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FORENINGENS 
BESTYRELSE:

SUNDBY 
SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 
2300 København S 

Medlem af Dansk Sejlunion 
og derigennem tilknyttet 
Danmarks Idrætsforbund

KONTORETS 
ÅBNINGSTIDER:
Kontoret er normalt åbent 
første og sidste torsdag i 
måneden fra kl. 19.00 til 
kl. 20.30. Kontoret holder 
dog lukket i juli samt sidste 
torsdag i december og den 
første torsdag i januar. I 
kontortiden træffes formand, 
kasserer og havneudvalg. 

FORENINGENS 
TELEFONNUMRE:
Kontor og vagtlokale: 
3259 3580
Havnekontoret: 
Havnekontoret/Havnefoged 
Dan Trunjér
3258 1424 / 3062 1405
(åbent man-ons og fre 
 kl. 12-13 & tors kl 15-17)
havnen@sundby-
sejlforening.dk
Foreningens mail adr.: 
ssf@sundby-sejlforening.dk
SSF’s hjemmeside: 
www.sundby-sejlforening.dk
Restaurationen: 3259 4130
Bankkonto: 
Bank Nordik – 
6509-3050513512
Postgiro: 
7 05 65 16

INFO

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

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

SEKRETÆR
Josephine Fock
Mobil: 6026 8044
sekretaer@ 
sundby-sejlforening.dk

KASSERER
Dorthe Alvang
Mobil: 4047 7790
kasserer@ 
sundby-sejlforening.dk

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

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

HAVNEUDVALG
Jesper Lorents
mobil: 4025 5363   
Per Østergaard 
mobil: 6061 6574
havneudvalg@ 
sundby-sejlforening.dk

MOTORBÅD OG 
SIKKERHED
Tom Høst
Mobil: 2773 0863
motorbaad-sikkerhed@
sundby-sejlforening.dk

ARRANGEMENTSLEDER
Helle Schougaard Wriedt
Mobil: 5178 3274
arrangementsleder@ 
sundby-sejlforening.dk

KAPSEJLADSLEDER 
Tonny Pedersen,  
kapsejladsleder@sundby-
sejlforening.dk 
mobil: 6022 8168

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

FACEBOOKSIDE: 
SSFsejlere/Sundby Sejlforening
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SÅ ER SEJLSÆSONEN godt igang. Dejligt 
at se både på havet og i havnen, og at 
tænke tilbage på den gode start, vi har 
haft på årets sæson.

Foreningsdag - endnu engang med stor opbakning og 
mange opgaver løst, standerhejsning nu med korrekte ka-
nonsalutter, der følger standeren til tops, Vild med Vand/
Havnens dag med tale af Lars Weiss og aktiviteter alle veg-
ne, opstart af onsdags-banekapsejlladser, ja, jeg kunne blive 
ved. 

Skønt med al den aktivitet lige fra haverne, de små for-
eninger og kajakkerne til de nye trailerpladser ved den nye 
bådkran mm. Det bringer mig hen til, at vi som medlem af 
Dansk Sejlunion skal melde ind, hvor mange medlemmer vi 
er. Som noget nyt ønsker Dansk Sejlunion, at vi fremover skal 
udfylde et spørgeskema om, hvilke aktiviteter vi har i vores 
forening. Det er en fornøjelse at udfylde, da der er aktiviteter 
på så mange områder, at vi kan være rigtig stolte af dette. 
Samtidig er vi en havn baseret på frivillig arbejdskraft, og det 
viser, at der er stor opbakning blandt vores medlemmer.

Der er kommet godt gang i samarbejdet mellem den eks-
terne bogholder og den nye kasserer, der har fået nok at se 
til med at holde styr på alle vores processer og opgaver. Det 
samme gælder de nye i bestyrelsen, der med stor iver får sat 
sig ind i opgaverne og får dem løst. Dejligt at mærke det sto-
re engagement. 

Sædvanen tro vil jeg til slut takke alle de frivillige, der bru-
ger tid på at passe vores havn og medlemmer. Dem kan vi 
slet ikke undvære. Jeg ser hen mod en aktiv og dejlig sejlsæ-
son.
God sommer til alle.
Jørgen

FORMANDEN TA’R ORDET

� 
Skønt med al den 
aktivitet lige fra haverne, 
de små foreninger og 
kajakkerne til de nye 
trailerpladser ved den 
nye bådkran mm.
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DE NYE BESTYRELSESMEDLEMMER

KASSERER 
DORTHE ALVANG 
indmeldt 30.05.13, 

SEKRETÆR 
JOSPHINE FOCK 
indmeldt 19.03.09

ARRANGEMENTSLEDER 
HELLE SKOVGAARD WRIE-
DT
indmeldt 01.09.15

HAVNEUDVALGSMEDLEM 
PER ØSTERGÅRD:
JEG HAR ALTID været tiltrukket af 
havnen med dens unikke sammen-
sætning af forskellige aktiviteter med 
relation til det maritime. Det var derfor 
naturligt at blive medlem, da den 
første sejlbåd – en Lesiure 22 Marit-
ina – blev anskaffet. Den havde fast 
havneplads i Langeliniehavnen, men 
manglede en vinterplads.

De første år var det mest nattevag-
ter, klubtilbud og klargøring af båden, 
som bragte mig til SSF. En god start, 
men en plads i havnen var selvfølgelig 
målet. I mellemtiden  var Maritina byt-
tet til en B31´er med navnet  Maj. På 
det tidspunkt fortalte rygterne, at der 
var virkelig lang ventetid på at få en 
fast havneplads til båd med en bredde 
på lidt under 3 m. Da muligheden kom, 
og  jeg havde en anciennitet på ca. 15 
år, slog jeg til og fik i første hug en fast 
plads. Har ikke fortrudt det et øjeblik.

Efter knapt 2 år i bestyrelsen som 
arrangementsleder og nu nyvalgt 
havneudvalgsmedlem er der kommet 
endnu en nuance i tilknytningen. Det 
er med glæde jeg ser frem til de næste 
par års bestyrelsesarbejde

FERIEPLANER
NU ER DET SOMMER, og dine fe-
rieplaner er nok tilrettelagt, men 
som lidt ekstra info henvises til 
Dansk Sejlunions hjemmeside 
”Ta´ på tur”, hvor der står man-
ge praktiske informationer, f.eks. 
om DS’s turbøjer udlagt rundt 
i de danske farvande, havne-
guide og inspirationer til ferietu-
ren.  Du kan stadig afhente DS’s 
turbøjeflag på kontoret.

Frihavnsmærket: HUSK! at 
du som bådejer med fast plads 
eller låneplads i SSF kan købe 
frihavnsmærke (pris kr. 50) på 
kontoret eller havnekontoret. Du 
kan så overnatte til reduceret 
pris i de havne, der er tilknyttet 
frihavnsordningen. De aktuel-
le havne i Danmark og Sveri-
ge kan findes på hjemmesiden: 
Havneguide.dk .  

Husk også lige at købe en 
pæn stander. Det er så trist at 
se, når den er falmet eller hæn-
ger i laser. 

VIGTIGT: Sæt  dit skilt på 
grønt, når du er væk mere end 
samme dag, så gæstesejlere 
kan se, at pladsen er ledig – det 
giver penge i foreningskassen.

Dorthe Alvang

Josphine Fock 

Helle Skovgaard Wriedt

Per Østergård
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AKTIVITETER

FRA HAVNEUDVALGET 
HAVNEUDVALGET BESTÅR AF 3 medlemmer, 
hvor der satses på at supplere hinanden, og op-
gaverne er fordelt, så der ikke er flere, som laver 
det samme. Som nyvalgt medlem af udvalget, 
er det blevet min opgave at få landarealet til at 
fungere endnu bedre. Det er vigtigt, at vi ved,  
hvor de enkelte fartøjer står om vinteren/som-
meren. På den måde kan vi bedre sikre, at en 
ledig plads bliver brugt. Det er jo rigtig ærger-
ligt, hvis et ubenyttet stativ tilhører et tidligere 
medlem. Det er også derfor, at der på alle sta-
tiver/bukke/trailere skal stå tydeligt medlem-
snummer og navnet på fartøjet. Alle vejene har 
nu fået navne og pladserne numre. På sigt vil vi 
derfor kunne registrere alle fartøjers placering 
både på land og i havnen.

Den nye svingkran og istandsættelsen af 

slæbestedet på nordre mole har allerede nu til-
trukket nye trailerbåde, som kan benytte hav-
nen uden at have plads. Disse nye faciliteter er 
selvfølgelig kun for medlemmer, der har påsat 
gyldigt årsmærke!

En af de næste spændende opgaver bliver 
at få godkendt et projekt med nogle nye båd-
pladser, hvor der tidligere har været slæbested 
på den vestlige mole. Gode ideer modtages. 
Efter en godkendelse fra medlemmerne, skal 
myndighederne også sige ja, så der går des-
værre noget tid, inden en endelig løsning fore-
ligger.

I mellemtiden vil vi forbedre forholdene for 
vore gæstesejlere og kajakroerne. Ungdom-
mens tidligere benyttede hus på nordre mole er 
en oplagt mulighed. 
Per Østergaard

Det nye slæbested er færdigt og i brug.
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AKTIVITETER

UNGDOMSAFDELINGEN
JOLLERNE ER BLEVET PUDSET, poleret og har 
været på vandet med glade sejlere, der hurtig 
har fundet formen fra sidste sæson.

Den sidste weekend i april havde fædrene 
Michael og Dan arrangeret overnatning fra fre-
dag til lørdag, og børnene Hanna, Viktoria, Jo-
hanna, Dina, Amalie og Christian fik sejlet, grillet 
og “vinter”badet. Heldigvis kunne vi tænde op 
i DMU’s sauna, så alle fik dyppet kroppen flere 
gange i Øresund. Godt brugte sluttede vi af i so-
farækkerne med slik og Ternet Ninja. Soveposer-
ne blev rullet ud,og de fleste faldt om, men der 
hørtes dog fnis og bare fødder henover gulvet. 

Lørdag morgen havde fødselaren Mikkel 
hentet morgenbrød for egen regning,  og vi 
spiste og sang fødselsdagssang. Så var det i 
sejltøjet, jollerne i vandet igen og ind i havnen, 
hvor vi deltog i standerhejsningen. Vi sluttede 
lørdagen med at Mikkel tog ungerne med ud på 
’Bøffen’ efter rib’en.

Så weekenden sluttede i høj fart.
Ungdomsleder Heidi

ONSDAGSSEJLADSER
Vi har afholdt de første onsdagssejladser 
for de øvede. Det har været super træ-
ningsaftener med en masse starter, kryds, 
læns og taktik, der blev afsluttet med 
badning.

YOUNGSTERS CAMP
Vi vil gerne have de 13-23 årige med på 
Youngsters Camp fra 8.- 11. juli på Hou 
Maritime Idrætsefterskole (SSF betaler 
tilmeldingen og billigste transport) og selv-
følgelig til campen her i Sundby Sejlfor-
ening 28.- 29. sep  

KLUBMESTERSKAB
D. 30.-31. aug. holder vi holder åbne klub-
mesterskaber med hygge og overnatning. 
Samtidig inviterer vi sejlere fra lokale klub-
ben til at deltage C-stævne for optimister.
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SUNDBY CUP
Er du klar til Sundby Cup? Sæt kryds  
i kalenderen d. 7. og 8. september 2019

VIL DU MØDE ANDRE MEDLEMMER og deltage i 
årets sjoveste kapsejlads? Så er Sundby Cup lige 
noget for dig. Årets stævne løber af stablen den 
første weekend i september, og det spiller ingen 
rolle, om du er nybegynder eller  verdensmester 
– bare du er medlem af SSF.  Der vil som vanligt 
blive konkurreret i klubbens Ynglinge, ligesom der 
vil være grill og aktiviteter på land – ikke mindst 
den populære middag lørdag aften. Så tag fami-
lien under armen og deltag i et par gode dage.

TILMELDINGEN FOREGÅR individuelt. På stæv-
nets første dag inddeles holdene ved lodtræk-
ning, således at nybegyndere, erfarne gaster 
og rorsmænd fordeles ligeligt. På denne måde 
sikres der både spænding i konkurrencen, og du 
får mulighed for at møde nye ansigter. 

DU KAN MELDE DIG TIL allerede nu ved at sen-
de en mail til sundby-cup@sundby-sejlforening.
dk. Husk at angive, om du er begynder, erfaren 
gast eller rorsmand. Deltagelse i stævnet er 
gratis.

På SSF’s hjemmeside og på Facebook kan 
du finde videoer, der forklarer mere om Sundby 
Cup-sejladserne og bådene. I løbet af somme-
ren vil der løbende komme mere information 
om årets sejlads. 

WOW
IGEN I ÅR sejles der Women on Water i SSF. Det 
foregår i week-enden 21.-22. september og vil 
i store træk ligne stævnet i 2018. Weekenden 
efter er det Youngsters også i J70. 

NYT FRA SEJLERSKOLEN
SEJLERSKOLEN er kommet godt fra land i år. Vi har 
masser af dejlige nye elever, som går til sagerne 
med stor iver. Vi har været lidt slemme ved vores 
budget i år. Sejlbådene har fået nye sejl og lidt 
andet nyt udstyr.

Stemningen er fin og alle nyder aftenerne på 
vandet. Humøret er højt og vandet er blåt.

God sæson til alle 
Claus Rønnow

FØLGENDE HAR  
BESTÅET NAVIGATION 
(teori til duelighedsbevis) i marts 2019: Fernando 
Saintz, Laura A. Petersen, Lone T. Gregersen, Jakob 
Evald, Jan M. Sørensen, Christian B. Nielsen, Martin 
Lehmann, Christina R. Andersen, Ida D. Wogensen, 
Julie L. R. Jensen, Emma S. Fugl, Lars Kristensen, 
Anne Lise Olsen, Jacob H. Kristensen, Pil H. Søren-
sen, Rasmus Langhoff og Simon Byrgesen
Tom Høst

mailto:sundby-cup@sundby-sejlforening.dk
mailto:sundby-cup@sundby-sejlforening.dk
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KALENDER

JULI

Kontoret har ferielukket hele måneden 

UNGDOM:  
Mandag 8.-torsdag 11.: 
Youngsters  Sail Camp  
på Hou Maritime Efterskole   

SEJLERSKOLEN: 
Sommerferie

KAPSEJLADS: 
Torsdag 4.-Lørdag 6.  
DM for IF i Sejlklubben Lynetten

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

FÆLLESARRANGEMENTER: 
Tirsdagssejladser kl. 18,  
hvis nok fremmødte

AUGUST

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

UNGDOM:  
Alle mandage fra kl. 17.30:  
almindelig sejlads
Alle onsdage: kapsejlads

SEJLERSKOLEN: 
Der sejles mandag, tirsdag, onsdag  
samt evt. torsdag

KAPSEJLADS: 
Hveranden onsdag  
kapsejlads på udlagt bane
Torsdagssejlads i  Kastrup
Tirsdag 6.-Lørdag 10. Guldpokalen 2019 
i Sejlklubben ’Bugten’ i Aarhus
Torsdag 22.-lørdag 24.  
DM i L23, DM for 806 og  DM i Melges 24 – 
alle i Vallensbæk

SENIORERNE: 
Hver onsdag kl. 12.00: 
Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
Onsdag 28.: 
Skovtur for seniorerne
Andre arrangementer annonceres  
i Fritidshuset

FÆLLESARRANGEMENTER: 
Tirsdagssejladser kl. 18. Mødested ved 
mastekranen

UNGDOMSAFDELINGEN UNGDOMSAFDELINGEN
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SEPTEMBER

Kontoret har åbent torsdag d. 5. og d. 26.

UNGDOM:  
Mandag 2., 9., 16. og 23. kl. 17.00:  
almindelig sejlads
Alle onsdage: 
kapsejlads
Lørdag 28.–29. Youngsters Sail Camp i SFF,  
se mere på www.DS

SEJLERSKOLEN: 
Der sejles mandag, tirsdag, onsdag  
samt evt. torsdag
Lørdag 14.: kl. 10.00-13.00: 
Motorlære i påhængsmotor  
og redningsdemonstration
Søndag 15.: kl. 10.30-13.00: 
Motorlære i Dieselhouse
Lørdag 28.: 
Eksamen i motorbåd/sejlbåd
Søndag 29.: 
Reservedag for eksamen
Mandag 30.: kl. 18-20: 
Afrigning af bådene (obs: øvrige i oktober) 

KAPSEJLADS: 
Hver anden onsdag kapsejlads  
på udlagt bane
Torsdagssejlads i Kastrup 
Lørdag 7.-8. :  
Sundby Cup 
Lørdag 21.-22.:  
Women on Water (WOW) 
Sejlsportsligaen i SSF

OKTOBER
Der kommer et nyt medlemsblad  
med informationer d. 1. oktober. 
OBS! 
3. okt.: 
Medlemsmøde
10. okt.:  
Afslutning på Sejlerskolen
13. okt.: 
’Havnerundfart’ se opslag, når tiden 
nærmer sig
26. okt.: 
Standernedhaling og afriggergilde 

SENIORERNE: 
Hver onsdag kl. 12.00:  
Frokostmøde med madpakke i Fritids-
huset
Andre arrangementer annonceres  
i Fritidshuset
FÆLLESARRANGEMENTER : 
Tirsdag 3. kl. 18.00, 
Rundtur på havnen med Claus Rønnow 
for nye og gamle medlemmer  

LOPPEMARKEDE FASTELAVN
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SIDEN SIDST

GENERALFORSAMLINGEN
EFTER FORMANDENS VELKOMST og veloverstået formalia førte 
Jørgen os gennem årets gang i SSF. Sidste års generalforsamling 
samt medlemsmødet i efteråret ligger til grund for mange af de 
ting/forbedringer, der er iværksat. 

9 afdøde medlemmer blev mindet, der blev uddelt 22 jubilæ-
umsnåle samt  hæderstegn til  John Jacobsen og Elin Brinkland 
som tak for deres indsats som henholdsvis formand og kasserer.

Herefter fik vi en gennemgang af alle de aktiviteter, der har 
været i årets løb og af de kommende. Der planlægges bl.a. en ny 
økonomisk struktur, flere jollepladser og en ny placering af trai-
lerbåde.

Regnskab og budget blev gennemgået og godkendt. Der 
ændres ikke ved priser på kontingent, pladsleje eller andre med-
lemsydelser.

Vi fik valgt en ny sekretær, kasserer, 1 havneudvalgsmedlem 
og en arrangementsleder. Revisorerne blev genvalgt.

Alt i alt en generalforsamling som sluttede i god ro og orden.
Det fulde referat kan læses på hjemmesiden.

DEN 25. APRIL var der igen arrangeret en 
klubaften, denne gang for kapsejlere og 
andre interessede. Folkebådssejleren Ditte 
Andreasen styrede slagets gang ved tavlen 
med figurer af både, mærker og vindpile og 
tegnede start- og mållinier, medens der blev 
forklaret om forberedelser til en kapsejlads. 
Undersøgelse af vind og strømforhold inden 
starten, så man ligger bedst muligt, når 
startskuddet lyder. Hvordan man holder øje 
med skyformationer, ændrede vindretnin-
ger og meget andet. Ditte har sejlet mange 
steder i ind- og udland, og vi hørte om de 
– nogle gange – umulige forhold på søer 
omgivet af bjerge, og hvad det betyder at 
være lidt lokalkendt. Hun var rigtig god til 
at dele ud af sine erfaringer på kapsejlads-
banerne og gav mange gode råd og tips til 
de tilstedeværende. Tak til Ditte for en rigtig 
fornøjelig og lærerig aften. 

KAPSEJLADS OG TIPS!
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10 STK 50 ÅRS JUBILARER:

Kim Steffensen, Jan Sejrbo, 
Villy Mortensen, Ole Bomand 
Johansen, Klaus Schlichter, 
Poul Bjørn Jensen, Mogens 
Bidstrup, Kent W. Nielsen, 
Erling Andreasen og Svend 
Heger.

13 STK. 40 ÅRS JUBILARER:

Johnny Pileborg, Preben 
Poulsen, Benny Rasmussen, 
Jannie Winther Thomsen, 
Svend Erik Sokkelund, Peter 
Hoffmann Nielsen, Tina M. 
Otto, Bjørka Schandorff, Birthe 
Elna Hvilsom, Vilna Otto, Brian 
Frisendahl, Birthe Overgaard 
Guldbeck og Jette Sønder-
gaard Rasmussen.

1 ENKEL T 25.ÅRS JUBILAR:

Inge Rindal

JUBILARER VED GENERALFORSAMLINGEN 24. MARTS 2019 
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STANDERHEJSNING 
4. MAJ
EFTER EN MEGET FIN APRIl, hvor mange både var gjort 
klar og kommet i vandet, blev det nu maj og tid til stan-
derhejsning. Dagen startede med snevejr, og de mange 
fremmødte måtte i år nyde morgenkaffen og hyggen 
indendørs, indtil det var tid til at sætte standeren. 3 Op-
timistjoller og 1 Fevajolle kom susende ind i havnen med 
nogle forfrosne unge sejlere, der lige skulle have varmen, 
inden de skulle hjælpe til med at få standeren til tops. 

Formand Jørgen bød alle velkommen og indledte med 
at tale om de aktiviteter, der var i gang, de, der har været 
i vinter og om de fremtidige, f.eks. færdiggørelse af slæ-
bestedet, Vild med Vand, Foreningsdag/arbejdsdag og 
kommende sejladser. Der blev budt velkommen til de nye 
medlemmer af bestyrelsen og sagt tak til alle, der har ydet 
en indsats i vinterens løb. Kanonlauget stod klar på bas-
tion 1. på ydermolen, og det sidste skud blev affyret, da 
standeren nåede i top med hjælp fra Amalie og Johanne 
fra ungdomsafdelingen. Den omdelte sang blev sunget 
akkompagneret af Svendborg på harmonikaen. Jørgen 
sluttede af med at ønske os alle en god sæson efterfulgt 
af de traditionelle 3 hurraråb, hvorefter der var øl og vand 
til alle - nu også på terrassen, hvor der blev hygget, da so-
len kom frem, og det holdt tørt.  
Ungdom på billedet øverstl:  
Johanne – Amalie – Dina – Christian og Victoria

SIDEN SIDST

NÆSTEN 30 INTERESSEREDE 
fulgte med, da Steen Kristen-
sen fra JOHN MAST den 28. 
marts fortalte om ”stående og 
løbende rig”. 

Steen gik meget op i, at 
masten blev placeret helt lige 
i båden. Når den er placeret 
korrekt, så skal de to topvant 
spændes ens og hårdt. Brug 
håndværktøj og spænd et par 
omdrejninger mere, end man 
skulle tro!

Men inden masten kommer 

så langt, så skal den vaskes og 
tjekkes ved alle befæstelser. 
Skyl med vand ind i masten, 
mens den ligger med toppen 
nedad! Når alt er tjekket, så 
anbefales en special ”olie” til at 
behandle masten udvendigt.

Nu er der mulighed for en 
god sejlsæson uden skader på 
riggen.

Men hvad med storsejlet? 
Efter nogle år, kan det blive 
svært at trække det op, og det 
vil ikke så let ned igen. Her var 

et overraskende bud: Slæder-
ne i masten angribes af solens 
UV og bliver lidt ru. Derfor hav-
de Steen god erfaring med, at 
de fik lidt solcreme. Han havde 
ingen videnskabelige forklarin-
ger, men det virker.

Jeg har netop sejlet de før-
ste ture, og mit storsejl falder 
lettere ned end nogensinde.

Tak for en god aften
Per Østergaard

”HVORFOR KAN MIT SEJL IKKE KOMME NED?”
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FORENINGSDAGEN
IGEN I ÅR var der arrangeret fælles arbejds-
dag søndag d. 12. maj, og som sidste år 
mødte en frisk skare af medlemmer op for 
at gøre en indsats. Der var fælles morgen-
bord, og opgaverne blev fordelt. Havneud-
valget havde udarbejdet en plan for dagen, 
og materialerne var  klar,  så alle kunne gå 
i gang.

Et af projekterne var Saltsø Pavillonen, 
hvor der blev tjæret tag, og alt blev malet. 
Plankerne til det nye hegn ved prampladsen 
fik maling og gjort klar til opsætning. Skel-
let renset for sten og ukrudt, og selv rillerne 
mellem fliserne fik en omgang. Langs heg-
net til parkeringspladsen blev der ryddet for 
alt, og bagsiden af skurrækken malet, lige-
som området ud til Amager Strandvej på 
nordre plads  blev fuldstændig ryddet for 
affald og rigtig meget ukrudt. 

Trapperne til Havnekontoret, til de udven-
dige toiletter og til Skipperstuen blev malet, 
ligesom træværket over indgangspartiet til 
klubhuset blev malet sort og bogstaverne i 
Sundby Sejlforening fik metallak. Den smuk-
ke vejrhane ”Nordkaperen” fik repareret den 
kæntrede fok og indstillet, så den nu viser 
den rigtige vindretning, og samtidig blev der 
tjæret omkring den gamle skorsten. 

I Kajakhuset på nordre mole blev der 
også gået til den, og bagefter var det nær-
mest ikke til at kende igen indvendigt. Næ-
sten alle - ca. 40 - fremmødte spiste deres 
madpakker  og gjorde kål på resterne fra 
morgenbordet i Skipperstuen,  hvor der var 
brygget kaffe, inden dagens arbejde fort-
satte. På kommandobroen i klubhuset blev 
nathuset, maskintelegrafen og skibsklokken 
pudset til ukendelighed, og oprydning af 
Skipperstuen gjorde underværker.  

Hele dagen kørte Jesper rundt med ma-
terialer og fik samtidig alt affald med til 
containerne. Det var en fryd at se så mange 
hjælpe til og få en masse fra hånden, sam-
tidig med at alle fik en rigtig hyggelig dag.   
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SIDEN SIDST

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER

Lars Holm Granrud, Anders Nielsen, Horst Rasmussen, Peter Salling Petersen, Ditte D. Zwicky,  
Helena Holm Heiselberg, Semen Sigvardt, Marius Ahm Stauning, Henriette Ahm Stauning,  
Liv Reynheim, Jørgen Thomsen, Helge Ahm, Michael Svensson, Bjarne Nørbæk Krohn, Ivan Ploug 
Rasmussen, Eric Kaiser, Fanny Töpper, Jørn Rosager, Torben Ryttergaard, Bjarne Nørgaard,  
Frederik Harsløf, Stig Laursen, Nille Nielsen, Jens Herrestrup, Lasse Nielsen, Jonathan Barrett,  
Kim Koch Fogde, Kasper Chaney Sørensen, Kristian Lykkemark Andersen, Henrik Frandsen,  
Susanne Empacher, Michael Melchert, Jonas Ydeman, Nabil Elouali,Lars Klæbel, Peter Mikkelsen, 
Claus Brusgaard, Marius-Emil Gleerup, Anne-Therese Hagen Arthur og Tina Jensen

HAVNENS DAG  
”VILD MED VAND”
LØRDAG DEN 25. MAJ deltog Sundby Sejlforening for 3die gang 
i den årlige landsdækkende begivenhed sammen med 90 an-
dre havne. Et udvalg havde planlagt det overordnede og mere 
end 40 medlemmer deltog aktivt i løjerne. 

Næstformanden for Københavns Borgerrepræsentation 
Lars Weiss holdt en fin velkomsttale efterfulgt af salutter fra 
foreningens Kanonlaug. Herefter gik det slag i slag med de 
mange aktiviteter, der var forberedt for folk i alle aldre.

På den søndre mole besøgte mange de små nyttehaver og 
Sundby Kajaklub, der holdt åbent hus. Sulten blev stillet ved 
”Madvognen” fra Restaurant Sundby Sejl. Der var arrangeret 
tovværksworkshop og sejler skolen fortalte om afdelingens ak-
tiviteter. Ib Petersen sejlede ud med gæster i sin båd Lady Ta-
marin. Der blev sejlet kapsejlads med flotte radiostyrede mo-
delsejlbåde. Man kunne komme tæt på det ”kriblekrable”, der 
gemmer sig i havnens vand. Et stort hit var en skattejagt for 
børn, hvor de med en ”søfartsbog”  i hånden skulle finde, tælle 
og gætte forskellige opgaver fordelt på foreningens område. 

På nordre plads og mole blev delebåden ”Blueberry” vist 
frem og en havkajak kunne prøves.

Ungdomsafdelingen holdt åbent hus i DMU. Her kunne sej-
les i joller og stås på paddleboard. I Fritidshuset serveredes 
kaffe m.m. og skrøner fra foreningens næsten 100 årige histo-
rie. ”Flyvefisken” sejlede ud 6 gange fyldt med børn og voks-
ne, der udover den dejlige tur langs Amager Strand fangede 18 
torsk.

På Prampladsen kunne man nyde en røget makrel til Jørgen 
Valdsgaards sang og guitarspil. 

Da arrangementet sluttede ved 17-tiden, havde ca. 500 
gæster besøgt SSF, og vi tror, de fik en rigtig god oplevelse.
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GLIMT FRA HAVNENS DAG
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Nu står sommeren for  
døren i Sundby Sejl

Vores foodtruck vil i udvalgte weekender
køres frem ved terrassen

med gode sejler-tilbud og lækre menuer.

Sundby Sejl · Tlf. 32 59 41 30 · info@sundbysejl.dk
www.howeskoekken.dk · Amager Strandvej 15 · 2300 KBH S

Til alverdens arrangementer f.eks. sommerfest, reception, 
som natmad etc. 
Vi har altid vores sandwiches, pastasalat og dagens ret,
Vi kan også køre ud som pølsevogn, eller du kan helt selv 
vælge hvad der skal serveres.

Husk i også kan leje den!


