrolige reaktioner, vi bliver 
mødt med fra andre sejlere," sam
tykker Mette, "når det går op for 
folk, at vi bare er to piger ombord, så 
kommer spørgsmålet hver gang, om 
vi har lejet båden? Folk kan ikke 
forstå, at to piger både kan sejle og 
eje en båd. "Heidi griner:" Det er da 
også kun mig, der kan styre den." 

Tyskere i sigte 
Mens pigerne fortæller, holder de 
øje med, hvad der sker i havnen. For 
fulde sejl lægger en tysk båd til kaj, 
og pigerne vurderer nøje manøvren. 
"Det er altså ikke særlig smart at 
lægge til i høj fart med sejlene oppe i 
en fremmed havn, "mener Heidi, "vi 
gled selv stille og roligt ind på vores 
plads i havnen." 

Heidi og Mette har været på søen i 
tre uger og sætter snart sejl hjem 
mod Amager. De håber, at vinden 
går i vest, så de får en mere blid 
hjemfart. "For da vi tog hjemmefra, 
hørte vi ikke den seneste vejrudsigt, 
så vi krydsede Køge Bugt med vind
styrke 13 og IV2 m høje bølger - det 
kostede os fire timers tæv." 

Vidste du at 

En Hurley er en sejlbåd på 
22 fod med en 8 m høj mast. 
Hurley 22 er en af de første 
sejlbåde, der blev bygget til 
at krydse Atlanten. 
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Rejsebrev nr. 3 Laudun L1 Ardoise. France den 25 september 2002 

REJSEN TIL 
SOLKONGENS KANAL 
Af Hans Guldager "Loup De Mer" 

Det gode skib "Loup De Mer" har 
trods strejker, manglende vand i 
kanaler og floder støt og roligt, ja 
planmæssigt arbejdet sig gennem 
de indre europæiske vandveje i 
Euro-land, og er nu på Rohne flo
den ca. 100 km. fra Middelhavet, 
hvor vi har fundet alle tiders lille 
godt beskyttet havn. 
Her vil Loup De Mer blive lagt op 
for vinteren, hvis man da kan kalde 
det for vinter i denne del af Europa. 
Kun 50 km længere nede af Rohne 
er vi ved indgangen til Solkongens 
Kanal der bliver næste års sejler-
mål. 

Jeg lovede i sidste rejsebrev ikke at trætte 
læserne med de sædvanlige rejsebeskriv

elser som der findes et utal af vældig 

gode, meget saglige og grundige, andre 

kan gøre det meget bedre. Derimod vil 

jeg for-søge at komme med vore 

oplevelser stort som småt, fortælle om 

livet og forskellighederne som man 

oplever det, som sejler i Eurolandene. 

Strejker på de indre vandveje. 
Når man sejler er man normalt 
ligeglad med om der er strejke der 
hvor man kommer hen, noget an-

Slusen lukket, denne gang på grund af frokost. 

derledes ser det ud når man er 
afhængig af en række menneskers 
forgodtbefindende når sejladsen går 
gennem sluser - på floder og kanaler. 

Ved flere lejligheder hørte vi om 
strejker på de tyske vandveje, her 
går alt jo korrekt og præcist til, så 
det blev til punktstrejker, nøje plan
lagt i forvejen og som i princippet 
skulle hindre de 
store flodbåde og 
den kommercielle 
trafik i at sejle. En 
strejke hist og pist 
over nogle timer, 
det var til at leve 
med, helt ander
ledes gik det for 
sig i Frankrig. 
Vor lille eskadre 
på 4 både var ef
terhånden blevet 
opløst, samlet og 
opløst igen, alt ef
ter temperament, 
historiske og kulturelle interesser. 
På vejen ind i det franske var "Loup 
De Mer" derfor kommet en dag 
bagefter. 
Vi var stadig på Meuse floden i 
Belgien, da den gamle franske 
grænsesluse ved byen "Givet" blev 
lukket, alle signaler slukket og en 
stor proklamation opsat med ordene 
- SE METTRE EN GREVE. Således 

opfattet i en kik
kert fra den bel
giske grænseby 
"Agrimont" der før 
Benelux og Euro
land, havde levet 
fedt og godt af 
grænsehandel, 
samt opkrævning 
af told og skatter. 
Nu kun en skygge 
af fortids storhed 
med en forfalden 
kaj uden vand og 
el, men mærkvær
digvis, et tankan

læg der bestemt hørte til på teknisk 
museum med Eurolands billigste 
pris på diesel, ( 33 cent ca. 2..50 kr.) 
Da vi anløb byen var al kajplads 

allerede optaget af et par store flod
både og ca. 10 lystfartøjer af alle 
arter, vi fandt en overbegroet gam
mel kaj på modsatte bred af Meuse 
der blev brugt til udskibning af grus 

I Skønne omgivelser ventes der på at strejken afsluttes 

og skærver ca. en gang hvert anden 
år, ikke særligt rart men til gengæld 
med udsigt til den franske sluse i 
alle de fem dage strejken varede for 
vort vedkommende. 
Vi indførte en slags rationering af 
vandbeholdningen, bådens elforsy
ning blev holdt i fineste form takket 
være vore solceller, det varme vand 
til bad og vask blev klaret ved hjælp 
af vand fra floden, og her fik vi brug 
for den medbragte sorte vandsæk 
til sol opvarmning. 

Frankrig på cykel 
Proviant manglede vi ikke, men al
ligevel tog vi turen på cykel de godt 
3 kilometer til den nærmeste by i 
Frankrig for at handle. 
Hvilket held, vi kørte næsten lige 
ind i gode gamle hjemlige "Aldi" og 
hvilken opdagelse, med priser der er 
endnu billigere end i Danmark. Og 
jeg som troede at i Euroland ville en 
dåse sardiner fra Portugal, overalt 
koste nogenlunde det samme. 
Mere mærkværdig var det, at den 3 
stjernede velkendte skiveskårede 
spegepølse fra Danmark var hele 
3.50 kr. billigere. 
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Når vi nu skal sejle i Euroland i 
mange måneder, betale med en for 
os mystisk valuta, som Danmark jo 
indtil videre ikke har den rigtige 
tillid til, har vi her en passende 
lejlighed til at studerer fænomenet 
nærmere hos de EU borgere der er 
blevet overtalt til denne €. 

Der må være noget ved € (Euroen). 
Jeg ikke forstår!. Men vi er jo også 
kun EU borgere uden rettigheder til 
€. Personligt har jeg altid være noget 
skeptisk med hensyn til den fælles 
valuta, vil de store lande nu enten 
snyde os eller føre os i fordærv. 
Jeg kan jo godt se at det er nemmere 
bare at skrive € tegnet som jo findes 
på alle computere som sælges i EU, 
frem for at skrive kroner eller bare 
Kr. 
I årevis diskuterede man hvad den 
skulle hedde, ingen fik ret og ingen 
kan udtale Euroen så det klinger af 
soliditet og velstand, så er det nem
mere med mønterne som kaldes 
Cent indtil de når værdien af en € . 

Mønterne 
Mønterne er en hel EU historie for 
sig, efter utallige glødende debatter 
fik hver land et passende antal møn
ter med egen bagside. 
For os EU borgere uden egen bag
side, fordi vi ikke er med i Euroland, 
er det sjoveste man kan finde på 
med disse mønter, at kigge på bagsi
den. 
Her er en med den spanske konge, 
og her en lille 2 cent fra Finland der 
ikke er til at se hvad det skal fore
stille, de Franske og Tyske kredser 
om storslåede symboler. Tyskerne 
har været så dristige at sætte 
Brandenburger Thor på bagsiden af 
en 10 cent. Belgien og Holland og 

Luxemburg holder sig til de fyrste
lige huse. 
Minsandten her er en 1 € mønt der 
er hvid (7.50 kr.). Bagsiden fortæller 
at det er til supermarked Match så 
man kan udfri en vogn til det store 
indkøb. Så alt er billigt her i Euro
land, hjemme skal der mindst 10 
kroner i vognlåsen. 
Spørger man EU borgerne med ret 
til €, aner vedkommende ikke hvad 
der er på bagsiden af mønterne, de 
har kun interesse i forsiden, den er 
nemlig ens for alle mønter med 
samme værdi. Her kunne vi have 
vist vor stolthed og uafhængighed , 
for der er så mange forskellige 
møntværdier at alle kunne få en bag
side, inklusive Prins Henrik, og den 
forrige og nuværende statsminister. 

€ sedlerne 
Da Danmark jo, sammen med 
Sverige og England, ikke er med i 
det rigtige Euroland fordi vi ikke 
ville have €, blev de øvrige efter de 
sædvanlige diskussioner, enige om 
at droppe alle nationale symboler. 
Motiverne måtte ikke være genken
delige, således skulle der være broer 
på forsiden og indgangspartier på 
bagsiden, beløbetP skulle stå med 
store tal på begge sider, ingen kan i 
dag fortælle hvad der er for og bag. 
Mindst et land må dog have trumfet 
noget nationalt igennem, under EU
RO er yderligere sat EYPO, 
Ingen almindelig bankmand og slet 
ingen Eurolands borgere kan for
tælle hvad EYPO står for. Der gættes 
på latin, andre kommer med den 
konklusion at det må være de satans 
dygtige grækere eller måske Italie
nerne der har været på spil. 
Egentlig er de kønne disse sedler, 
der er bare ingen der beundre dem, 
alle - lige fra handlende til os løn -
eller pensionsslaver skynder sig at 
gnide på forsølvningen, det gør man 
i Euroland hvor € er lige så værdi
fast som $. som alle jo gnider på, 
både i TV. - og på hotellet når vi 
tager på charterferie. 

De rige EU borgere må oven i købet lide 
den tort at den forsølvede pla-mage der 
skulle hindre falskmønteri bliver større 
og større jo mindre værdi sedlen har. 
Hvem vil dog gå i gang med en 10 € når 
det er nemmere at lave en 200 €. 

Gangbar EU sejler 
Som EU sejler der må betale veksel
gebyr for at få lov være rigtig gang
bar EU sejler, kan det undre at skif
tende danske regeringer i årevis har 
presset borgerne til at afskaffe kro
nen. I teorien skulle den danske spe
gepølse minus et par øre ekstra til 
transport og en fransk etiket, koste 
det samme i Danmark som i 
Frankrig, hvis vi ikke havde Euro
lands højeste moms på fødevarer, 
foruden en spiritus og brændstof 
beskatning der kun overgås af 
Sverige. Nogen har jo opdagede det, 
og køber vildt ind - hos vore 
nærmeste partnerland. 

Som langturssejler er Euroen en 
storslået behagelighed og et rationel 
betalings middel, vi har sejlet gen
nem 4 lande, betalt med den samme 
valuta, Ingen overflødige penge fra 
det ene land til det andet, ingen 
dårlige tilfældige kurser, for Euro
land har sat kursen på kroner ens i 
alle € landene, således at ingen kom
mer til at give for meget for vore 
gode danske kroner. Og så var der 
altså også lige gebyret
og her er der frit slag for alle. 
Hvad så med betalingskort, her er 
kursen som hovedregel endnu 
dårligere, eller gebyret tilsvarende 
mindre eller større, og endnu har jeg 
ikke mødt en Hafenmeister eller en 
Port Capitaneri, den lille Bar eller 
Markedshandler, der har blot en 
fluesmækker til den slags betalings
former.. Kortene er gode nok i su
permarkedet eller på hovedstrøget 
og i den fine restaurant i Euroland. 

lp 

Skipper må køle af efter den 4 strejkedag 

Tilbage til strejken 
Hver morgen præcis kl. 815 trådte 
strejkekomiteen og 15-20 tilhørere 
sammen foran slusemesterens hus, 

På cykel til Aldi i Frankrig 
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her foregik diskussionen med store 
armbevægelser og overbevisende 
talegaver, som man gør det på fransk. 
Slusens nøgleposition gav den 
åbenbart en lederstilling i foretagen
det, for stafetter i biler med paroler 
og opslag blev sendt af sted til de 
øvrige sluser i området. 
3 dage ind i strejken fik vi besøg af 
John og Ingrid fra "Amigo" der i bil 
med et par venner besøgte os her i 
Belgien. De lå godt og sikkert i en af 
de franske slusekanaler, af vor lille 

blot vise sine skibspapirer og betale 
for at sejle på de franske floder og 
kanaler. 
Besætningen på slusekontoret havde 
aldrig haft så mange sejlere på en 
gang. Og der ventede flere på begge 
sider af slusen. Franskmænd er ene
stående herlige når det gælder 
elastisk virvar og panik. 

Else med hele samlingen af doku
menter var blevet sendt op på kon
toret, her var andre sejlende EU 

sprog. 
Else fik genialt fortalt alle at "Loup 
De Mer" jo var et fransk navn, og at 
vi som EU borger har samme ret 
som andre EU borgere til at kalde 
vor båd hvad vi vil når bare det 
holdes inden for de 16 sprog der er i 
Euroland. 

Det kom så an på en prøve, den 
stakkels computer åd virkelig "Loup 
De Mer", men ejerens navn kunne 
den på dette tidspunkt slet ikke 
klare, og som følge heraf kunne den 
heller ikke udskrive en regning. 
Ingen regning ingen €. 

Her trådte Slusemesteren til, han 
skulle jo have gang i sin sluse, han 
forkyndte at alle herefter kunne be
tale et eller andet sted hvor der var 
et VNF kontor. 
Else der havde læst om franske 
fængsler hvis man var skyldig til 
staten, forsøgte at få det skriftlig, en 
rød kuglepen slog en streg rund om 
St. Jean- De- Losne a la Saone på 
bagsiden af prislisten. Men vi skulle 

jo til Paris og alle kanalerne først. 

Endelig i Frankrig 
Her hørte al tale op, for portene ind i 
Frankrig var nu ved at blive åbnet, 
så det var bare om at komme om
bord for nu skulle der sejles. Vi 
havde det herefter ganske fornøjeligt 
med hver fjerde slusemester der 
troede vi talte fransk fordi båden 
hed noget de kunne forstå, gjorde 
sig megen umage med at ville se 
vores vignet ( tilladelse) som vi ikke 
havde. 

Paris kan også se sådan ud. 

Hvis der var en computer hos sluse
mesteren og den virkede, kunne 
han se på skærmen at vi af en eller 
anden grund først skulle betale et 
sted i Sydfrankrig. Ja ! men i er jo på 

eskadres 2 øvrige både, var en hav
net i bunden af en sluse da strejken 
begyndte og den sidste havde vi in
tet hørt fra. 

Rygterne fortalte os at vor sluse var 
den sidste der holdt stand, delta
gelsen i klokken 8 mødet ved slusen 
var også skrumpet betydeligt ind, 
alle ventede på øjeblikket hvilket 
indtraf den 8 juli, fem dage efter 
starten og ganske ubemærket. 

Så sejles der 
Kl. 8 om morgenen kunne vi i 
kikkert pludselig se at sluseportene 
var åbne, her var efterhånden 
ankommet 25 fartøjer af alle kate
gorier, hvilket gav anledning til et 
sandt kapløb for at komme med i 
første slusehold, det lykkedes os 
med lidt presseri, lidt råb og skrig, 
samt nogle flere fendere. 
Var der kun virvar i slusen, var der 
sandelig kaos på slusekontoret, her 
skulle man normalt som EU sejler 

er bedst 

medborgere fra flere nationer alle
rede godt i gang med at hjælpe til, så 
det totale kaos kunne opstå. 
Computeren blev betjent af flere 
fremmede hænder fordi fransk
mænd har lidt svært ved at stave til 
disse flotte bådnavne der kommer 
sejlende til deres land, så den gik i 
panik og kunne hverken stave til æ-
ø eller å, hverken på svensk eller 
norsk. 

Grækeren der skulle hjem til den 
rigtige Feta som jo laves af rigtig 
græsk gedemælk, som han sagde, 
og ikke det smagsløse danske 
komælk, selv om vi nu har fået EU's 
ord for at vi også må kalde vores 
Feta for Feta trods græske protester, 
fik computeren til at gå i sort da han 
forsøgte med det græske alfabet. 
Den ville fra nu af kun tale med 
franskmænd på fransk, der kun 
kunne betjene den med en finger af 
gangen, selv om den som EU com
puter var forpligtiget til alle EU 
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vej til Paris... Strejke ! Umuligt 

slusefolk kan ikke strejke. Vi vil gerne 
betale her, umuligt det står i St Jean 

De Losne. Desuden må vi ikke modtage 

€, undtagen som løn. 

Da vi kom til Paris brugte vi en halv 
dag på at finde et SNF kontor( Voies 
Navigables de France) som vi meget 
heldig kom til lige inden frokost så 
diskussionen om betalingen ind
skrænkede sig til om det var cool € 
case, for de tog ikke kontokort lige 
før frokosten. 
Hele Frankrig går i koma med und
tagelse af Supermarkeder - Barer og 
Spiserestauranter mellem kl. 1200 og 
1330, nogle gange helt til kl. 1500. 
Til gengæld er der længe åben om 
aftenen også om lørdagen måske 
også om søndagen. Men om manda
gen har alle ret til at holde lukket 
hvilket de fleste gør, heldigvis lige 
med undtagelse af Banker og 
Super-markederne og så dem der 
handler med turister. 

Også på kanalerne kan skumringen være 

aldeles smuk 

Euroland er således et herligt sted at 
være i som sejler. Agurkerne er 
stadig krumme undtagen i Dan
mark. Og Svend Augens miljøregler 
for sejlende toiletter gælder først fra 
2010 i de rigtige Eurolande. Vor nu
værende Miljøminister har i den an
ledning da også udtalt at vi som EU 
land, selvfølgelig skal følge EU reg
lerne til punkt og prikke, hvorefter 
han kom til at fyre 580 miljøansatte. 
Ved nærmere eftertanke har jeg i de 
4 EU lande vi har sejlet i, kun set 1 
toilettømningsanlæg, det var i 
Passathavnen i Liibeck. 

Forsættes... 

KASTRUP MARINE SERVICE A/S 
ER FLYTTET TIL: 

SALTVÆRKSVEJ 56 

Vi har som sædvanlig et stort udvalg i: 

BÅDUDSTYR - BÅDMALING - TOVVÆRK 
FISKEGREJ - SEJLERBEKLÆDNING 

SØKORT - ELEKTRONIK 

Kig forbi og få det nye 
NAUTISK UDSTYR KATALOG 2002 

Vore åbningstider er som hidtil: 
Mandag - Fredag: 9.00 - 17.30 
Lørdag:  9 .00-13 .00  
HUSK EKSTRA-ÅBENT: 
Fra PÅSKE til PINSE-søn-& helligdage 9.00 - 13.00 

k 
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Motorbådsrepræsentanten informerer: 

Ekstra fisketur! 
Sundby sejlforening afholder i år en lille ekstra fisketur. 
Vores sponsorer fra sidste fisketur var jo meget gavmilde med deres præmi
er og samtidigt med dette, ved vi jo alle, det har været en varm sommer 
med høj vandtemperatur, så derfor havde vi mange præmier, men 
desværre kun lidt fisk til indvejningen. 

Derfor vil der igen blive afholdt en fisketur 

lørdag den 2. november. 
Skippermøde i jollehuset kl. 800 

Her købes deltagertegn af 10,- kr. 
& 

vi får smurt halsen med en lille en, husk selv kaffen ! 
Ingen af de deltagende både må forlade havnen før starten går kl. 900, og 
alle deltagende både skal være inden for molerne senest kl. 1500. !! 

ALLE BÅDTYPER ER SELVFØLGELIG VELKOMNE, LIGE FRA ROBÅDE 
PÅ 8 FOD, TIL HAVKRYDSERE PÅ 40 FOD. 

Indvejningen af de rensede" fisk vil foregå 

mellem kl. 1500 - 1600 på prampladsen. 

Bemærk! 
Der må kun anvendes alm. fiskestang og snøre, bruges der 
andet bliver du udelukket fra konkurrencen. 

Hcvyvi&r godt nok 
lidt ucb, 
me-n/je^-trør 
ailt^eveZ/ vi/ ikcil 
patøe/påshcwYv... 

Hvem fanger den største fisk, den længste fisk, den 
mest sjældne fisk, den mindste fisk, de fleste fisk, 
mindst fisk, flest fisk eller underligste fangst ?? 

Præmieuddelingen vil foregå i jollehuset kl. 1700!! 
Kim 

Diverse fangster 
siden 1995 

1 tilfældig uorden 

en torsk på 4,8 kg. renset 

2 personer 

91 sild 

5 personer 

166 sild 

en hornfisk på 725 gram 

en fisk på 72 gram 

en makrel på 600 gram 

en person 

11 torsk 

en båd 

85 hornfisk 

en sej på 800 gram 

en sild på 425 gram 

en båd 

38 kg sild 

en hvilling 

en skrubbe 

en søstjerne 

en søpølse 

en ål 

en modelbåd 

diverse tovværk 

et net med et tor skeø] e 

et meget snoet sneglehus 

et langt stykke tang med en 

stor sten 

en konservesdåse fyldt med 

levende muslingerne 

et stykke abstrakt drivtømmer 

og mange mangeandre ting. 

Så der skulle virkelig være mu

ligheder for at få noget på krogen 

denne dag. 

Kim 
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^Nyt om T 
I vagtordningen 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

Gældende fra 

den 15. oktober 2002 

Bemærk! 
Ønske om dato for nattevagt, 

skal afleveres senest en uge 

(7 dage), før den ønskede dato. 

Det vil sige: 

hvis du ønsker at gå vagt f.eks. 

onsdag den 18. december, 

skal du aflevere sedlen senest 

onsdag den 11. december. 

Vagtkalenderen bliver ajourført 

min. hver mandag og torsdag. 

Kim 

Det foregår i 

Sejlklubben Lynetten 
Refshalevej 200 

1432 K 

Kanalaften 
Onsdag den 27. november vil 
Hans P Brædder 
vise lysbilleder og fortælle om 

Kanalfart gennem Europa 

Det er sikkert, at dette foredrag ikke bliver kedeligt - HPB (som i mange år 
har været medlem af S/K Lynetten og har sejlet de mest utrolige steder) 
forstår kunsten at berette om sine oplevelser på en måde, så tilhørerne bare 
lytter og lytter. 
Mød op kl. 19.00 den 27. november og få en god oplevelse. 

Turudvalget 

300 i 

250 -

200 -

150 

100 

Aldersfordeling i Sundby Sejlforening 
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16É 
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Old Boys Mesterskab 2002 
Lørdag den 17. august startede som 
så mange andre morgener. Fuglene 
sang og solen stod op på en skyfri 
himmel. En ting var dog ganske an
derledes denne morgen; i dag skulle 
årets Old Boys Mesterskab starte! 

Luften var tyk af forventninger og 
nerverne var på højkant, da vi på 
slaget 0900 mødtes på terrassen foran 
klubhuset til det traditionelle skip-
permøde og lodtrækningen om 
hvem, der skulle møde hvem og 
endnu værre hvem, der ville vinde 
de tre pligtopgaver. 

Efter nogle kloge ord fra stævneleder 
Claus Zastrow omkring den prak
tiske afvikling af sejladserne fik alle 
deltagere som opvarmning 1 enkelt 
til at skylle halsen med før lod
trækningerne. 
Det kvindelige medlem af hver 
besætning trak et nummer, der 
afgjorde pulje placeringen. Følgende 
besætninger fik endvidere en ekstra 
"præmie": 

•Jens Green og besætning skal 
arrangere lørdag aften festen i 
2003 

•Lars Schaldemose skal sørge for 
præmier til Old Boys mesterskabet 
2003 

•Undertegnede skulle skrive om 
2002 mesterskabet til pressen (bl.a. 
SSF Bladet) 

Der deltog 12 besætninger iht. de 
sædvanlige regler: 
3 besætningsmedlemmer, heraf 
mindst en dame/frue/frøken/kvin
de/hejre (alder 30+). Mændenes 
alder: 40+. De tolv hold blev efter 
lodtrækning om lørdagen delt i to 
puljer. Alle mandskaber skulle sejle 
tre sejladser efter "Elvstrømsy-stemet" 
med tre både (Ynglinge) i hver sej
lads. Dette gav 6 sejladser i hver pulje 
med udskiftning af besætninger på 
vandet imellem hver sejlads. Denne 
kapsejladsform kræver meget logistik 
af stævnelederen og hans hjælpere, 
men den er sjov for deltagerne, da der 
hele tiden sker noget (og man får også 
sejlet speedbåd!). 

Lodtrækningen var "fixet" således at 
de forsvarende mestre lagde ud om 
lørdagen i en "nem" pulje mens alle 
de andre favoritter skulle slås hårdt 
om sejren i den anden pulje! 

Lørdagens sejladser blev sejlet i 
rigtig Old Boys vejr. Strålende sol 
og let vind fra østnordøst om 
formiddagen. I løbet af dagen løjede 
den mere og mere indtil den helt 
forsvandt, hvorefter den kom igen 
fra ca. sydvest. En nordgående 
strøm drillede noget, bl.a. med et 
par kritiske mærkeberøringer til 
følge, hvilket blot gjorde sejladserne 
mere spændene. 

Efter dagens sejladser førte Jan 
Knudsen og hans team af for
svarende mestre med 3 første 
pladser foran Tommi Nyemanns 
verdensmester team og Grev(e) 
teamet, hver med 2 første og en an
den plads. Endnu var intet afgjort 
(troede vi!!!). 

Om aftenen havde Ole og Annie 
Juul arrangeret "shanty-party" hos 
Tina i Pejsestuen. Skipperlabskovs 
og citronfromage (i rigelige mæng
der) akkompagneret af Tove Nye-
land på harmonika. Hertil masser af 
fællessang fra SSF sangbogen. En 
noget anderledes Old Boys fest end 
tidligere, men en hyggelig aften, der 
ikke sluttede alt for sent. 
De mange timer i solen havde også 
gjort deltagerne trætte! 

Søndag morgen kl. 10 mødtes vi 
igen til en ny puljeinddeling. En "dy
namitpulje" med de 6 hold med fær
rest point efter førstedagen og en 
"tursejlerpulje" med de 6 topscor
erhold. Til sin egen overraskelse 
havnede Kim Steffensen i "Tursejler
puljen"; måske var det blot et trick 
for at undgå at møde de værste 
konkurrenter igen om søndagen??? 

Vejret var igen perfekt. Strålende sol 
med let vind. 
I løbet af dagen igen et ca. 160° vind
skift efterfulgt af øgende vind. Alle 
startprocedurerne såvel som de 

løbende baneændringer, blev 
fornemt håndteret af baneleder 
Henrik Scharff og hans håndgangne 
mænd ombord i "Bollen", "Tryksen" 
og "Codan". 

Efter søndagens 12 sejladser i de to 
puljer var mesterskabet afgjort. Det 
blev, desværre for undertegnede, 
men fuldt fortjent, suverænt gen
vundet med i alt 6 første pladser af 
Jan Knudsen, Marina McDougal og 
Jørgen Jensen. 
De genvandt dermed også retten i 
det næste år til "Old Boys Stokken" 
og Kirstines pokal. 
TILLYKKE! 

På de næste pladser fulgte å point 
Kim Steffensen, Mette Green og 
Klaus Nielsen, der med tre turbo 
første pladser om søndagen lige ne
top indhentede og dermed slog un
dertegnede Claus Brask Thomsen, 
Jannie Winther Thomsen og Torben 
Rottbøll Andersen. 

De tre præmietagende hold blev be
gavet med præmier fra vores 
gavmilde præmiesponsorer. En stor 
tak til disse: 
•Columbus Marine for Harken 

handsker, minelamper, TREM 
tasker, Spinlock Power-Cleat, m.m. 

•Columbus Trading for Victorinox 
knive til alle præmietagere 

•Metorion Music for musik CD'er til 
alle præmietagere 

Annie Juul, der for nogle år siden 
vandt vandrepokalen til bedste 
kvinde i Old Boys Mesterskabet til 
ejendom, genudsatte pokalen til evig 
vandring. Flot gjort og tak for det. 
Marina fik derfor også overrakt 
denne pokal. 

Den sidste vandrepokal, "Den 
Grimme Ælling", går til en deltager 
der har gjort "en bemærkelsesværdig 
handling, dvs. med andre ord: en 
kvajepræmie! Der var stor uro 
blandt mange deltagere, før det blev 
afsløret, hvem der fik retten, og 
pligten, til i det næste år at have den 
flotte skulptur udstillet foran ens 
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hjem. Blandt deltagerne var der flere 
oplagte kandidater, bl.a. en (???) der 
havde brugt et mærke som bokse
bold! Det viste sig dog, at hvis man 
endelig skal dumme sig, så skal man 
i hvert fald IKKE gøre det lige foran 
dommerne. Niels Peter Petersen blev 
en populær vinder, for en styrbord
bagbord situation på startlinien! 

Endnu engang også en stor tak til 
Søværnets Idrætsforening for lån af 

6 meget ens Ynglinge. Det var des
værre ikke bådene man kunne give 
skylden for manglende personlige 
resultater! 

Sidst, men ikke mindst, en stor tak 
til Claus Zastrow, Henrik Scharff og 
alle deres hjælpere i bådene, bu
reauet og juniorhusets køkken. 
Uden jer var det ikke muligt for os 
"ældre" at få denne fantastiske årlige 
konkurrence på vandet. 

Vi håber at mindst lige så mange 
deltagere vil møde op når Old Boys 
Mesterskab 2003 skal sejles den 16-
17 august 2003. Men inden da skal vi 
selv hjem og træne i "Dracula"! 

Med Sejler Hilsen 
Team Grev(e), Jannie, Torben og 
Claus 

Old-Boys mestrene Nr. to og bedste tursejler Nr. tre, Klaus, Torben og Jannie 

Jan, Marina og Jørgen Kim, Klaus og Mette 

Resultatliste for Old Boys Mesterskab 2002 

Placering Navne Point 
1 Jan Knudsen, Marina McDougal, Jørgen Jensen 6 
2 Kim Steffensen, Mette Green, Klaus Nielsen 9 
3 Claus Brask Thomsen, Jannie Winther Thomsen, Torben Rottbøll Andersen . .9 
4 Ole Juul, Annie Juul, Leif Guldbech 10 
5 Niels Peter Petersen, Grethe Andersen, Trille Andersen 12 
6 Lars Schaldemose, Frank, Lene 12 
7 Tommi Nymann, Lis Jensen/Sussi Heger, Michael Empacher 12 
8 Jens Green, Bjørka Schandorff, Dan Knudsen 13 
9 Niels Jønsson, Kirsten Beck, Ralf Jensen 13 
10 Poul Zastrow, Erling Jørgensen, Solveig (Fru Hansen) 15 
11 Jørgen Rindal, Lillian Green, Ole Jensen/Karl Thorup 15 
12 Jan Sejrbo, Birte Secher, Brono 19 

V andrepokaler: 
Old Boys Stokken til mestrene 
Kirstines Pokal til mestrene 
Kvajepræmien ("Den Grimme Ælling") gik til Niels Peter Petersen for en styrbord/bagbord situation ved 
startlinien 
Pokal til Bedste Kvinde gik til Marina McDougal 

Ekstra præmier: 
Bedste "tursejler" (B-puljen om søndagen) blev Kim Steffensen 
Trøstpræmien til Niels Peter Petersen 

Jens Green skal arrangere Old Boys festen 2003 
Lars Schaldemose skal sørge for præmier 2003 
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Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 30. september 2002 

Afbud fra Bjørka. 

Punkt la. Protokol: 
Intet. 

Punkt lb. Eksterne forhold, der ve
drører SSF: 
Maritimt ungdomshus: 

Formanden oplyste at der er valgt et 
projekt hvor huset er udført som en 
trækonstruktion placeret på pæle i 2 
etager med mulighed for placering 
af både på etagedækkene. 
Rådgivende ingeniørfirma er Cowi-
Consult og entreprenør Phil & søn. 
Projektet vil senere blive trykt i SSF 
bladet. 

Ny Amager Strandpark: 

Strandparken vil blive gennemført 
uden deltagelse af Tårnby kom
mune, da de ikke vil deltage øko
nomisk. Strandparken vil derfor kun 
blive ført til kommunegrænsen 
mellem København og Tårnby. 
Projektet vil snart blive udsendt til 
offentlig høring. 

Punkt 2. Beretning: 
Jens og Erling har været til møde 
med Københavns Kommunes Øko
nomiforvaltning ved Direktør Paul 
Sax Møller og hans medarbejdere 
vedr. ny leje aftale af vores havne
areal. Det blev tilkendegivet at SSF 
vil få en lejeaftale på 22 år, men da 
aftalen går ud over 10 år skal den 
først godkendes af borgerrepræsen
tationen, men SSF vil i løbet af okto
ber måned få tilsendt en hensigts
erklæring på lejeaftalen godkendt til 
vor generalforsamling. 

Forslag til generalforsamlingen: 

Et udvalg bestående af Jens, Erling, 
OP og Bjarne Winther har arbejdet 
med et forslag til generalforsamlin
gen vedrørende ændret tidspunkt 
for afholdelse af generalforsamling. 
Forslag fra Svend Erik Culmsee ved
rørende både i havnebassinet i vin

terhalvåret. 
Forslag fra Poul Christensen ved
rørende den ansvarlige for SSF-
bladet/ publiceringen på Internettet. 

Punkt 3. Havn og plads: 
Asfaltbelægning på pladsen ved 
klubhuset og ved mastekranen er af
sluttet og afleveret. 
Der er udtaget sedimentprøver i 
havnebassiner og sejlrende for miljø
analyse til brug for eventuel ud
gravning. Resultatet vil senere blive 
trykt i bladet. 

Punkt 4. Klubhus: 
Skilte om selvafrydning af borde vil 
blive opsat. 

Punkt 5. Fester: 
Alle arrangementer for resten af året 
er planlagt. 
Deltagerliste for afriggergilde blev 
gennemgået. 

Punkt 6. Sejlerskole: 
Sejlerskolen har haft 18 elever til 
prøve og alle bestod. 
Teltet til skolebådene er repareret af 
havnesjakket. Der vil nu blive ryd
det op i teltet. 
Ulla og Kim har deltaget i et møde i 
DS Østersøkredsen og diverse arran
gementer blev planlagt for år 2003. 
Der arbejdes med at få gennemført 
et VHF-radiokursus gennem kred
sen, arrangementet vil senere blive 
annonceret i bladet. 
Poul har udarbejdet nye eksamens
beviser til sejlerskolen, som vil blive 
brugt fremover. 
Der er mange, der har meldt sig til 
navigationsundervisningen i vinter
halvåret, så det er muligvis nød
vendigt at oprette 2 hold, således at 
der er undervisning tirsdag og ons
dag. 

Punkt 7. Ungdom og Joller: 
Ynglingeholdet "Team 26" afsluttede 
årets sejladser med en samlet 2den 

plads på juniorlisten. 
Der sejles udtagelsessejladser til VM 
2003. 
Jollesejlere deltager i sjællands
mesterskaber i Skælskør i week
enden. 
Det er planlagt at jollesejlerne fort
sætter træningen i vinterhalvåret fra 
Skovshoved. 
Optimistsejlerne er startet på klar
gøring af bådene til næste sæson. 
Dansk Sejlunion har indført diplom
bevis til ungdomssejlere, SSF vil 
fremover kunne tilbyde afholdelse af 
disse prøver hvis det ønskes. 

Punkt 9. Motorbåde: 
Der arrangeres en "lille" fiskekon
kurrence i begyndelsen af novem
ber, se opslag på havnen. 

Punkt 10. Sikkerhed: 
Nødhjælpskassen er bestilt hos 
Falck. 
Enkelte pulverslukkere vil blive flyttet. 
Vagtordningen starter den 1. oktober 
og der er allerede mange påtegnet. 
Kim indkøber 2 mobiltelefoner med 
taletidskort til vagter. 
Tilmelding til vagtordningen på net
tet vil ikke være mulig. 

Punkt 11. Bladet: 
Bjørn har efterlyst indlæg til bladet, 
der skulle være sendt til redaktøren, 
men endnu ikke har været trykt i 
bladet. Redaktøren meddeler at han 
ikke har modtaget disse indlæg. 

Punkt 12. Eventuelt: 
Formanden afsluttede mødet med at 
takke Holger og Elo, der ikke genop
stiller til bestyrelsen, for mange års 
bestyrelsesarbejde. 

Mødet slut kl. 2130 

Jens Green Jensen Erling Jørgensen 
Formand Referent 
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Julemarked 

Trænger hjemmet til nyt 
julestads eller skal der 

sendes julekort, så kom ned 
i Seniorhuset til 
julemarked med 

hjemmelavet julestads 
lørdag den 9. november 

kl. 12 
Kom ned og kom i 

julestemning 
Alle er velkommen 

Annie &Tove 

Kom også til 
Tina's julestue 

torsdag den 5. december 

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS 
Billige kvalitetstryksager 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Kataloger - Faktura - Kuverter - Etiketter - Brevpapir - Prislister -

Alt i bogbinderarbejde 

<0 
Q. 

, , Bøger 5' 
LL <Q 
• Alt i bogbinderarbejde • 
c Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 2. 

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag "§ 

| SMQffsettryUj 
LL v/Tina og Søren Møller 

Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79 

i 

3 
(O 

Héller's 
yachtværft & udstyr 

Amager Strandvej 407 2770 Kastrup Tlf. 32 50 30 17 www.hellers.dk 

Her er et udvalg af vores gode tilbud 

Cykler sammenklappelig 
kr.2.395,-

2 stk. kr.4.500,-

JfæBk 

Picknic taske 
service til 4 personer 

NU Kr.348,-

Åndbar 
•p 

Oppustelig vest 
Norn. Kr.869,-

Tørtop kr.1349,-

Med Heller logo Stort udvalg 
Kr.945,- i kikkerter NU Kr.795,-

Åbningstider: Man - Fre 9.00 - 17.30 Lør 9.00 - 14.00 Søn & Helligdage 9.00 - 14.00 
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Sejlerskolen 

Lørdag den 21. september var der motorlære for eleverne. Med Johnnys 
kyndige undervisning fik alle eleverne lejlighed til at afprøve påhængsmo
torerne på Tyveknægten og fhv. skolechef Claus folkebåd. En stor tak til jer 
begge. 
Lørdag den 28. og søndag den 29. september var vejrguderne med os, vejret 
var perfekt til af afholde praktiske prøver i henholdsvis motorbåd og sejl
båd. Det benyttede følgende elever sig af: 

Bjarne A. Larsen 
Helmer Støvelbæk 

Nicolas Goertz 
Lene Sørensen 

Per Sogbjøen Petersen 
Tommy Kæmmer 

Annelise Braat 
Peter Rex 

Martin Skjold 
wilhelm Iversen 

Bjarne Mejer 
Helen Rasmussen 

Lars Braat 
Lene Kikkerig Jammeh 

Michael Menzel 
Hans Jøegen Ohlsen 

Lillian Kæmmer 
Ariel Svaetsman 

Alle kom i land med et smil på ansigtet, de havde nemlig bestået prøven. 
Et tillykke til de nybagte sejlere. 

Herefter vil jeg gerne takke censor Kent, alle instruktørerne og vikarerne for 
Jeres indsats for sejlsporten sæsonen igennem, uden jer ville sejlerskolen 
ikke fungere. 

Sommerens aktiviteter er stort set slut for i år og jeg kan nu henvise til vin
terens tovværkskursus som lige netop er begynd, en god måde at bruge 
nogle lærerige timer på, i selskab med andre sejlere. 
Når man køber en båd, bruger megen tid på at lære navigation og prak
tisk sejlads, hvorfor så ikke også lære rigtige knob, stik og splejsninger som 
en rigtig sejler. 

Med sejlerhilsen 
Ulla Helium 
Skolechef 

3 hold glade elever med en nylig overstået 

prøve i praktisk sejlads sammen med censor 

og instruktør 

T ovværkskursus 
Der er plads til flere på holdet, 

så bare mød op og bliv dus med knob og stik. 
Det foregår i Skipperstuen 

mandage kl. 19 - ca. 2130 

Kurset er gratis, der må dog regnes med 
et beløb på ca. 100,- kr. til materialer m.m. 

Basse og Frank 
Undervisere 

% ' 

Så er det med at ramme mellem pælene. 

Efter endt sejlads hjælper alle med at 

klargøre båden 



fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 

Jeppe Andrup 
Æblerosestien 13, Birkerød 
Peter Birkmand 
O. Gaden O.vandet 28, 1415 K 
Nora Bouloum 
Peter Sabroesgade 2, 2450 SV 
Uffe Damgaard 
Vinkelvej 18, Lybgnby 
Poul Damm 
Ørssundsvej 16. 2300 S 
Allan Ekstrøm 
Skovbrinken 30, Kirke Såby 
Tommy Haase 
Byglandsgade 9, 23300 S 
Tonni Hellebæk 
Halfdansgade 32, 2300S 
Kasper Holm 
Ved Amagerport 4, 2300 S 
Brian Kjær 
Funkiavej 1, 2330 S 
Malika Laraj 
Dannevirkegade 21, 1763 V 
Anders Lehmann 
Engvej 19, 2300 S 
Bo Andersen 
Islands Brygge 19, 2300 S 
Carsten Toudal 
Frederiksborgvej 11, 2400 NV 
Marian Thorup 
Svinget 23, 2300 S 

Billard 
På grund af stor tilslutning 

til diverse kurser har vi 

været nødt til at flytte vor 

b i l l a r d a f t e n  t i l  f r e d a g  i  

stedet for tirsdag 

Vagn 

-fra & til medlemmerne 

Hjertelig tak for al den 
venlige opmærksomhed 
som er kommet os i møde 
ved John W. Otto's død og 
begravelse 

Vilna og Tina 

En hyggelig slentretur langs 
Sønder Mole, søndag den 22. sep
tember, afslørede, at en hel del af 
vores medlemmer har svært ved 
at overholde en så simpel ting 
som "AFFENDRING". 
Det er kedeligt for naboen, til en 
båd, der ikke overholder vores 
simple reglement, angående 
fendre, at finde små ridser eller 
sorte streger fra fenderlister og 
lignende på sin båd. 
Vi prøver jo alle, at holde vores 
skiv, i så pæn stand som muligt. 
Så kig lige om dine fender og for
tøjninger er ok, nu står efterårs
stormene jo for døren. 

Sejlerhilsen 
Baloo. 

H j ertelig tak 
Det var overvældende med de 
mange gaver og gratulationer ved 
min fødselsdag den 30. september 
Tak til alle der var med til at gøre 
fødselsdagen til en festlig dag. 

388 Sven-Erik 

R S? 

som duer. 

Tina's 

Café 
5 / 

Søndag 
10 

november 

kl. 14 -17 

s 

2 

IS 
s 

•g s 
Vi 

s 

S 
% 
s 
5 
S 
s 

y. 

S: 
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Fl Ligger farver - og 
International bådmaling 

City. 
St. Kongensgade 93 
1264 København K. 

City. 
Vendersgade 10 
1363 København K. 

Sundby. 
Amagerbrogade 164 
2300 København S. 

H 

Sundby. 
Holmbladsgade 25 
2300 København S 
Her forhandles: 

International 

Dragør. 
Møllegade 4 
2791 Dragør. 
Her forhandles: 

International 

Kastrup. 
Kongelundsvej 264 
2770 Kastrup. 

FlUgger farver 
Hans Guldager a/s 
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20. 
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95. 

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22. 
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56. 
Vendersgade 10. TIf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19 - 20 . 
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 32 59 35 80 

Telefax 32 59 35 60 

Restaurationen 32 58 32 96 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16 -17 

Foreningens e-mail adresser: 
SSF's hjemmeside: www.sundby-sejlforening.dk 

Bestyrelse: ssf@e-postboks.dk 

Havneudvalg: ssf_havnen@e-postboks.dk 

Kapsejladsudvalg: ssf_kapsejlads@e-postboks .dk 

Sejlerskolen: ssf_sejlerskolen@e-postboks.dk 

Ungdomsudvalg: ssf_ungdom@e-postboks.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail jgj@di.dk 

Næstformand: 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Klubhusrepræsentant: 
Torben Frode Olsen 32 55 43 41 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 
Email 

32 58 20 36 
.bjorka@mail.tele.dk 

32 97 09 39 
Kasserer: 
Jørgen Rindal 

Havneudvalg: 
Lars Schaldemose 32 59 37 33 
Michael Fraenkel 32 97 06 65 
Erling Jørgensen 32 58 63 00 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@pc.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

Tryk: SM Offset Tryk, 

Oplag: 1.400 

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef: 
Kim P. Andersen 32 59 62 23 
E-mail messinavej@e-privat.dk 

Kapsejladschef: 
Leif Henriksen 36 75 39 59 
Mobil 20 25 19 38 
E-mail georgine@henriksen.mail.dk 

Skolechef: 
Ulla Helium 32 55 09 03 

Ungdoms- og jolleleder: 
Tonny Pedersen 32 52 88 68 / 22 36 34 84 
E-mail tp@kjehrs-vvs.dk 

Festudvalg: 
Vagn Preisler 32 55 23 03 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 32 58 43 11 

Deadline for indlevering af stof 

til næste blad er: 

den 1ste i måneden. 

Amager 
Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
& 

andet kranarbejde 
Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
S 32501978 

Tina ønsker alle 
en god jul samt 
et godt nytår 

o 

Åbningstider mellem 
jul og nytår 

23. december kl. 9-18 

24. december kl. 9-13 

25. december lukket 

26. december lukket 

27. december kl. 9-18 

28. december kl. 9-20 

29. december kl. 9-19 

30. december kl. 9-19 

31. december kl. 9-14 

AL Bogføring & Revision 

- yder hjælp til bogføring, 

moms, skat & budgetter 

& revision af regnskaber 

Tlf. 32 84 32 01 

Fax: 32 84 33 01 

e-mail: kontakt@albr.dk 

www.albr.dk 

Forsidebilledet: 
Sejlsæsonen er slut for i år og hav
nen er ved at pakke ned for vin
teren, det gamle slæbested måske 
for sidste gang. 
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Tre på stribe 
Julestue 

i klubhuset 
torsdag den 5. december 

kl. 19 

^ VÆSL. * -
* 1 

Kom og køb 
eller 

kom og sælg 
hjemmelavede nisser, strømper, 

bolcher, klejner julekort 

eller andet 

der har med jul at gøre. 

Bare kom og hyg dig lidt 
i klubhuset 

Kan du spille lidt julemusik er du 
velkommen til at underholde. 

Sundby 
Sejlforenings 

Julefrokost lørdag den 
Lørdag den 7. december 

kl. 1400 

Tina's usandsynlige 

kolde julebord 

med alt til ganen. 

Lotterier med 
fantastiske præmier. 

(Spørg blot dem 

der var med sidste år) 

Pris kun kr. 120,- pr. person 

Billetter til julefrokosten 

købes hos Tina 

Dejlig levende musik 

Børnenes juletræ 
Søndag den 15. december 

kl. 14.00 

Kom og få en hyggedag med dine 

børn eller børnebørn 

Billetter kan afhentes hos Tina 

Kun en billet pr. barn 

Voksne 20.00 kr. 

og børn 10.00 kr. 

På børnenes billetter vil vi 

trække lod om 

10 EKSTRA GODTEPOSER 

Børnene vil få juleboller, 

sodavand, is og godteposer. 

Julemanden kommer 

kl. 14.00 

Af hensyn til børnene er der 
rygeforbud i klubhuset 

fra kl. 13 til kl. 17 
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Rejsebrev nr. 4 Laudun L1 Ardoise. France den 21. oktober 2002 

REJSEN TIL 
SOLKONGENS KANAL 
Af Hans Guldager "Loup De Mer" 

I Vinterhavn. 
Termometeret på "Loup De Mer" 
nåede lige at runde de 35 gr. midt 
på eftermiddagen, vel og mærke i 
skyggen. 
Vi er 100 km fra Middelhavet og ca. 
50 km fra indsejlingen til Sol-kon
gens Kanal, som vi i 2003 vil 
forsøge at besejle helt til Toulouse 
måske til Bordeaux, selv om det 
kun bliver med 10 centimeter vand 
under kølen. 
Efter at have sejlet 1.584 sømil ca. 
2.938 km. siden den 24 maj 2002, 
kæmpet sig igennem 336 sluser, 8 
tunneler og 25 broåbninger hvoraf 
en forsøgte at vælte os, ligger 
"Loup De Mer" nu sikkert fortøjet 
og afrigget. I gamle dage kaldte 
man det vist oplagt, når fartøjet 
stadig ligger i vandet. 

Besætningen (Else) er afmønstret og 
dagen er den hvor jeg må forlade 
skib og havn, med troen på havnens 
Capitainerie og de 3 sejlerfamilier 
der før har overvintret her, de siger 
at her er dødsikkert at ligge. 
Mistralen som blæser helt fra Al
perne stryger lige netop over det 
gamle floddige. 
Selv tyveknægte med lidt mod og 
hår på brystet betænker sig ved at gå 
20 meter ned af en ståltrappe, 

forcere en låst låge, som i Sundby 
Sejlforening, for derefter at møde en 
Grågås som vagthunden har lært at 
skræppe op, når fremmede nærmer 
sig, eller endnu mere uheldig at 
træde i deres enorme efterladenska
ber, (ingen gåse- eller hundeposer i 
Frankrig) eller måske bare være så 
heldig at møde selve vagten. 
Floden er aldrig under +10 grader, 
og der har ikke været is på hundens 
vandskål i mange år. Desuden kan 
havnen kun findes ad søvejen (det 
må være flodvejen) og der er yder
mere spændt en trosse over havnen. 
Det med at finde havnen er åbenbart 
ikke så svært. Bent Knudsen og 
Søren, vor pladsmand eller havne
foged om man vil, fandt frem til den 
ad landevejen, utroligt som de unge 
kan nu om dage. Men det er altid 
rart at få besøg fra det hjemlige, og 
sikken snakken kan gå, jeg føler slet 
ikke at jeg har været hjemmefra til 
trods for at her hverken findes flæ
skesteg eller rigtig rugbrød, for slet 
ikke at tale om stegt ål og mari
nerede sild. 

Laudun L' Ardoise 
Hvad gemmer sig bag det lidt frem
medartede navn, som oven i købet 
er meget svært at udtale så fransk
mænd kan forstå det. Laudun er 
navnet på det administrative og 
kommunale centrum, en gammel by 
der ligger lidt højt til vejs i et stort 
område, hvor det er Rohnevinen der 
er egnens solide levevej og kende
tegn. 

L' Ardoise er Lauduns - lille havne
by ved Rohnefloden, som før man 
fik tæmmet floden med store sluser 
og sidekanaler, var et driftigt ud
skibningssted, nu kun en skygge af 
sig selv, ja selv Rådhuset (Hotel de 
Ville) og borgerne er blevet indlem
met i Laudun kommune. 
Ved de store omlægninger og byg

ning af kanaler og store sluser i 
Rohneflodens nedre løb, kom LAr-
doise til at ligge ca. 4 kilometer fra 
Rohnefloden i bunden af en af flo
dens nye arme. Her blev der af år
sager, der fortaber sig i det dunkle, 
måske med EU midler anlagt en lille 
pontonhavn til ca. 30 lystfartøjer af 
alle størrelser. 
Der er 20 meter op til kanten af det 
tidligere flodleje og derfor ikke mu
lighed for at komme på land. Til at 
bøde på dette er der en hydraulisk 
flydedok, der tager lystfartøjer op til 
10 tons, for mindre reparationer og 
bundbehandling. 
Vandet her er rent og klart og kom-

Havnen "UArdoise" hvor "Loup De Mer" 

skal overvintre. 

mer oppe fra de ca.1900 meter høje 
bjerge 40-50 km herfra. 
Det var fra de bjerge at Romerne via 
lange Akvædukter førte rent vand 
frem til den store by Nimes, der var 
en af romerrigets centrale punkter 
her i Sydfrankrig. 

For 2 måneder siden oplevede om
rådet her den værste naturkatastrofe 
i mands minde. 
En stormende regn gav på bare 5 
minutter 390 liter vand pr. kvadrat
meter. 16 mennesker omkom, flere 
broer styrtede sammen og en jern
banedæmning forsvandt i de riven
de vandmasser. 
Til trods for at vandstanden i floden 
på de efterfølgende 10 minutter steg 
med 8 meter, holdt havnens materiel 

Havnens bedste vagt, grågåsen "Gustav 
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og flydepontoner til strabadserne, 
med undtagelse af en enkel stålvire 
på en tommelfingers tykkelse. 

Jeg har før lovet ikke at trætte læserne 

med de sædvanlige rejsebeskrivelser, 

men derimod forsøge at komme med vore 

oplevelser stort som småt om livet og 

forskellighederne som man oplever det 

som sejler i Eurolandene. 

Sprogkulturen i EU-land 
Med mit hjemmegjorte turistengel
sk, en smule tysk lært i skolen for 60 
år siden, og de 20 vigtigste franske 
ord gik det fint i Tyskland. 
I Holland og Belgien har de heldig
vis alle 3 sprog mere eller mindre i 
deres eget plus nogle lokale brokker, 
skulle der komme lidt dansk ind 
imellem lægger de slet ikke mærke 
til dette. 
Om Franskmænd har man altid hørt, 
at hvis du ikke kan tale fransk, kan 
du godt opgive enhver form for kon
versation. 
Efter at Franskmændene er kommet 
ind i EU og stadig taler fransk og får 
lov til tro at de er Eurolands førende 
nation, sammen med de øvrige 
naturligvis, er billedet fuldstændigt 
vendt rund. 
De starter med at undskylde at de 
ikke taler andet end fransk, når de så 
forstår at det samme er tilfælde her -
bare med omvendt fortegn, så er det 
straks noget andet, i virkeligheden 
er det ikke så lidt engelsk man kan 
få ud af en franskmand, de er bare 
lidt generte, mange har lært lidt eller 
meget engelsk i skolen eller på af
tenkurser, og det går pludselig op 
for de unge, at den fagre nye com
puterverden har lært dem en masse. 
Naturligvis er der franskmænd, der 
gerne vil, men ikke kan, dem hjæl
per vi naturligvis, så de kan følge os 
hen til bussen eller metroen, uagtet 
at vi spurgte om vej og er på cykel. 

Der var en kvindelig Franskmand, ja 
sådan må det hedde på dansk, der 
på flere sprog forsøgte at forklare 
mig følgende: 
Lær 200 ord udenad på fransk, plus de 

franske ord du allerede har i dit hjem

lands sprog, så vil de fleste kunne forstå 

dig her i det franske, naturligvis ikke 

dem på Korsika eller de franske kolonier. 

Med mine 30 tyske, de 50 engelske, 
de 20 franske plus de 15.000 danske 

ord jeg nogenlunde behersker, 
forsøgte jeg at forklare Madame, at 
der ingen franske kolonier var mere, 
lige med undtagelse af et par små 
øer hist og pist og så den ø der blev 
sprunget i luften, da Frankrig også 
ville være et atomland. 
Så var der naturligvis lige French 
Guiana i Sydamerika, hvorfra 
Ariane raketterne ryger til vejrs. 
Desuden havde de pågældende 
lande allerede et selvstændigt sprog, 
da de pludselig mere eller mindre 
mod deres vilje blev et koloniland. 
Og var det ikke for den rundhånd
ede støtte fra den franske statskasse 
talte de sikkert slet ikke fransk 
mere.. 
Og hvad med Korsika, her fødtes jo 
Napoleon Bonaparte. 
På denne her sejlads har vi set hans 
franske hus i Valance og Auxonne. 
Medens Napoleon Bonaparte endnu 
kun var ung løjtnant, kunne fransk
mænd finde sig i en Korsikaner, der 
ikke var rigtig fransk. 
Napoleon Bonaparte blev Frankrigs 
største nationale helt, udråbt til 
Kejser, ganske vist efter ordre fra 
ham selv. Napoleon Bonaparte, der 
havde underlagt sig hele Europa, 
førte sin La Grande Armée til 
Moskva, satte det hele overstyr og 
kom halsende hjem med frost i fin
grene, og som afslutning gav 
Frankrig det største nederlag til da
to.. 
Og da han endelig døde, blev han 
hjembragt i triumf fra St. Helena.-
Kan nogen forstå franskmænd? 

Napoleon Bonaparte kender vi ud
mærket i Danmark, uheldigvis kom 
den danske konge og hans regering 
til at holde på denne mand, det ko
stede hele den danske flåde og de 
fleste handelsskibe livet. Udover 
Københavns afbrænding blev Kol
dinghus lagt i ruiner, fordi hans 
spanske lejesoldater ikke kunne 
holde varmen, og sluttelig et land 
der var bankerot. 
Madame som bestemt ikke var no
gen Mademoiselle, lod som om hun 
forstod mig, eller også var det Elses 
oversættelser og bestemt ikke rødvi
nen der gjorde, at jeg syntes det bare 
gik derud af. 
Ved nærmere eftertanke dagen der
på, det var jo Vikingerne der ero-

Den romerske Arena i Nimes. 

Detfrandke køkken skal naturligvis afprøves 

på behørig vis. 

3 Musketerer på bytur i Oranje. 
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brede store dele af det der i dag 
kaldes Frankrig, helt til Paris kom 
de, røvede - plyndrede - voldtog og 
løb med kirkeguldet, og på utallige 
opfordringer, da det ikke kunne 
være anderledes, bosatte sig i landet. 
Det stod lysende klart, det var jo de 
franske, der sikkert mod deres vilje 
har modtaget en masse danske ord, 
og ikke som nogen måske tror, stam
mer fra dengang det var så fint i de 
bedre kredse, at mændene talte fransk, 
gik med pudret paryk og lange sil
kestrømper. 
Krinolinen og viften fandt vej til 
madammen, -madame her var alle
rede det første ord. 
Lad os tage nogle sejlsports udtryk 
eks. Maritime - Navigation - Polye
ster - Nylon - Yawl - Ketch og ikke 
mindst Mayonnaise. En række mod
erne udtryk som vi har fælles, og så 
tør jeg slet ikke vove mig ud i 
Maskulin - Pissoir, Marmelade m.m. 
Et ord som franskmænd slet ikke 
bruger er tusind tak. De har så man
ge andre ord, så som Merci, Merci 
puku plus de store armbevægelser. 
Jeg syntes når en slusemester-
madame eller mademoiselle, ganske 
vist med min ringe hjælp, havde åb
net og lukket en eller flere sluser for 
os, skulle der noget mere til en det 
almindelige udtalte Merci. 
I den medbragte efterhånden godt 
brugte franske ordbog kaldes tusind 
for Mille, hvad var nemmere en at 
sige "Mille Merci". Da de havde 
tygget et sekund på den, gik den di
rekte ind med et stort smil - Mille 
Merci. Jeg får sikkert ballade med 
franskkyndige alligevel. 

Madame havde jo ret, så nu er jeg i 
fuld gang med at lære det danimar-
ca/francs' sammenfald. 
Det svære er nok de bogstaver der 

ikke altid skal udtales, h, s lyden 
bliver til g. - og u der bliver til y. 
E lyden siges ikke altid. 
Mit eget fornavn bliver til Ang. som 
ingen her kan forstå at nogen kan 
hedde. 
Det hjælper lidt når jeg foreslår 
Angri. En enkel sejler der ved 
nærmere konfrontation viste sig at 
være Belgier kom med denne her: 
Vi - Vi - Pardon, det må være samme 

navn som ham franskmanden "Henri de 

M". et eller andet, der løb med dronnin

gen i Sverige og gerne ville være en stor 

sejler, har han ikke en lille vingård i 

nærheden af Bordeaux . 

Mit forsøg på at sige, at han løb med 
prinsessen i Danmark og kun ville 
være en almindelig sejler, mis
lykkedes totalt. 
Kollisionen med Svingbroen 
Jeg glemte helt at fortælle om sving
broen der gav os et venskabelig puf i 
bagbords side. 
Situationen var den, at vi var på 
tilbagetog fra Paris ad Marne floden, 
fordi Canal De Nivernais for længst 
var lukket på grund af tørke. Så kom 
turen til den vi helst ville have besej
let, nemlig Canal De Bourgogne, og 
til sidst lukkede Canal Lateral la 
Loire for både med større dybgang 
end 1 meter, og da Loup De Mer 
stikker 1.5 måske 1.6 meter i fersk
vand, var disse veje altså lukket for 
os, alt sammen på grund af tørke og 
deraf følgende vandmangel. 
Paradoksal nok druknede hele Øst
europa i vand i den samme periode. 

Indfrarød stråle eller hjernerystelse 
Det var hele 9 dages sejlads østpå 
hvor vi var kommet fra, og ikke syd
på som vi havde glæde os til. 
Det gjorde det ikke bedre, at den 
første sluse på femte dagen nægtede 
at fungere, den var ubemandet og 
styres ved hjælp af en infrarød stråle 
når man sejler forbi. 
Franskmændene kalder det en radar. 
Et andet system, der er knap så 
megen knas med er gummikneblen, 
det vil sige man sejler forbi en gum
mistang der hænger ud over kana
len, tung nok til en hjernerystelse, 
hiver og drejer den modsat uret. 
Da nu slusen nægtede at fungerer og 
den sædvanlige telefon, som kun 
taler fransk, men ellers er meget 
venlig, åbenbart var til reparation, 

for den var væk, og det må være 
utænkeligt, at en Mors søde lille 
franske dreng kunne få sig selv til at 
leje med et sådant apparat, som 
bestemt må være opfundet af 
Edison, er der kun reparations mu
ligheden tilbage. 
Vi afventede begivenhederne, og 
ganske rigtigt, lige efter den første 
tår kaffe kom der en plimsollermær
ket tung lastet (2.20m dybgang på 
denne flod) langsom gående fransk 
Piniche. 
(Piniche = lastførende flodbåd. 

Blomster Piniche = ombygget Piniche til 

Fritidsbrug, med Citroen på dækket og 

hele familien i sving.) 

Han må åbenbart selv have prøvet 
netop denne radar før, for han råbte 
på en blanding af tysk engelsk og 
fransk at vi skulle prøve en gang til 
men tættere på, for vi var ikke store 
nok til at ramme den infrarøde 
stråle. 
Slusen åbnede selvfølgelig for ham, 
så vi prøvede en gang til og det vir
kede. 

Udsigt over kanalen fra ruinerne af en gam

mel bro 

Pinicheskippere er et yderst venligt 
folkefærd, også ham her, de ser nor
malt med stor forståelse på vores 
drabelige manøvre, lidet anende at 
mange af os stikker ligeså meget 
som dem selv. Og så er der jo også 
dette, at vi er med til økonomisk og 
turistmæssig at holde de små indre 
vandveje åbne lidt endnu. 
En lyseblå Svingbro 
Efter endnu et par sluser havde vi 
indhentet Pinichen ved svingbroen i 
byen "De Bisseuil". 
Om automatikken ved svingbroen 
giver grønt lys for ham alene eller os 
begge på en gang vides ikke, hvem 
skulle også vide det, man kan jo ikke 
snakke med et sådant anlæg der er 
opfundet før computeren. 
Under normale omstændigheder 
kan et stort og et lille fartøj sagtens 

Bymuren omkring Avigmon 
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sejle igennem en sådan bro sammen. 
Men Loup De Mer følger i passende 
afstand efter Pinichen, da skipperen 
kommer ud og med tegn og fagter 
lader os forstå at vi skal gå tæt på 
ham igennem broen, fint det gør vi 
bare. 
Pinichen kan bedst sammenlignes 
med en kæmpe sardindåse, flad og 
lang dertil næsten firkantet, forsynet 
med en enorm motor, mange Pini-
cher har yderlige en motor og 2 pro
peller i forskibet, opfundet længe før 
bovpropellen til lystsejlere så dagens 
lys, en sådan Piniche kan mase sig 
igennem den mest lavvande kanal 
eller flodløb og er næsten ikke til at 
stoppe. 
Vores bro her har en 8.0 meter bred 
broåbning. 
Pinicheskipperen opdager pludselig 
at hans båd der er 7.60 meter bred er 

ved at gå skævt igennem broen og 
giver derfor fuld gas på motoren for 
at rette op på sardindåsen, med det 
resultat at hans skruevand pludselig 
bliver som Niagara i højsæsonen og 
nærmest kaster os sidelæns tilbage i 
forrygende fart. 
Pinicheskipperen er klar over at den 
er ved at være gal hvis han kommer 
forbi automatikken, for så lukker 
broen i uden at spørge, så han slår 
bak. Loup De Mer,s motor er heller 
ikke uden evner, så da jeg rimelig 
hurtigt får rettet skibet op går det 
med fuld fart gennem broåbningen. 
Da jeg i venstre øjenkrog ser sving
broen bevæge sig, en svingbro på 
kun 8 meters længde lukker rimelig 
hurtigt, alt for hurtigt,- og denne er 
endda flot nymalet lyseblå, den ram
mer vor bagbords spilkop. 
Heldigt, for den kunne have klemt 

hele skibet, nu blev det kun til en 
streg af frisk maling som får lov at 
sidde som et minde om svingbroen. 
Pinicheskipperen syntes han skulle 
gøre et eller andet, så han vinkede os 
foran, hvilken dog kun varede til 
næste sluse, der mærkværdigvis 
uanset at det var lige midt i froko
sten eller måske middagsluren, åb
nede sig for ham, netop som han 
kom masende. 

For dem der måske har tanker om en sej

lads på Eurolands indre vandveje vil jeg 

næste gang fortælle om havnepenge-

brændstof priser - El og Vand eller in

gen ting. Det sejlende fællesskab, rygter 

og sladder som en vigtig informations 

kilde . 

HG 

Få et motoreftersyn nu 
og se frem til en problemfri sommer 

"Forebyggelse" er som bekendt både bedre og billigere end "helbredelse". 

Undgå tæring, karburatorproblemer etc. 

Klargøring omfatter: 
• Affedtning af motor 
• Olieskift i gearkasse 
• Alle bevægelige dele gennemsmøres \ 
• Rensning af karburator og filter I -5* 
• Kontrol af tændingssystem JH 
• Motor testes i prøvekar 
• Motor behandles med rustbeskyttelse 

Priser excl. Moms 
2-15 hk 575,- kr. 

20  - 45  hk  780 , -  k r .  -
50  - 75  hk  1 .075 , -k r .  r y  D fyTHT IUa'l iJkrfwiSOfl 

80 -125  hk  1 .380 , -k r .  YAMAHA løMSfåg BUBSåUB 

WIP Marine Center, Wilders Plads 11B, 1403 København K 
8 & fax 3257 3772 Email: wip-marina@jubiimail.dk 

Forhandler af: MARINER OG JOHNSON - Marine udstyr - Autoriseret Værksted 
Service på alle mærker af påhængsmotorer. 
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DM for L-23 i Holbæk 

Do-Do fra SSF 

set fra DO-DO 

Årets DM, som blev afholdt i 
Holbæk fra d. 25 til 27 juli, havde 
vi (Hans, Bjarne og Nils) set frem 
til med stor glæde og spænding 
Vi havde i god tid krydset af i ka
lenderen de dage vi skulle ud og 
træne, samt de kapsejladser vi ville 
deltage i inden DM. 
Efter at Zerro havde vundet i 2001 
og Killerlock i 2000, ville vi prøve 
at blande os igen ved at forbedre 
vores svage sider, som er let vind 
og starterne. 

Første aften vi havde aftalt at skulle 
ud og træne blæste det en halv pe
likan fra øst. Men pyt det var jo sol
skin og 25 grader, så vi besluttede at 
tage ud alligevel. Det skader jo 
aldrig at få testet sig selv og grejet. 
Vi nåede nu aldrig så langt, for midt 
i havnehuldet så jeg for sent de store 
bølger, og vinden som var lige i 
næsen i den smalle sejlrende. Der får 
vi ikke krydset ud, uden at gå på 
grund tænkte jeg, og lagde roret i 
borde for at gå ind i havnen igen. 
Men i skyndingen havde jeg ikke 
fået slækket helt ud på storsejlet, og 
så er det jo svært at få en L-23 til at 
falde af til plat læns. Så med vinden 
agten for tværs tørnede Do-Do med 
et brag ind i molehovedet, men det 
er jo et solidt skiv, så vi slap med 
skrækken og en lang ridse i gelcoten. 
Det skal i parentes bemærkes at jeg 
altid har været øm over mit fribord 
og min selvrisiko på forsikringen. 
Der røg begge dele på grund af en 
fejlmanøvre, men ifølge tilskuerne 
på broen var underholdningsværdi
en alle pengene værd. Jeg mener 
også at kunne huske en bemærkning 
fra en af gasterne, at når vi nu al
ligevel havde fået skrammer, kunne 
jeg godt være lidt mere agressiv i 
starterne, og ikke vente til de andre 
var sejlet. 

Som sagt så gjort vi kom godt fra 
start i den første sejlads til DM, der 
var fladt vand og blæsevejr på 
Isefjorden, så det var lige vores vejr. 
Vi kom da også først op til 
krydsmærket, og øgede på spilersej

ladsen.Det var bare en af de se
jladser hvor alt lykkedes, så det blev 
en sikker førsteplads, med Tarvik, 
Killerlock, Seastar og Dream 
Machine på de følgende pladser. Vi 
kunne næsten gå på vandet efter se-
jlsadsen, men fik dog fortjent dyppet 
tæerne igen da det var Dream 
Machine der vandt de følgende 2 sej
ladser, med Do-Do på andenplad
sen. 
Efter sejladsen var der den sædvan
lige hyggelige samvær, med mob
ning, sponsor øl, uddeling af da
gens sponsor præmie, der var et par 
sejlerhandsker som gik til Jan fra 
Killerlock fordi han med nød og 
næppe undgik en tur i karret. 
I bedste Tour De France stil blev de 

gule førertrøjer uddelt til Do-Do, de 
var ikke kønne (trøjerne), men hvor 
de dog lunede. Vi diskuterede en del 
om vi skulle provokere og sejle i 
dem den næste dag, hvilket vi 
besluttede, for skulle trøjerne 
nødtvunget afleveres skulle de være 
så våde og svedige som muligt. 

Fredag blæste det også, så det blev 
til en første og anden plads. De 
samme placeringer fik Killerlock så 
han var begyndt at bide os i hælene. 
I dagens sidste sejlads, strammede vi 
lidt for meget på genuafaldet, med 
det resultat at det sprang i kevlar-
tovværket. (Nej det er ikke noget 
gammelt 1— 
vi sejler rundt med, det var kun to år 
gammelt). Vi fik dog hurtigt sat gen
uaen i spilerfaldet, så vi tabte kun 
lidt, og kom ind som nr. 4. For den 
lille episode indkasserede vi dagens 
sponsorpræmie, det vil sige det var 
Hans der var på podiet og fik den 
overrakt incl. kindkys, mens Bjarne 
og jeg var hos Holbæk Bådcenter for 
at købe et nyt fald. 

Lørdag havde meteorologerne lovet 
svag vind, og med Killerlock kun 
point efter os, var der lagt op til en 
spændende finale. Vinden blev 
heldigvis jævn, starten klappede og 
vi slog et par heldige slag op ad ba
nen og sikrede os første pladsen, 

mens Killerlock blev nr. 4., så DM'et 
var sikret. 

Stævnefesten var som altid festlig 
med højt humør, god mad og lev
ende musik, og da den sluttede tog 
de musikalske Silkeborg- og 
Skanderborg sejlere over, så der blev 
spillet og sunget til ud på de små 
timer, ligesom der for øvrigt også 
blev gjort på de andre stævnedage. 
Håber at de 3 både fra søerne også 
vil ofre tid og penge på at komme 
den lange vej til næste år. 

Til sidst en tak til Holbæk Sejlklub 
for et helt igennem vellykket stævne, 
på vandet er de gode, og afterseiling 
mestre de også godt hjulpet af den 
sponsorbetalte fadølsbar. 

Nils 
D 148, Do-Do 

I midten nr. 1, Nils Mogensen, Hans Kruse, 

Bjarne Pilegaard i "Do-Do" SSF. 

Til venstre nr. 2, Robert og Jan Christensen, 

Peter Vraae i "Killelock" Frem. 

Til Højre nr. 3, Poul Schilling, Bo Seiko, Jan 

Juhl i "Dream Machine" Vallensbæk. 

8 



Referat af 

generalforsamling 
søndag den 27. oktober 2002 

Formanden bød velkommen og 
derefter blev Hans Guldager valgt 
som dirigent. 

Dirigenten indledte sit hverv med at 
konstatere, at generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet, hvorefter 
dagsordenen blev læst op. Der var 
ingen bemærkninger til dagsorde
nen, og herefter blev der nedsat et 
stemmeoptællingsudvalg bestående 
af 50 Ole Jensen, 119 Michael Ronild 
og 801 John Jacobsen. 

Derefter gik man over til punkt 2: 
Protokol og Beretning: 
Da alle bestyrelsesreferater var ud
sendt med bladet, fik formanden or
det. Beretningen er trykt på side 13 
og indeholder mindeord over 
afdøde medlemmer. Jubilarerne er 
også nævnt i beretningen samt det 
medlem, der blev udnævnt til årets 
SSF'er. 

Under beretningens punkt: 
Ungdom og joller fik Tonny 
Pedersen ordet. Han berettede om 
det meget høje aktivitetsniveau, der 
havde været i afdelingen. 
Ynglingesejlerne har deltaget i 
samtlige stævner af interesse i sæso
nen, og YD-126 opnåede en samlet 2. 
plads ved junior grand prix. 
Der har været sejlet flittigt på træ
ningsbanerne. I alt har man optalt 
5000 aktivitetstimer i afdelingen, og 
der har været 300 både på vandet. 
Herefter gik han over til at uddele 
pokaler. 
Børge Tvillings pokal til flittigste 
fører gik til 1536 Marc Wain 
Pedersen. 
Peder Wessels vandrepokal til flit
tigste junior gik til 1517 Kristian 
Schaldemose. 
SSFs vandrepokal til flittigste opti-
sejler blev givet til 1504 Anders 
Gravesen. 

Holger Nielsens Hæng-i-pokal for 
piger gik i år til 1502 Kitt Gravesen. 
Heidis Vandrepokal for en særlig 
indsats blev tildelt tre trænere: Kitt, 
Kristian og Marc i fællesskab. 
Henrik Gravesens pokal til årets 
ungdomssejler gik til 136 Sune 
Methmann. Denne pokal uddeles 
efter en afstemning blandt ung-
domssejlerne. 
Tonny sluttede sit indlæg med at 
takke Henrik Gravesen for hans 
store og energiske indsats for afde
lingen, idet Henrik, som omtalt i for
mandens beretning, ophører med sit 
bestyrelsesarbejde for at indtræde 
som projektleder i forbindelse med 
opførelsen af det maritime ung
domshus. 

Herefter gjorde formanden sin beret
ning færdig. 
Dirigenten udbad sig bemærkninger 
og kommentarer til beretningen. 

625 Birger Riis-Hansen efterlyste en 
skriftlig udgave af formandens 
beretning og spurgte endvidere, om 
bestyrelsen har fulgt op på Vagn 
Preislers geniale ide om at ansøge 
om lysregulering ved krydset Øre-
sundsvej/Amager Strandvej. Trafik
ken gør det især om sommeren 
nærmest livsfarligt at komme over 
vejen ved krydset. 
Formanden svarede, at beretningen 
altid blev bragt i bladet efter gene
ralforsamlingen. 
Hvad lysreguleringen angik, mente 
han, at det ville blive svært, men han 
oplyste, at der i forbindelse med 
opførelsen af det maritime ung
domshus ville blive anlagt en fod
gængerovergang med et såkaldt 
"københavnerlys" ud for SSF's 
nordlige port. 
675 Vagn Preisler opfordrede 
kraftigt bestyrelsen til at skrive en 
ansøgning om at få det nævnte 

kryds lysreguleret, da det er meget 
befærdet. Han vil også selv skrive en 
ansøgning om lysregulering. 
Formanden lovede, at en ansøgning 
ville blive udformet, og herefter blev 
beretningen vedtaget med akklama
tion. 

Punkt 3 Budget: 
Budgetforslaget for 2003 stod i no
vemberbladet på side 6. Kassereren 
Jørgen Rindal havde følgende be
mærkninger at knytte til det: 
I forhold til år 2002 er der ingen 
særlige ændringer, og budgettet bal
ancerer med kr. 1,4 mio. 
Indtægtsgrundlaget viser sig ved en 
sammenligning med budgettet for 
indeværende år at være på plads. Vi 
har stadig de indtægter, vi har bud
getteret med, og udgifterne er holdt i 
ave. Derfor forventer kassereren, at 
budgettet også til næste år vil kunne 
holde. De enkelte ændringer er sket 
på vores klubhus, hvor vi må se i 
øjnene, at vi i det kommende år må 
bruge 100.000 kr. mere end i det in
deværende år. Det har også været en 
dyr post i indeværende år. 
Til gengæld vil der kunne spares lidt 
på havn og plads. Det er en af de 
store poster, som måske nok i et 
enkelt år kan tåle, at man holder lidt 
igen. 
Der var ingen bemærkninger til bud
gettet fra generalforsamlingen. 

Punkt 4. Valg: 
Jens Green Jensen blev enstemmigt 
genvalgt til formand. 
Leif Henriksen blev foreslået og valgt 
til kapsejladsformand. 
Tonny Pedersen blev genvalgt til 
posten som ungdoms- og jolleleder. 
Til afløsning for Holger Nielsen, der 
ikke ønskede at genopstille, var der 
tre kandidater: 
Søren Bruun, Michael Fraenkel og 
Claus Villadsen 
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Valgt blev Michael Fraenkel med 52 
stemmer mod Claus Villadsens 47 
og Søren Bruuns 35 stemmer. Der 
var 1 ugyldig og 6 blanke stemmer. 
Erling Jørgensen blev genvalgt til 
havneudvalgsmedlem. 
Til Klubhusrepræsentant valgtes 
Torben Frode Olsen i stedet for Elo 
Nielsen, som ikke ønskede genvalg. 

Punkt 5. Lovændringsforslag: 
Forslag nr. 1, som var stillet af besty
relsen, var et forslag til en ny formu
lering af § 4, § 6 og § 10, der handler 
om antallet af årlige generalforsam
linger og om bestyrelsesmedlem
mernes valgperioder samt regnska
bets og budgettets forelæggelse. 
Forslaget er trykt i sin fulde ordlyd i 
blad nr. 11 på side 4. Konsekvensen 
af forslagets godkendelse ville være, 
at der kun skulle afholdes 1 årlig 
generalforsamling i marts mod de 
nuværende to, og at valgperioden 
for de enkelte bestyrelsesmedlem
mer ville blive forlænget til 2 år. 
816 Ole Poul Pedersen, som har 
været med til at formulere forslaget, 
tog ordet og gjorde opmærksom på, 
at § 4 ikke kun skulle bestå af de tre 
linier, der var trykt i bladet. Både i § 
4 og § 6 er der faldet nogle brikker 
ud. I § 4 mangler fx ordene om, at 
generalforsamlingen er foreningens 
øverste myndighed, og det skal den 
selvfølgelig fortsat være. De steder, 
hvor der er nævnt, at valget er for 2 
år, er det meningen, at de skal være 
for 2 år. I resten af forslagene, 
gælder de valg, hvor det ikke er 
nævnt, hvor lang tid de varer, indtil 
næste ordinære generalforsamling, 
som efter forslaget vil være et år. 
Dirigenten spurgte, hvem fra besty
relsen, der ville fremlægge det æn
dringsforslag, som samme morgen 
var blevet fremsat af redaktøren, og 
som har bestyrelsens opbakning. 

891 Poul Christensen (redaktøren) 
sagde, at forslaget til den ny formu
lering af § 6 var lidt uklart, hvorfor 
en ny formulering var blevet ud
formet, som han derefter læste op. 

Ole Poul Pedersen fremhævede, at 
både bestyrelsens oprindelige æn
dringsforslag og det nye ændrings
forslag handlede om, at der kun 
skulle være 1 årlig generalforsam

ling. Han foretrak personligt at bibe
holde de 2 halvårlige generalforsam
linger, og han havde den opfattelse, 
at en enkelt årlig generalforsamling 
kan ende med at vare til langt ud på 
eftermiddagen. 
Dirigenten foreslog derefter, at gene
ralforsamlingen først skulle afgøre, 
om foreningen skulle have 1 eller 2 
årlige generalforsamlinger. 

Formanden sagde, at det ikke var et 
kardinalspørgsmål, om der var en 
eller to generalforsamlinger. Det var 
affødt af et forslag fra sidste general
forsamling om, at valg til bestyrelsen 
skulle gælde i to år, da det tager tid 
at sætte sig ind i bestyrelsesarbejdet. 
Desuden havde de sidste års gene
ralforsamlinger været så korte, at én 
måske var nok. Et argument for 2 
generalforsamlinger er selvfølgelig, 
at der i disse år sker så mange ting 
omkring foreningen. Det er en tradi
tion at have de to årlige generalfor
samlinger, ligesom den blev flyttet 
fra en hverdagsaften til søndag i 
forbindelse med opførelsen af klub
huset. Det handler om generalfor
samlingens lødighed. Han syntes, at 
dirigentens forslag om at afklare an
tallet af generalforsamlinger først, 
var en god ide. 
625 Birger Riis-Hansen anbefalede at 
de 2 halvårlige generalforsamlinger 
blev bevaret. 

Da ikke flere ønskede ordet, gik man 
over til en skriftlig afstemning. 
Udfaldet af denne blev, at 28 stemte 
for, at der skulle være 1 årlig gener
alforsamling, 102 stemte for at 
bibeholde de to årlige generalfor
samlinger. 1 stemme var blank og 5 
ulovlige. 
Hermed var forslaget forkastet. 

Forslag nr. 2 blev oplæst. Det stod 
også i bladet på side 5 og handlede 
om, hvorvidt foreningen skal have 
en web-master til hjemmesiden og 
en redaktør til bladet, eller det skal 
være en og samme person, der er 
ansvarlig for den samlede redaktion 
iSSF. 

569 Henrik Gravesen sagde, at 
forslaget havde været behandlet i 
bestyrelsen, som gik ind for at for
eningen skal have en web-master. 

Personligt gik han også ind for det, 
idet han var enig med redaktøren i, 
at der skal være overensstemmelse 
mellem indholdet i medlemsbladet 
og på hjemmesiden. 
Hjemmesiden er typisk beregnet på 
PR og på her-og-nu informationer fx 
i forbindelse med tilmeldinger til 
kapsejladser. Dette bliver stadig 
mere almindeligt over hele landet. 
Det er et administrativt problem og 
oplagt for bestyrelsen at skulle finde 
folk til det. 
De personer, der går ind i arbejdet, 
skal selvfølgelig samarbejde 100 % 
med redaktøren om det stof, de vil 
formidle til medlemmerne, og er alt
så i realiteten et udvalg under redak
tøren, som tidligere forgæves har 
søgt om folk til at hjælpe sig. 
Den nuværende redaktør er selv i 
stand til at varetage det pågældende 
arbejde, men det bør overvejes, om 
foreningen på længere sigt kan for
lange, at den person, der påtager sig 
redaktionsarbejdet, også vil kunne 
påtage sig at redigere hjemmesiden? 

276 Ole Juul mente, at hvis det 
stillede forslag nød fremme, var det 
begyndelsen til at nedlægge vores 
blad. Medlemsbladet er et af de pri
vilegier, vi har som medlemmer. 
Hvis det hele skal ligge på en 
hjemmeside, vil alle kunne gå ind og 
læse alt om, hvad der foregår i SSF. 
En hjemmeside skal være besty
relsens ansvar, og skal kun inde
holde faktaoplysninger om klubben. 
Resten skal stå i vores blad, som 
redaktøren, der er valgt af general
forsamlingen, alene er ansvarlig for. 

891 Poul Christensen, som havde 
fremsat forslaget, sagde, at hjemme
siden hidtil har været brugt som 
blad med nyheder i, og dertil bør 
der være en ansvarlig redaktør. 
Der er under ingen omstændigheder 
tale om, at bladet er i fare for at blive 
nedlagt. Der er tale om to side
løbende medier med fordele til beg
ge sider. 

403 Finn Mortensen syntes, at for
samlingen skulle stemme på vores 
redaktør, da vi ikke kan have et me
die, som ingen har ansvar for. 

Ole Poul Pedersen påpegede, at for
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eningen har et medlemsblad og en 
redaktør, der vælges efter forenin
gens love. Bladet er desuden nævnt 
flere steder i vores love. 
Så har vi en web-side, og den, der 
skal være web-master, skal også 
være ansvarlig evt. bare overfor 
bestyrelsen. 
Så længe web-siden ikke er nævnt i 
vores love, er der ingen grund til at 
vælge en web-master på generalfor
samlingen. 

Formanden sagde, at man har 
drøftet spørgsmålet i bestyrelsen, og 
man er enig med Ole Juul i, at bladet 
er vores interne blad, hvor vi kan 
skrive, hvad vi har på hjerte, og hvor 
redaktøren er ansvarlig overfor gen
eralforsamlingen. 
På web-siden skal der som sagt stå 
faktaoplysninger, men flere og flere 
tilmelder sig kapsejladser over 
Internettet, og hvis ikke vi sørger for 
også at kunne tilbyde den tjeneste, 
bliver det hele mere besværligt. På 
samme måde har vi mulighed for 
over internetsiden at udsende kap
sejladsresultaterne, så gæster, der 
har sejlet ved SSF's stævner kan gå 
derind og søge oplysninger om plac
eringer o.l. 
Som udviklingen er, har foreningen 
to sideløbende medier, der skal sty
res på en ordentlig måde. 
Bladet er redaktørens ansvarsom
råde. Hvis en web-side er besty
relsens ansvar, vil vi kunne finde en 
løsning på det, uden at redaktør og 
web-master nødvendigvis er den 
samme. Vi må vænne os til, at der er 
vokset et nyt medie op, som vi skal 
tage i brug på en fornuftig måde. 
635 Claus Rønnov Larsen kunne 
ikke forstille sig, at der ville kunne 
findes et flertal i SSF for, at bladet 
skulle nedlægges. Han syntes, det 
var en fornøjelse at modtage det, og 
mindede om, at mange klubmed
lemmer og deres pårørende ikke 
havde andre måder at kunne orien
tere sig om, hvad der foregår i SSF. 
Vores blad er ikke kun internt. Det 
bliver gennem DS distribueret til 
mange andre sejlklubber, der så kan 
læse det og få glæde af det, ligesom 
vi i SSF modtager andre klubbers 
blade. 
I forbindelse med oplysningerne på 
en info-side vil der kunne fore

komme spørgsmål og forespørgsler, 
som en web-master så skulle tage 
stilling til, om han måtte bringe. 
Derfor mente Claus Rønnov Larsen, 
at uanset om, der var personsam
menfald mellem redaktøren og web-
masteren, skulle den første som nu 
være ansvarlig overfor generalfor
samlingen, og den sidste over for 
bestyrelsen. Inden en afstemning bør 
man betænke, at en hjemmeside er et 
organ, der hele tiden vil kunne æn
dre form og indhold. 

15 Axel Pedersen ønskede at vide, 
om redaktøren ville påtage sig begge 
hverv, eller om han havde en 
forestilling om en anden person til 
den nye opgave. 

Redaktøren svarede, at det ikke var 
på tale at nedlægge papirbladet. 
Der er tale om, at de nyheder, der 
kommer det ene eller det andet sted, 
skal koordineres af en person, der 
har fingeren på pulsen begge steder. 

15 Axel Petersen efterlyste et svar på 
sit spørgsmål, og redaktøren med
delte, at han ikke var på valg i denne 
omgang, og at han derfor ville tage 
stilling til spørgsmålet, når det blev 
aktuelt senere. 

Formanden sluttede debatten om 
punktet med at understrege, at 
redaktøren har ansvaret overfor gen
eralforsamlingen, og at web-mas-
teren uanset, hvem det bliver, er 
ansvarlig overfor bestyrelsen. 
Der blev nu stemt om følgende tre 
løsninger: 
A. En redaktør og en web-master 

vælges på generalforsamlingen 
B. Den valgte redaktør er også web-

master 
C. Redaktøren vælges på generalfor

samling og bestyrelsen udpeger 
en web-master 

Der blev afgivet 139 stemmer. Flest 
stemmer fik forslag C med 69 stem
mer, men da der er tale om et lovæn
dringsforslag, kræves der 2/3 (= 92) 
af de afgivne stemmer for forslaget. 
Derfor er forslaget bortfaldet. De 
øvrige forslag fik følgende antal 
stemmer: A 9 stemmer og B 59 stem
mer. Ingen var blanke og 2 var 
ugyldige. 

Det 3. forslag, som var et forslag om 
at ændre havnereglementet, så 
medlemmer af SSF kunne få en ek
stra vinterplads i vandet, var ind
sendt af 388 Sven-Erik Culmsee. 
Forslagsstilleren uddybede sit 
forslag med, at det ville være rart for 
de medlemmer, som også har både i 
de små foreninger, og som alligevel 
færdes på havnen året rundt, at de 
kunne benytte den plads i vandet, 
som ikke bruges om vinteren. 

244 Rasmus Bech efterlyste et tid
spunkt for, hvornår de pågældende 
både så skulle være fjernet igen. 

687 Jørgen Rindal fortalte, at der for 
år tilbage havde været en sådan mu
lighed, men at det var et problem 
både at få bådene fjernet inden 
første maj som aftalt, og at få pen
gene for lejen krævet ind. Desuden 
var det meget få, der benyttede ord
ningen. Han syntes, at man skulle 
overveje sagen grundigt, inden ord
ningen evt. blev indført i regle
mentet, for erfaringerne fra tidligere 
var dårlige. 

Formanden syntes også, at sporene 
fra tidligere tider skræmte, men at 
bestyrelsen i princippet ikke havde 
noget imod det. Vedtages ordnin
gen, skal administrationen foregå 
gennem havneudvalget, og det skal 
understreges, at brugerne skal være 
ude af havnen inden 1. maj uanset, 
at der tilsyneladende er tomme 
pladser i havnen. 

Forslagsstilleren var tilfreds med en 
skæringsdag den 1. maj. 

Dirigenten fastslog, at en evt. æn
dring af § 21 i vedtægterne skulle 
formuleres skriftligt, idet forslaget, 
som det forelå fra forslagsstilleren, 
ville være svært at få indpasset. 

Henrik Gravesen ville gerne vide, 
hvorfor forslaget skulle begrænses 
til dem, der i forvejen havde plads i 
havnen. Han syntes, der skulle åb
nes op for vinteroplæggere. Det ville 
være en ren indtægt for foreningen. 

Ole Poul Pedersen havde stor sym
pati for forslaget og den foreslåede 
ændring til § 21, men påpegede, at 
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der i så fald skulle føjes en ændring 
til i havnereglementets § 12: "Jf. dog 
§ 21." 

Dirigenten udbad sig forslagene i 
skriftlig form. 

403 Finn Mortensen syntes, at man 
skulle stemme for forslaget. 

635 Claus Rønnov syntes, det var 
godt, hvis vi kunne udnytte havnen 
mere og således forøge indtægterne. 
Men han mindedes også, hvordan 
forslaget på tidligere generalforsam
linger var blevet mødt med argu
mentet om, at vinteren slider mere 
på havneanlægget, og at bådene var 
blev anvist bestemte pladser. Hvis 
vinteroplæggere skal have mulighed 
for at ligge i havnen, skal man sikre 
sig, at de bådejere, der har de plad
ser, der bruges, kan komme til den, 
når de om foråret ønsker at komme i 
vandet. Nogle bådejere ønsker at 
komme tidligt i vandet, og de skal 
ikke være bundet af, at en anden lig
ger på deres plads for vinteren. 

Formanden bekræftede, at det slider 
mere på pæle og moler, at have både 
i vandet om vinteren. Derfor lagde 
man dem fortrinsvis på de sydøst
lige pladser. Der er kun tale om, at 
medlemmernes både vil kunne ligge 
i havnen i vinterhalvåret. Desuden 
skal det siddende havneudvalg god
kende de både, der skal ligge der. 
Dette vil blive håndhævet af havne
udvalget og bestyrelsen. 

288 Sven-Erik Culmsee erindrede 
om, at havneudvalget til enhver tid 
kan bede en mand flytte sin båd. 

Herefter oplæste dirigenten de fore

slåede ændringer til § 21, som tilfø
jes: 
"Undtagelsesvis kan det tillades i 
vinterperioden, at medlemmer har 
yderligere ét fartøj henliggende i 
havnen på samme betingelser som 
vinteroplæggere." 
og § 12 suppleres med: "jf. dog 
havnereglementets § 21". 
Forslaget gik herefter til afstemning 
ved håndsoprækning og blev ved
taget med et stort flertal. 

Punkt 7 eventuelt: 
Dirigenten takkede, fordi SSF og 
medlemmerne havde gjort det 
muligt for ham at blive tildelt DS's 
ærestegn i guld. 

569 Henrik Gravesen orienterede 
medlemmerne om den alternative 
opgave, han har påtaget sig for 
foreningen, og som først og frem
mest angår bygningen af det mari
time ungdomshus på jollepladsen. 
Han lovede at gøre sit yderste for at 
involvere alle de aktivitetsgrupper 
og medlemmer, der vil blive berørt 
af det kommende byggeri. Resultatet 
af arbejdet skulle gerne blive det 
bedst mulige for SSF. 

420 Leif Henriksen takkede for val
get til kapsejladsformand og lovede 
at bestræbe sig på at holde et højt 
sportsligt niveau. Han udtrykte håb 
om, at de hjælpere, der hidtil har 
ydet et stykke arbejde for udvalget, 
fortsat ville gøre det, men også at 
andre ville have lyst til at træde til. 
625 Birger Riis-Hansen takkede 
Holger Nielsen for hans indsats for 
havneudvalget, og fremhævede 
især, at Holger altid havde været at 
finde på pladsen, så det altid havde 
været nemt at henvise fremmede, 

der spurgte efter et havneudvalgs
medlem, til ham. 
515 Juhl-Andersen fremførte, at der 
ville kunne siges mange flere pæne 
ting om de to pæne ældre herrer, der 
nu udtrådte af bestyrelsen, men 
hvad der glædede ham allermest 
var, at de ville fortsætte i havnesjak
ket, så man stadig ville få fornøjelsen 
af at se dem på havnen. Han takkede 
bestyrelsen for det udførte arbejde, 
og så frem til alt det nye og spæn
dende, der forestår, og ønskede alle 
"god vind". 

15 Axel Pedersen takkede for den 
modtagelse han fik, da han startede i 
klubben, for den hjælp han har fået 
og for det, der foregår i dagligdagen. 

Dirigenten takkede for en god debat 
og en god generalforsamling og gav 
formanden ordet for den afsluttende 
bemærkning. Han appellerede til 
medlemmerne - også de medlem
mer, der er kommet lidt op i årene -, 
om at tage deres vagter, og derved 
bakke op om ordningen, som nu er 
kommet godt i gang. Erfaringen vis
er, at den har en præventiv virkning. 
Han takkede dirigenten for et godt 
udført arbejde til trods for den 
uoverskuelighed, der opstår på 
grund af forslag, der stilles og æn
dres undervejs. Han opfordrede til 
at forslagsstillerne og de, der stiller 
ændringsforslag, forsøger at for
mulere sig, så der kan stemmes klart 
ja eller nej til et forslag. 
Til slut blev der udbragt et leve for 
SSF, og generalforsamlingen slut
tede kl. II55. 

Hans Guldager Bjørka Schandorff 

Dirigent referent 

Kort & Matrikelstyrelsen 
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Formandens beretning 
Efterårsgeneralforsamlingen 2002 

Siden forårsgeneralforsamlingen har 
SSF mistet følgende medlemmer 
som er afgået ved døden: 
A 578 Oluf Bent Hansen, døde d. 4. 

Juni, efter 29 års medlemskab. 
B 1213 Georg Rygård, døde i starten 

af juli, nåede at være medlem i 
mere end 30 år 

A 808 Mogens Thornberg, døde d. 
13.juni, efter 29 års medlemskab. 

A 183 Jytte Jensen, døde d. 14. juli, 
under en feriesejlads i fremmed 
farvand. 

B 1223 Ingolf Nielsen, døde d. 31. 
Juli, efter 34 års medlemskab. 
Ingolf var også kendt uden for 
SSF, som en tidligere meget aktiv 
leder af søspejdertruppen lige syd 
for os. 

A 81 John Walther Otto, døde d. 14. 
august efter et langtrukken syg
domsforløb, John Otto nåede over 
24 års medlemskab, hvor han gen
nem tiden havde flere interesser 
både med at fiske og være "godse
jer" på Saltholm, men også det 
musiske kunne han klare, når han 
sammen med Vilna gav den som 
Troels Trier og hun som Rebecca 
Briiel, og jeg selv sang sammen 
med ham da vi fejrede vores 75 
års jubilæum. John Otto var fast 
mand til fastelavn når tøn
deslagningen skulle afvikles, og i 
den forbindelse ønskede han, at 
penge til bårebukketter i stedet 
skulle gå til børnenes fastelavn, 
hvorfor foreningen har oprettet en 
konto til formålet. 

A 1119 Alfred Frederiksen, døde 8. 
August, efter 10 års medlemskab. 

Jeg må bede generalforsamlingen 
rejse sig og mindes de afdøde 
medlemmer 

"Æret være deres minde" 

I dette efterår er der ni 25 års jubilar
er 
Jubilarerne er: 
A 736 Knut Petersen 
A 871 Per Laureng, ejer af en 

Snekkerstenjolle. 
A 1022 Jørn Duus Christensen, som 

benytter medlemsskabet som vin
teroplægger. 

A 1028 Frank Andersen, ejer af en 
Safir. 

A 30 Lillian Petersen 
A 619 Niels Hassenkam, ejer af en 

Larsen 28 
B 1257 Merete Voss, som sammen 

med Flemming sejler farvandene 
tynde på deres sommersejladser i 
det gode "skiv" Spray. 

A 78 Kaj Mogensen, ejer af motorbå
den Lady. 

A 206 Aksel Sørensen, "søren 
pladesmed", et af vores medlem
mer som nyder havnelivet mere 
end vandlivet, og altid god for en 
bemærkning. 

Fremmødte 25 års jubilarer og formanden 

Ved en sæsons slutning er der tradi
tion for at uddele vores vandrepokal 
"en god SSF'er" til et medlem, som 
har ydet en ekstra indsats for 
Sundby Sejlforening og i år er valget 
faldet på Bjarne A. Larsen, et 
medlem som altid stiller sig til 
rådighed, når vi skal have udført et 
stykke arbejde, ikke mindst, når det 
drejer sig om "træarbejde", men også 
vores skolebåde har været under 
Bjarne's kyndige hænder. 

Metroen er netop blevet åbnet med 

musik og en utilsigtet afprøvning af 
en evakuering til fods fra tunnelrør 
til det fri, alt gik heldigvis godt. 
Østgrenen er nu blevet vedtaget i en 
udformning som bevirker, at toget 
for det meste skal køre på den gamle 
Amagerbanes trace og ikke gravet 
ned, som jeg tror alle vi almindelige 
borgere vil finde helt naturligt og 
som den eneste rigtige løsning. 
I den forbindelse har det været inter
essant, at følge hvordan en mindre 
kommune som Tårnby bliver trynet 
af København- og Frederiksberg 
Kommune, samt Københavns Amt 
og Trafikministeriet. 
Vi står nu tilbage med en løsning, 
hvor flere af de veje der nu sørger 
for en nem adgang til strand og 
vand bliver lukket for trafik ved 
Amagerbanens spor, så vi altså al
ligevel får en slags mur på langs af 
Østamager. 

1.etape af bebyggelsen på "Vølund-
grunden" er påbegyndt og i den 
forbindelse har vi også fået de første 
nye indmeldelser i Sundby Sejlfor
ening, hvilket også gælder for de an
dre byggerier oppe ad Øresundsvej. 
Med hensyn til byggeriet lige syd for 
os, har det ligget stille et stykke tid, 
fordi Tårnby Kommune i forbindelse 
med "borgmesterfejden" er blevet så 
gale i skralden, at de ikke vil være 
med til at finansiere Ny Amager 
Strandpark, hvilket har betydet, at 
projektet er blevet ændret i den 
sydlige ende sådan, at det nu gen
nemføres uden Tårnby Kommunes 
deltagelse, så kan de bygge deres 
egen strandpark på det sidste stykke 
mod syd som ligger i deres område. 
Når det gælder området lige syd for 
os, er der nogle væsentlige ting der 
ikke er faldet på plads: 
For det første er det tilsyneladende 
svært at finde en køber der vil give 
ca. 100 mill. kroner for jorden. 
For det andet, der er endnu ikke 
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udarbejdet en lokalplan for området, 
kommunen vil dog påbegynde 
byggemodning af arealet. 
For det tredje sælger/udlejer man 
rask væk lejligheder ud på "Vølund-
grunden" uden tilsyneladende at 
oplyse, at der kommer et byggeri på 
den anden side af gaden ud mod 
vandet. 
Det sidste forhold taler for, at man 
flytter det nye byggeri så langt syd
på som muligt, så havudsigten er 
sikret for de nye beboere på den an
den side af Amager Strandvej og 
vores ønske om mere luft til vores 
kommende naboer opfyldes. 

Det Maritime Ungdomshus er nu så 
langt at bygherrerne Københavns 
Kommune og Lokale og Anlægs
fonden har udvalgt et projekt, som 
vil komme til at omhandle hele 
arealet øst for prampladsen. 
En af de væsentlige udgifter ved at 
placere en aktivitet på området er 
fjernelse af den forurenede jord. 
Det vindende projekt har skitseret 
en genial løsning ved at hæve hele 
området op på piller, så man undgår 
at grave i jorden og dermed udgifter 
til fjernelse til deponi. 
Kørevej, standpladser til jollerne, 
huse og halvtag vil blive udført i 
vejrbestandigt træ og det er tænkt 
sådan, at man kan køre joller op ad 
ramper til husenes tag så hele arealet 
kan udnyttes. Det er et markant an
derledes projekt end hvad vi tid
ligere har set, men der åbner sig 
nogle muligheder for alle SSF's 
medlemmer, ikke mindst for de ak
tiviteter der skal foregå på området, 
det være sig det sociale liv men især 
stævner af forskellig karakter. 
Huset eller husene er primært til 
brug for ungdomsarbejde for vores 
nabo Amager Strand Sejlklub, for in
teressegrupper fra baglandet, men 
ikke mindst for Sundby Sejlforening, 
der med dette projekt får nogle fa
ciliteter, vi aldrig selv ville have haft 
mulighed for at etablere. 

Byggeriet vil blive påbegyndt sna
rest og byggeperioden vil strække 
sig over næste sæson, idet der ud 
over byggeriet på selve pladsen skal 
etableres el og kloak m.v.. 
Hermed er det også definitivt, at vi 
skal flytte de bestående bygninger til 

andre områder på pladsen, i den for
bindelse er bestyrelsen åben for 
forslag til anvendelse og placering så 
vi på en fornuftig måde kan gen
bruge bygningerne. 
Lokale og Anlægsfonden har givet 
tilsagn om, at ville være med til at 
dække udgifterne til flytning af 
bygningerne. 
Der forestår et omfattende arbejde 
med at opstille kravspecifikationer 
helt ned i mindste detalje sammen 
med arkitekterne og entreprenøren, 
således at huset og hele området 
kommer til at tilgodese brugernes 
ønsker, der skal ligeledes aftales 
med Københavns Kommune om 
hvordan huset og området skal 
driftes i fremtiden. 
I den forbindelse har vores nu
værende kapsejladschef Henrik 
Gravesen, tilbudt at stille sig til 
rådighed som projektleder med di
rekte ansvar over for formand og 
næstformand, der hermed danner en 
styregruppe, med reference til den 
øvrige bestyrelse. 
Det betyder til gengæld, at vi også i 
dag skal finde en ny kapsejladschef 
da Henrik alene vil koncentrere sig 
om den kommende opgave. 

Fortsætter vi med at kigge ud over 
vandet kan vi se udvidelsen af 
Benzinøen skride frem, Københavns 
Havn vil i den nærmeste fremtid 
begynde at gøre sig overvejelser om 
hvordan den nye lystbådehavn skal 
tage sig ud og i hvilket tempo den 
skal bygges som en forlængelse mod 
syd, bestyrelsen vil holde sig i kon
takt med den ansvarlige projektleder 
og vi har allerede aftalt, at vi senere 
vil afholde et orienteringsmøde når 
planerne ligger mere fast end nu. 

Formand og næstformand har været 
til møde på rådhuset med Overborg
mesterens nærmeste medarbejdere. 
Mødet var kommet i stand fordi jeg 
havde bedt Kramer om et møde, 
hvor vi ønskede at drøfte en række 
punkter omkring SSF's fremtid. 
Vi fik bekræftet, at fredningen af et 
stykke af græsarealet syd for vejen 
ud til Amager Helgoland sandsyn
ligvis ville blive ophævet, da der til 
gengæld ville komme den Ny 
Amager Strandpark, men det for
ventedes at ophævelsen vil blive an

ket til højeste instans. 
Vi fik det råd, at etablere en grund
ejerforening med det kommende 
byggeri syd for os, for på den måde 
at drøfte eventuelle "grænseproble
mer". 
Vi blev opfordret til at få taget bund
prøver af vores havnebassiner og 
lade Københavns Miljøkontrol vur
dere prøverne set i lyset af mulighe
den for at benytte det nye deponi 
ved Benzinøen. Dette arbejde er 
gjort, og vi venter nu på miljø
folkenes svar, hvis det viser sig, at 
det kan være metoden til at få ud
gravet vores havnebassiner vil vi 
gøre det, også selv om det måtte 
koste penge, penge vi i givet fald 
skal ud og låne, evt. via kommunens 
hjælp. 
Vi fik bekræftet, at lokalplanen for 
det kommende byggeri syd for os 
skal til at udarbejdes, og det er først 
her at vi kan komme på banen med 
vores indsigelser over for en kom
mende bygherre, dog er der allerede 
nu sat penge af til byggemodning af 
arealet. 
Vi fik bekræftet, at vi vil blive ind
stillet til Borgerrepræsentationen til 
en forlængelse af vores nuværende 
lejemål frem til 2030, idet vi ind
stilles til 20 års forlængelse oven i 
den nuværende kontrakt, der 
strækker sig frem til 2010. Det er den 
længste lejmålsforlængelse vi no
gensinde har fået. 

Havn og plads 
Vi har fået etableret en miljøstation 
ved tankanlægget så både med hol-
dingtanke eller kemitoiletter kan 
bortskaffe deres affald på miljømæs
sig korrekt måde. 
Kørevejen rundt om rundkørslen er 
blevet rettet op og asfalteret, sam
tidig er der udført asfaltarbejde ved 
mastekranen. 

I sensommeren og efteråret har vi 
igen været ramt af gravearbejde på 
pladsen, denne gang var det en 
brændstofledning til DSB's klargø-
ringsstation øst for lufthavnen og 
allerede nu ved vi, at der bliver 
gravearbejde i forbindelse med Det 
Maritime Ungdomshus. 

Allerede nu er "havnesjakket" ved at 
trække i arbejdstøjet for der er repa
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rationsarbejder på moler og plads, 
der skal udføres i vinterens løb. 

En af de "gamle" drenge i havneud
valget træder ud af bestyrelsen ved 
denne generalforsamling, hermed 
slutter en årrække for Holger med 
arbejdet på havn og plads. Jeg har 
dog lade mig fortælle, at du fortsæt
ter i "havnesjakket", så vi stadigvæk 
kan få gavn af din arbejdskraft. 
Holger's bestyrelsesarbejde begyn
dte helt tilbage i 1975, som motor-
bådsrepræsentant, hvorefter du 
havde nogle ophold i 80'erne, men 
gennem hele dit medlemskab har du 
via dit netværk kunnet tilbyde SSF 
forskellige tjeneste eller udstyr, som 
vi har kunnet gøre brug af gennem 
årene. 
Holger har ikke alene mange års 
bestyrelsesarbejde bag sig , men er i 
det hele taget et markant medlem af 
SSF. 
Jeg vil godt kvittere for en stor ind
sats gennem årene og ønske dig fort

sat mange gode år i 
SSF. 
På den baggrund 
har bestyrelsen be
sluttet, at indstille 
til generalforsam
lingen at Holger 
bliver Æresmed

lem af Sundby Sejl
forening. 

Klubhus 
Eltavlen eller rettere eltavlerne har 
det ikke godt, i virkeligheden skulle 
det hele udskiftes til éen ny tavle, vi 
vil dog forsøge at holde tingene i 
forsvarlig stand indtil vi får in
stalleret fjernvarme og dermed al
ligevel skal ombygge sådan, at vi 
kan få etableret et nyt teknikrum. 
Sænkning af loftet i "Østersøstuen" 
har været en sådan succes, at vi i jan
uar udfører det samme i den store 
sal og "Pejsestuen". 
Terrassen's gulv er blevet udskiftet 
med stenbelægning, det gamle gulv 
var nedslidt og husede uønskede 
kravl, samtidig fik vi et hold nye 
møbler til terrassen. 

Elo ønsker ikke genvalg til besty
relsen, og dermed siger vi farvel til 
en anden af de "gamle" drenge. 
Elo har gennem en 12 årig periode i 

bestyrelsen mest haft med klubhus 
og bygninger at gøre, et arbejde som 
er udført med baggrund i hans 
faglige håndværk. Han har i en kort 
periode bestridt næstformands 

dig tak for din ind
sats og ønsker dig 
god vind fremover. 
Bestyrelsen har 
besluttet at tildele 
dig Sundby Sejlfor
enings Hæders
tegn for din ind
sats. 

Elo Nielsen 

Fester 
I forbindelse med afslutning af sæso
nen 2002, var der mødt mange 
medlemmer frem til nedhaling af 
standeren og afsluttende kanonsalu
tering af SSF's kanonlaug. 
Efter at foreningen havde budt på 
den traditionelle genstand, var der 
spisning og dans til ud på natten, et 
rigtigt godt arrangement med en 
god stemning. 
Også i den kommende vintersæson 
vil der blive afholdt Matineer, som 
Vagn og Tina har fået til at fungere 
godt, og ellers ser vi frem til de tra
ditionsrige festligheder i vinterens 
løb. 

Sejlerskolen 
Sejlerskolen med Ulla i spidsen kø
rer bare derud ad, mange nye elever, 
engageret arbejde fra instruktør
ernes side og god stemning hos ele
verne, jo, der er gang i den sejler
skole. 
Det smitter også af på antallet af 
navigationselever, hvor det har 
været nødvendigt, at oprette to hold, 
en stor tak til Poul for at påtage sig 
dette arbejde. 

Ungdomsafdelingen 
Vi har måske ikke så meget ungdom 
i vores forening som vi kunne ønske, 
men dem der er, er til gengæld 
meget aktive, de har i den forløbne 
sæson vist SSF's stander både 
hjemme og i udlandet og i Ynglin
gebåden er "Team 126" højt placeret 
på ranglisten. 
Vores jollesejlere har deltaget i træ
ningssamlinger rundt omkring i lan
det og vil deltage i vintertræningen i 
Hellerup i den kommende vinterpe
riode. 

Det er lykkedes Tonny og hans hold 
af instruktører, at fastholde og moti
vere de unge vi har, så de udgør en 
gruppe af unge der kan bygges på 
fremover. 
Næste år bliver et besværligt år, 
grundet opbygningen af den nye 
jolleplads, men med lidt god vilje 
må vi se at få enderne til at hænge 
sammen. 

Joller 
Det er stadigvæk primært havkajakse-
jlerne der udviser den største aktivitet, og 
skal ses i lyset af de arrangementer der 
har været gennemført i samarbejde med 
idrætskonsulenten for Holmbladsgade 
Kvarterløft. 

Kapsejlads 
Vi havde fra starten af sæsonen lagt 
op til, at kapsejladsaktiviteterne 
skulle være af mindre omfang efter 
det foregående års massive aktivi
tetsniveau. 
Af forskellige årsager faldt samarbej
det om afholdelse af de ugentlige 
lokale kapsejladser mellem Kastrup 
Sejlklub og SSF ikke på plads i 
denne sæson, det har dog ikke været 
anderledes end at sundbysejlere 
kunne deltage i Kastrup's tors-
dagssejladser. 
Netop det, at det hver anden torsdag 
foregik ud for Sundby, gjorde, at der 
kom flere sundbyer på banen, end 
før, da vi alene gennemførte ons-
dagssejladserne ud for Sundby. 

Det årlige Ballad-stævne i forbin
delse med Forterne Rundt var tænkt 
gennemført som et DS/DM. 
Formaliteterne kom på plads med 
DS, men desværre var der for få 
deltagere til, at det kunne god
kendes som DM. 
Selve sejladsen Forterne Rundt blev 
afviklet i den eneste rigtige hårdvin-
dssejlads vi har haft i år. 

Vi skal senere på dagsorden under 
valg have besat jobbet som kapsej
ladschef, da Henrik, som tidligere 
nævnt, træder ud af bestyrelsen for 
at koncentrere sig om projektet på 
nordre mole. 

Motorbåde og sikkerhed 
Kim har i den forløbne sæson arran
geret flere tiltag for at stimulere de 

Holger, som vi 

kender ham 

mosten, vi siger 
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medlemmer, som bruger motor som 
fremdrivningsmiddel, og det er fak
tisk lykkedes, hvilket er dejligt at se, 
at også på denne front stiller med
lemmerne op når der er gode arran
gementer på "plakaten". 

I denne vagtsæson vil Kim admini
strere afholdelse af vagter sammen 
med kassereren, så vi kan undgå at 
sende opkrævning for manglende 
vagter, hvor det viser sig at vagten 
faktisk er gået, i den forbindelse er 
der udformet nogle nye vagtske
maer, så vi undgår misforståelser. 

Bladet 
Bladet har kørt i en god gænge i den 
forløbne sæson. 
Vi skal senere på dagen tage stilling 
til redaktørens forslag om hvordan 
vi fremover skal håndtere de to ny
hedsmedier, det skrevne ord og 
kommunikation via computer. 

Østersøkredsen 
Der har i kredsregi været arbejdet 
på, at samle Amagerklubbernes 
kapsejladser i færre men til gengæld 
større enheder, hvilket skulle give 
sejlerne nogle mere interessante sej
ladser. Desværre har Kastrup 
Sejlklub meldt fra til dette samarbej
de, så nu vi må se hvad de øvrige 
klubber finder frem til. 

Dansk Sejlunion 
Vores tidligere formand Hans 
Guldager fik overrakt sejlunionens 
Guldnål kort før han og Else drog af 
sted på deres tur til Middelhavet. 
Tildelingen skal ses i lyset af mange 
års arbejde i forskellige udvalg un
der sejlunionen. Det er kun anden 
gang at et medlem af SSF får tildelt 
en hædersbevisning fra et overord
net forbund, idet vores tidligere for
mand Svend Aage Larsen i sin tid 
fik tildelt Dansk Idrætsforbunds 
hæderstegn. 

Jeg vil gerne til slut takke besty
relsen, de faste udvalg, pladsmand, 
kassererne, revisorerne og Tina for 
et godt samarbejde, men ikke 
mindst Jer, der hver på forskellig vis 
er med til, at gøre Sundby Sejlfor
ening til et sted der er værd at være. 

Hermed fremlægger jeg min beret-

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS 
Billige kvalitetstryksager 

n Lyntryk og fotokopier fra dag til dag £ 
2. 

Kataloger - Faktura - Kuverter - Etiketter - Brevpapir - Prislister - Bøger 5' 
LL (O 

• Alt i bogbinderarbejde • 
O) n 
c Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 2. 

% Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag "§ 

I SMOffsettryk I 
£ v/Tina og Søren Møller <q 

Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79 

KASTRUP MARINE SERVICE A/S 
ER FLYTTET TIL: 

SALTVÆRKSVEJ 56 

Vi har som sædvanlig et stort udvalg i; 

BÅDUDSTYR - BÅDMALING - TOVVÆRK 
P1SKEGREJ - SEJLERBEKLÆDN1NG 

SØKORT - ELEKTRONIK 

Kig forbi og få det nye 
NAUTISK UDSTYR KATALOG 2002 

Vore åbningstider er som hidtil: 
Mandag - Fredag; 9.00 - 17.30 

Lørdag; 9.00 - J3-00 

HUSK EKSTRA-ÅBENT: 

Fra PÅSKE til PIN5E-seii-& helligdage 9.00 -13,00 
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Referat af 

Afbud fra Vagn Preisler 

Til indledning bød formanden de 
nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 
velkommen og gav en orientering 
om arbejdet i bestyrelsen. 

Punkt 1 a. Protokol: 
Intet 

Punkt lb. 
Eksterne forhold, der vedrører SSF: 
I forbindelse med opførelsen af det 
maritime ungdomshus er Henrik 
Gravesen gået ind som projektleder 
for SSF, og har i den anledning fået 
overdraget forhandlingsretten for 
SSF. 
Han er en del af styregruppen, der 
desuden består af Jens Gren og 
Erling Jørgensen. Styregruppen har 
reference til bestyrelsen. Det første 
møde i styregruppen bliver onsdag 
den 30. okt. 
Henrik vil være til stede ved besty
relsesmøderne og her fremlægge, 
hvorledes arbejdet skrider frem. 
Han har udarbejdet en opgave
beskrivelse samt en skitse for hele 
området incl. jollepladsen. Denne 
blev forelagt bestyrelsen og gen
nemgået. 
Den omhandler de overordnede op
gaver, der skal udføres i forbindelse 
med arbejdet, de tekniske specifika
tioner, samt forslag til den anven
delse, der skal ske af de eksisterende 
bygninger. 
Idrætskonsulenten i Kvartersløftet, 
Charlotte Gregersen, som har været 
stærkt inde i arbejdet med havkajak
ker, har fået andet arbejde og holder 
afskedsreception den 31. oktober. 
Benzinøens udvidelse er i fuld gang. 
Først når dette arbejde er fuldført vil 
der blive taget stilling til en evt. lyst
bådehavn på sydsiden af øen. 
Indflytningen i den første etape af 
byggeriet på Vølundgrunden for

bestyrelsesmøde 
mandag den 28. oktober 2002 

ventes i løbet af 2003. 
SSF er af Københavns overborgme
ster blevet opfordret til at danne en 
brugerforening, som skal tage stilling 
til forskellige forhold omkring det 
planlagte byggeri syd for SSF og den 
senere anvendelse af det. 

Punkt 2 Beretning: 
Bestyrelsen har konstitueret sig med 
Erling Jørgensen som næstformand. 
Der var tilfredshed med generalfor
samlingens forløb, dog blev det 
fremhævet, at forslag, der frem
sættes skal være klare og gennem
gåede inden fremlæggelsen, så 
uoverskuelighed i behandlingen kan 
undgås. 
Angående en fremtidig web-master 
blev følgende pointeret: 
Koordinering af blad og hjemmeside 
skal ske i samarbejde med redak
tøren. Netsiden skal være et supple
ment til bladet. De enkelte udvalg 
skal bestemme indholdet af deres 
egen side. 
Johnny Bengtsson vil blive spurgt, 
om han er interesseret i at udføre ar
bejdet med at redigere web-siden. 

Punkt 3. Havn og plads. 
Den rapport om affaldssorteringen, 
som hvert år skal laves, er udarbej
det og sendt til Miljøstyrelsen i 
København. 
Materialerne til vinterens arbejder 
på havn og plads er skaffet til veje. 
Det nye havneudvalg skal med Er
ling som koordinator fastlægge ar
bejdsfordeling og forretningsgang. 
Herunder ønsker man, at pladsop
lysninger om både og skure skal 
være tilgængelige for såvel plads
mand som havneudvalg. 
Vedrørende uddybning af bassinerne 
er der indsendt prøver af bundmateri
ale, og der ventes på et udspil fra 
Københavns kommune, når resul
taterne af prøverne foreligger. 

Der er udtrykt ønske om, at få ud
skiftet bildækkene ved tankpladsen 
med fendere. Havneudvalget vil 
tage sig af problemet. 

Punkt 4. Klubhus: 
Problemet med lugtgenerne på det 
handicapvenlige toilet er nu løst. 
Tømrerfirmaet Flemming Wulff er 
blevet bedt om at afgive en pris på 
udskiftningen af de sidste to lofter i 
klubhusets restaurant, inklusive el-
arbejde og ventilation. 
Den nye klubhusformand har aftalt 
overdragelsesforretning med den 
afgåede og vil etablere sig med et ar-
bejdssjak. 
En liste over de håndværkere, der 
må kontaktes ved akut arbejde, vil 
blive udarbejdet og afleveret til 
restauratøren. 
Arbejdet med udskiftningen af el-
tavlen kan forhåbentlig udskydes til 
der skal indlægges fjernvarme i 
klubhuset, men tidspunktet for, 
hvornår det sker kendes ikke. 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
Det blev understreget, at alle arran
gementer skal påføres aktivitets
kalenderen, så de kan blive annon
ceret i bladet i tide. Dette er ofte op 
til to måneder inden afholdelsen. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
De nye bompresenninger er kom
met. 
Skolebådene er på plads i teltet. 
Der har været mange efterspørgsler 
på en fælles aktivitetskalender i 
bladet. Den har kun værdi, hvis de 
enkelte udvalg sørger for, at alle rel
evante oplysninger tilgår redaktøren 
- i tide. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Den sidste Yngling er kommet på 
land. Alle både er afriggede og gjort 
vinterklare. 
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Den 8-10. nov. holdes fører/træner-
weekend og sidst i november holder 
afdelingen juleafslutning. 
Både E-joller, laserjoller og ynglinge 
deltager aktivt i vintertræningen, 
som foregår i Skovshoved. 
To sejlere har bestået førerprøven og 
yderligere to forventes at fuldføre 
navigationseksamen i vinterens løb. 
I forbindelse med byggeriet af det 
maritime ungdomshus skal afdelin
gens forskellige effekter flyttes, og 
man er så småt begyndt på at pakke 
tingene sammen. 
To medlemmer har givet udtryk for, 
at de vil forestå arbejdet med havka
jakker i fremtiden. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Sejladserne til næste sæson er under 
planlægning. 
Der holdes hovedkredsmøde i 
Østersøkredsen den 4. november kl. 
1800 i SSF. Jens, Erling, Leif og Tonny 
deltager fra bestyrelsen. 
Den nye kapsejladschef ønsker hur
tigst muligt et møde med udvalget, 
sejlerne samt de øvrige hjælpere. 
Han håber også at få genetableret 
kontakten til Kastrup Sejlklub, så 

der igen kan arrangeres fælles sej
ladser. 

Punkt 9. Motorbåde: 
Sejlerne har udtrykt glæde over ud
videlsen af trailerpladsen. Bommen 
dertil kommer snart på plads. 
Den ekstra fisketur den 2. november 
er annonceret i bladet. 
Den 12. november er der et møde i 
kredsen om breddearbejdet. Ulla og 
Kim deltager. 

Punkt 10. Sikkerhed: 
Der er bestilt en ny føler til lyset ved 
hovedporten. 
Der opsættes et nyt og tydeligt num
mer på hegnet. Dette er bestilt af 
hensyn til hyrevogne m.fl. 
En opdateret medlemsliste lægges i 
vagtrummet. 
Kim vil undersøge om det kan lade 
sig gøre at lave et førstehjælpskur
sus for medlemmerne i begyndelsen 
af det nye år. 
Vagtordningen kører nu som den 
skal. Opmærksomheden henledes 
på, at instruksen til vagterne er revi
deret. De opgaver, der skal udføres 
under vagten står beskrevet her. 

Punkt 11. Bladet: 
Endnu en gang kom aktivitetskalen
deren op at vende. Den er ønsket af 
mange, men kan kun laves, hvis 
oplysningerne om arrangementerne 
kommer redaktøren i hænde via 
kalenderen i bestyrelseslokalet. 
Der var enighed om, at farvebilled
erne er med til at hæve bladets 
kvalitet, og at der derfor i forbin
delse med relevante arrangementer 
kan bruges farvebilleder. 
Redaktøren bad bestyrelsen overveje 
at ændre annoncepriserne, så de kan 
give et overskud i stedet for som nu 
alene dække udgifterne. En ændring 
skal besluttes på det næste møde. 

Punkt 12. Evt. 
Elo har bedt om, at man finder en 
afløser til at administrere an
despillet. Torben har lovet at finde 
en løsning. 
Næste møde er den 25. november. 

Mødet slut kl. 2055 

Jens Green Jensen Bjørka Schandorff 

Formand referent 

Apropos Havnerundfarten 
den 26. oktober 2002 

Da vi så, at SSF nu indbyder til 
havnerundfart den 26-10-2002, kom 
vi til at tænke på den hændelse, der 
i sommeren 2000 fik os til at søge 
om medlemsskab i Sundby 
Sejlforening. 

Vi havde i samme år købt en jolle -
en pæn stor jolle - en Lindner alu
miniums jolle, der var ca. 440 cm 
lang, med årer og en 4 hk's 
påhængsmotor. 

Vi havde aldrig sejlet før, og nu 
skulle vi jo til at øve os i vores nyer
hvervelse. Idet vi jo ikke på 
daværende tidspunkt var medlem 
af en sejlforening, måtte vi jo finde 
ud af, hvor vi kunne søsætte vores 
nye drøm af et transportmiddel. 
Valget faldt på Holmen - ude midt 
i det nye eksklusive byggeri. Herfra 
var der så ikke ret langt fra 

Københavns havn - og var der no
get mere charmerende end at sejle 
derind? Næh, det var der ikke, så 
vi begav os afsted fuld af forvent
ning. 

I starten gik det rigtig godt og vi 
sejlede bl.a. i Christianshavns Kanal 
og syntes at livet og sommeren var 
både skøn og afslappende. 

SÅ SKETE DET - den 3. eller 4. 
gang vi sejlede omkring i kanalerne 
- det satte vores nervesystem på en 
helt urimelig prøve: 

Vi besluttede os til at krydse den 
store Inderhavn - dvs. sejle fra 
kanalerne ovre ved Christianshavn 
på tværs af havnen og over til 
Nyhavn - vi vurderede, at turen var 
ret overskuelig lige indtil vi sad ude 
midt i Inderhavnen!!! 

Så kom angrebene fra 3 sider på én 
gang - fra den ene side kom den 
store svenskerbåd - fra den 2'den 
side kom "kanalrundfarten" og fra 
den tredje side kom den gule "bus
båd" og i midten var 
VORES JOLLE - hvis man ikke har 
prøvet det, så ved man ikke hvor 
store bølger bare en af de omtalte 
både laver - men det er altså rigtig 
store bølger - det var uhygge på 
højt plan - det der efterfølgende 
skete var stort set, at vi trådte ud på 
vandet, tog båden på skuldrene og 
så galopperede vi ind i 
Christianshavns kanal igen og så 
var vi i sikkerhed. En uge efter 
havde vi søgt om bådplads i 
Sundby Sejlforening og ingen har 
set os i Inderhavnen siden! 

Med venlig hilsen 
Lars & Anne Lise Braat 
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Byggeri på Nordre Mole 
Der er nu for alvor ved at komme gang i planerne. 

Som formanden bekendtgjorde på den netop afsluttede gene
ralforsamling er der nu udsigt til at der sker ting og sager på 
jollepladsen. 
Efter en længere tids forhandlinger og mange møder har man 
nu fundet en større sum penge og gennemført en helt ny form 
for "udlicitering". 
Et spændende projekt er således på vej til SSF's område og vi 
står med en udfordring. 

Der er ikke ret meget lagt fast endnu, men vi kan indled
ningsvis fastslå følgende: 

Hele jollepladsen bliver renoveret med en ny og spændende 
byggemetode hvor pladsen og nye bygninger opføres på hele 
arealet i teaktræ. 
Hvordan byggeriet vil komme til at se ud og hvad det præcist 
skal omfatte af bygninger og faciliteter er ikke fastlagt endeligt. 
Dette medfører af SSF skal rydde hele området og vi får altså en 
del bygninger frigjort som vi så kan benytte til andre formål på 
andre områder af SSF. 
Byggeperioden vil givet påvirke SSF hen over det meste af sæ
sonen 2003, men vi ved endnu ikke hvornår der startes - målet 
er at det hele skal stå klar inden udgangen af 2003. 

Der bliver altså mange spørgsmål vi skal svare på, mange ideer 
vi skal vende internt i SSF og en del opgaver vi skal løse. 
Bestyrelsen har valgt at tage udfordringen op og arbejde på at 
SSF får det bedst mulige resultat ud af dette projekt, så flest 
mulige af vores medlemmer efterfølgende kan drage nytte af 
den udvikling der vil ske på vores område. 

Bestyrelsen har indgået en aftale med Henrik Gravesen om at 
repræsentere SSF i disse sager og stå for den samlede koor
dinering af alle de opgaver der relateres til dette projekt. 
Henrik refererer i hele forløbet til en særlig styregruppe 
bestående af formanden (Jens Green), næstformand (Erling 
Jørgensen) og Projektlederen (Henrik Gravesen), samt naturligvis 
bestyrelsen som på hvert bestyrelsesmøde vil følge sagen. 

I den forbindelse vil flere udvalg, medlemgrupper, bestyrel
sesmedlemmer m.f. blive kontaktet af Henrik for at bidrage 
med ideer til hvordan vi når det bedste resultat til gavn for 
foreningens medlemmer og vores aktiviteter. 
De første møder mellem Henrik som projektleder og disse 
grupper er påbegyndt og det kommer til at gå stærkt hen over 
de næste uger/måneder. 
Så følg med i bladet og har du ideer eller kommentarer kan du 
henvende dig til Henrik på: 

e-mail hegr@slv.dk eller tlf. 22351024 
- alternativt kan du droppe et brev ind på kontoret mærket 

"MUP". 

Henrik Gravesen 

Alt hvad der i dag er på pladsen på Nordre Mole skal flyttes til 

andet sted på havneområdet, det gælder også jollehuset og 

Seniorhuset. 

Efter det oplyste skal der bygges sådan omtrent på det 

afmærkede område 

-
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& 
Obs! Obs! 

VAGTORDNINGEN 
Nu går vi mod mørkere tider, hvilke be
tyder, at vi alle med båd enten på land 
eller i vand, igen skal gå vores 2 nattevagter. 

Husk at skrive jer på vagtlisten i god tid 

I år vil vi prøve at undgå alle de vagtløse dage som 
vi havde sidste vinter, vi beder derfor: 

Alle de medlemmer der enten ønsker at købe sig 
fri af vagten eller som på grund af dokumenteret 
sygdom e.l. ikke kan gå vagt, om snarest at med
dele dette på kontoret, bestyrelsen vil så efterføl
gende prøve at finde en løsning, så vort klubhus 
og havn kan blive overvåget hele vinteren. 

Husk! 
Det koster 500,-kr. for en "ikke gået vagt", og 
husk at det er kun A- og B-aktive medlemmer 
der kan gå vagt. 

Husk! 
Hvis du ankommer i Sundby Sejlforening i vagtsæsonen, efter kl. 2200 

indtil kl. 0600, er det en god ide at du henvender dig i vagtlokalet og 
"lige siger hej", således at vi undgår fejl, ved at du bliver antastet af nat
tevagten for at vise legitimation (medlemskort). 

Til orientering: G^( ~ 
Der har i oktober været 26 frie vagter, så meld jer nu på i god 
tid, medens der endnu er ledige vagter. 

Hilsen vagtchefen 

Havn og plads 

U 
Husk! 
Det koster 500 kr., hvis din båd 
ikke har et gyldigt års-mærke. 
Hvad enten den står på land eller 
ligger i vandet. 
Havneudvalget vil i januar gen
nemgå alle både i SSF for gyldigt 
årsmærke. 

Husk! 
15. december er sidste frist for an
søgning om at din båd skal for
blive i vandet vinteren over. 

Husk! 
Aflæs din Elmåler inden 31. de
cember. 

Husk! 
Tag dine indhaler liner ind, så de 
ikke ødelægger pælene når isen 
kommer. 

Husk! 
Dit bådstativ og dine bukke skal 
være mærket med medlemsnum
mer og bådnavn. 
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Havari i 
Helsingør 
Fredag den 16/8, da vi lå i 
Helsingør Lystbådehavn, var vi om 
eftermiddagen kl. 17 vidne til føl
gende: Den gamle, udrangerede 
færge "Agersø", der nu ejes af en 
gruppe medlemmer i havnen, kom 
for fuld kraft bakkende gennem 
havnen. I stedet for at stoppe fort
satte den ind i en række lystbåde. 
Lyden af kvaste både var uhyggelig 
og voldsom. Hele rækken af både 
rykkede sig flere meter, en fortøjn-
ingspæl knækkede og færgen holdt 
først op med at bakke, da motoren 
blev slukket. Herefter drev færgen 
rundt i havnen for vinden. 

Det gik værst ud over en tysk 
Comfortina 32, som nærmest blev 
flækket på langs p.g.a. trykket fra 
den store færge. Båden sank i løbet 
af få minutter. En anden af bådene 
fik en lang flække i fribordet og 
yderligere fire både fik skader på 
skrog, søgelænder, klamper o.l. Der 
var heldigvis ingen i den tyske båd 
og ingen personer kom til skade, 
men tyskerne fik sig en ubehagelig 
overraskelse, da de vendte tilbage til 
havnen og fandt deres båd sunket. 
Der var meget hurtigt en gummibåd 
med redningsfolk fra havnen og 
senere reddede Falcks dykkere 
nogle af den tyske families ejendele. 
Kaptajnen på Færgen Agersø blev 
anholdt for yderligere undersøgelse. 

På det øverste billede er ulykken ne
top sket - "Agersø" driver rundt for 
vinden og Comfortinaen er i færd 
med at synke og på det nederste er 
sejlere fra nabobådene i gang med at 
sikre mod mere skade end nød
vendigt. 

Britt og Søren Bødtker 
Søren Bødtker (A921) 
"LUNA" 

HØer's 
yachtværft & udstyr 

Amager Strandvej 407 2770 Kastrup Tlf. 32 50 30 17 www.hellers.dk 

Her er et udvalg af vores gode tilbud 

Tørtop kr. 1349,- Oppustelig vest 
Med Heller logo Stort udvalg Norn. Kr.869,-

Kr.945,- i kikkerter NU Kr.795,-
Åbningstider: Man - Fre 9.00 - 17.30 Lør 9.00 - 14.00 Søn & Helligdage 9.00 - 14.00 

Cykler sammenklappelig Picknic taske 
kr.2.395,- service til 4 personer 

2 stk. kr.4.500,- NU Kr.348,-
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Friske unge pokalmodtagere og juniorlederen 

Holger Nielsen, nyt æresmedlem afSSF, formanden Jens Green 

Jensen og Elo Nielsen, modtager afSSF's hælderstegn 

BILLED 
GALLERIET 

Årets Sundbyer Bjarne A. Larsen 

Manden med cigaren, Holger som vi kender ham Seniiorhuset, medens det endnu står på Nordre Mole 
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-fra & til medlemmerne 

Vagns fødselsdag 
En stor tak til de mange men
nesker der fyldte restauranten til 
sidste plads den 8. oktober og 
hjalp mig gennem min 70 års dag. 
Tak for de mange gaver som det 
tog mig næsten en time at pakke 
ud og studere de sjove kort. 
Skulle jeg fremover optræde let
tere alkoholiseret har det sin 
naturlige forklaring. 
Ligeledes vil jeg sige tak til Tina 
og hendes personale for den sjove 
idé med maden som faldt i god 
jord - den har vi aldrig prøvet før. 
Endnu en gang tak til jer alle fra 
festministeren. 

Vagn 

Tak til alle, der ved min 
far Walther Otto's bisæt
telse donerede et beløb i 
stedet for blomster. 
Det samlede beløb er 
overdraget til SSF til brug 
ved børnenes fastelavns
fest. 
Hans aske er strøet i 
havet. 

Tina 

Kære alle 
Tusind Tak for den flotte runde 
fødselsdagsfest og alle de fine 
gaver. 
Det varen uforglemmelig stor 
dag. 
At have så mange gode venner i 
SSF og sommergæsterne fra Køge, 
var jeg også meget glad for at se. 

Kærlig hilsen 
1265 Ingrid 

Sejlerskolen 

Den 19. oktober. 
Afriggerfesten forløb fint med 
dejlig mad og god musik. 
Det er en skam, at flere elever 
ikke deltager i de fælles arrange
menter. 

Den 22. oktober. 
Øveballen skulle op. I den friske 
vind fra øst var slæbestedet fuld 
af tang, som havnesjakket 
fjernede inden vognen kunne 
køres ned. 
Det er meget svært at bakse vog
nen med båden ind i teltet 
En stor tak til alle der hjalp til. 

Den 27. oktober. 
Tyveknægten deltog i den fælles 
havnerundfart. Det regnede i 
starten, men ved frokosttid kom 
solen og lunede lidt. En frisk tur 
med mange deltagende både. 

Så vil jeg gerne ønske alle en 
rigtig glædelig jul og et godt 
nytår. 

Med sej lerhilsen 
Ulla 

fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 

Dorthe Andersen 
Nørre Alle 13, 2200 N 
Anne Birgit Ejlev 
Nørrebrogade 7, 2200 N 
Tom Eddie 
Ved grænsen 13, 2000 F 
Martin Skovgaard Hansen 
Godthåbsvej 200, 2770 Vanløse 
Charlotte Mertz 
Godthåbsvej 200, 2770 Vanløse 
Stig Molander 
Prinsessegade 87, 1422 K 
Sonja Petersen 
Nattergalevej 70, 2400 NV 
Svend Christian Tychsen 
Fiskedamsgade 16, 2100 0 

Bestyrelsen øg 

redaktøren 

ønsker alle en 

rigtig gød jul 

øg et gødt nytår 
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Fl Ligger farver - og 
International bådmaling 

Sundby. 
Holmbladsgade 25 
2300 Kobenhavn S. 

^ Her forhandles: 

International 

St. Kongensgade 93 
1264 København K. 

City. 
Vendersgade 10 
1363 København K. 

Sundby. 
Amagerbrogade 164 
2300 København S. 

Dragør. 
Møllegade 4 
2791 Dragør. 
Her forhandles: 

International 

Kastrup. 
Kongelundsvej 264 
2770 Kastrup. 

FlUgger farver 
Hans Guldager a/s 
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20. Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22. 
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33. St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56. 
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95. Vendersgade 10. TIf. 33 13 73 23. 


