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KONTORETS 
ÅBNINGSTIDER:
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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-
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Foreningens mail adr.: 
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SSF’s hjemmeside: 
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Restaurationen: 3259 4130
Bankkonto: 
Bank Nordik – 
6509-3050513512
Postgiro: 
7 05 65 16

INFO

FORMAND
Jørgen Jensen
formand@ 
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mobil:  2118 0463

NÆSTFORMAND
OG HAVNEUDVALG
Claus Brask Thomsen, 
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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 UDKOMMER BLADET 
igen efter en skøn som-
mer. Jeg drømmer mig 
stadig tilbage til den sol-

rige sommerferietur i båden. Vindstille aftener, 
marsvin, der leger i vandet, og nætter for anker 
eller turbøje ved vore smukke øer og bælter.

SSF har som sædvanligt haft mange gæ-
stesejlere i år, og det fine vejr og den dejlige 
havn har tiltrukket rigtig mange nye medlem-
mer. Det er en gave, jeg sætter stor pris på.

Igen i år har SSF været en del af sejlsports-
ligaen. Det er vigtigt for bestyrelsen, at dette 
supplement til tirsdags- og onsdagssejladserne 
skal være med til at styrke interessen for kap-
sejlads i foreningen for så mange som muligt. 
I år er det lykkedes at få ungdomssejlere med 
på holdet. Det synes vi er rigtig positivt, og det 
giver os en tro på, at denne prioritering bærer 
frugt og skal ses som en del af det naturlige 
behov for generationsskifte.

Efter succesen sidste år blev SSF genvalgt 
som arrangør af WOW (Women On Water) 
stævnet, og jeg vil udtrykke min tilfredshed 
med, at vi er i stand til at tiltrække dygtige 
sejlere og frivillige til arrangementer af denne 
karakter.  Jeg vil da også lige nævne, at WOW 
holdet repræsenterede SSF ved et lignende 
stævne i Stockholm i august og kom hjem med 
en sølvmedalje. Tillykke!

Så vil jeg gøre lidt reklame for vort med-
lemsmøde den 3. oktober. Bestyrelsen repræ-
senterer jo alle medlemmer af SSF og skal dis-

FORMANDEN TA’R ORDET

� 
Den dejlige havn har tiltrukket 
rigtig mange nye medlemmer. 
Det er en gave, jeg sætter stor 
pris på.

ponere bedst muligt i forhold til vedligehold af 
havnen og ønsker fra medlemmernes side. Jeg 
kan derfor kun opfordre til at deltage på med-
lemsmødet, for derigennem at få indflydelse 
på, hvilke opgaver og prioriteringer, der bør ta-
ges. Bestyrelsen modtager gerne forslag inden 
mødet, således at vi kan være forberedte. 

Jeg vil også opfordre alle til at deltage i 
standernedhalingen. Det er jo altid festligt og 
en god afrunding på en dejlig sejlsæson, med 
et, som sædvanligt, højt aktivitetsniveau, der 
heldigvis fortsætter vinteren igennem.

Til slut vil jeg endnu engang takke alle de 
medlemmer, der bruger tid på at passe vores 
havn og medlemmer. Dem kan vi slet ikke und-
være! 
Jørgen
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AKTIVITETER

HAVNEN RUNDT  
– UDEN MASTER 
SØNDAG DEN 13. OKTOBER
Vi mødes kl. 10 ved mastekranen.

I år går turen til BKV - Bådklub-
ben Valby - på Sluseholmen, hvor vi 
lægger til, går en tur og oplever de 
store forandringer, som er sket in-
den for de sidste år.

Herefter spiser vi frokost i BKV´s 
klubhus. Der er mulighed for at for-
ud bestille lækkert smørrebrød til 
25kr pr. stk. øl og vand kan købes 
til 10kr.
Bindende bestilling af mad skal 
ske til Lillian Green på tlf. 24836563 
senest 7. okt.

STANDERNEDHALING OG  
AFRIGGERGILDE 
26. OKTOBER
Standeren hales kl. 17 med tale af 
formand Jørgen og fællessang.

Efterfølgende venter en god 2 
retters menu i restauranten. 

Når middagen er indtaget, er det 
tid til en sving-om til tonerne fra et 
godt orkester.
Billetter købes i restauranten  
senest 22. 10.2019

SENIORERNES ÅRLIGE SKOVTUR

SENIORERNES BANKOSPIL
SØNDAG D. 17. NOVEMBER KL. 13.00  
i restauranten i SSF’s klubhus.
Adgangsbillet kr. 10.-. Der spilles 8 ordinære 
spil. Pris pr. plade kr. 10.-. Herefter spilles 3 eks-
traspil også til kr. 10.- pr. plade. Der er lodtræk-
ning på adgangsbilletten efter hvert spil.
Alle er velkomne. Tag familie og venner med.

SANGAFTEN MED EVA OG STIG
TORSDAG D. 28. NOV. KL 19.00 
spiller Eva og Stig op til en hyggelig aften med 
fællessang. 
Husk på restaurantens medlemstilbud på 
dagens ret plus 1 genstand fra kl. 17.00.

SSF’S JULETRÆSFEST
SØNDAG D. 8. DECEMBER KL. 14.00
Lad os få en rigtig Sundby Julefest 
Julemanden kommer, så tag endelig 
børn og børnebørn med.
Børnebilletter til kr. 20.- kan købes 
i restauranten senest d. 5. de-
cember.
Voksne betaler kr. 30.- ved indgangen, der 
serveres æbleskiver og glögg.

NYTÅRSAFTENSDAG KL. 11-13
Seniorerne inviterer alle medlemmer til glögg 
og æbleskiver i Seniorhuset



5

AKTIVITETER

NATTEVAGT
HVIS DU HAR FARTØJ/kajak på forenin-
gens område, skal du iflg. vedtægterne 
afvikle to nattevagter pr. sæson. Medlem-
mer mellem 65 og 70 år skal kun gå én 
nattevagt. 

Nattevagterne starter den 1. oktober 
og slutter 30. april. I skipperstuen finder 
du vagtskabet, hvortil din medlemsnøgle 
passer. Der findes vagtsedler til udfyldel-
se. Find 2 datoer, hvor du ønsker at gå dine 
vagter, udfyld 2 vagtsedler og læg dem i 
postkassen under tavlen.  På samme op-
slagstavle hænger en oversigt over, hvor-
når de enkelte medlemmer går vagt. Her 
skal du selv tjekke, at du har fået de øn-
skede datoer.

Vi arbejder på, at der bliver en kalender 
tilgængelig på hjemmesiden, og at man 
kan tilmelde sig via mail. Man kan sta-
dig tilmelde sig manuelt, men så bliver der 
længere svartid på, om man kan få vag-
ten. Bestyrelsen har vedtaget, at et med-
lem højst kan tage 4 vagter, hvoraf 2 er 
medlemmets egne. 

Øvrige informationer fremgår af ’Vedtæg-
ter og reglementer i Sundby Sejlforening’.

JORDOMSEJLING
DEN 1. JULI forlod vores medlem 264 
Joakim Q-Refn Christianshavns Kanal med 
familie og venner. Som inkarneret sundby-
sejler er målet inden for tre år at sejle Jor-
den rundt i det gode skib Nerthus og under 
Sundby Sejlforenings stander. Vi ser frem 
til at bringe fortællinger fra rejsen i bladet. 
Læs mere på 
www.synerthus.com 

VIGTIGT! 
Medlemsmødet den 3. oktober kl. 19.00.
Mød op og deltag i debatten

HUSK!
� Aflæs el-måleren i dit skur og giv kas-
sereren besked senest d. 30. november.
Det er vigtigt, at dit el-stik er lovligt, også 
når du står på land, så vi undgår kort-
slutninger. Alle u-autoriserede stik bliver 
fjernet eller klippet!

� Giv havneudvalget besked nu, hvis dit 
fartøj ikke skal på land i vinter

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

� Husk at fjerne alle fortøjninger  
og indhalere fra din plads i vandet

� Kontroller dit stativ, inden båden skal 
på land

� Afrig din mast helt, inden den lægges 
i masteskuret, og forsyn den med tydeligt 
navn og medlemsnummer
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AKTIVITETER

SEJLKLUBBEN LYNETTEN var vært for årets 
DM for IF-både. 11 både fra Danmark, Sverige 
og Tyskland var tilmeldt, heriblandt en helt 
nybygget båd. Så er man IF-fan….

Dagen før stævnet lød vejrudsigten på vind 
op til 12-15 m/s alle dage. Skipper Anders Røn-
holt ”Gimle” valgte at sige fra. Han tilbød dog, 
at vi andre kunne låne båden, hvis vi kunne 
finde en tredjemand. Jimmie Beckerlee sprang 
til, da han ikke havde kunnet få sin egen båd 
klasse godkendt, så Jimmie, Jesper Lorents og 
undertegnede som skipper stillede op for SSF.

Første sejlads startede i hård vind i farvan-
det nord for Flakfortet, men det er jo ikke noget 
problem for en IF’er, der lægger sig ned, men 
stadig sejler ligeud. Vi var godt med hele vejen. 
Et par hundrede meter før mål kæmpede vi 
hårdt - med spileren oppe - om 2. pladsen, da 
en skæv bølge fik forgasten til at miste balan-
cen, så han faldt i vandet. I faldet fik han revet 
spilerstagen af masten, så spileren klappede 
og snoede sig om forstaget. Jesper forsvandt 
i bølgerne bagude, mens vi andre kæmpede 
med at få spileren ned. Da det endelig lykke-
des, var Jesper ude af syne, og vores bekym-
ring steg. En RIB kom til, men de havde ikke 
set noget. En af de bagved liggende både, der 
ikke havde sat spiler, prajede os, og fra denne 
vinkede en spillevende Jesper, som de havde 

samlet op i åbent vand. Jimmie og jeg kunne 
ånde lettet op. Vi udgik selvfølgelig af denne 
sejlads, men efterfølgende har jeg tænkt over, 
hvor vigtigt det er, at man bærer en rednings-
vest i en farve, der er synlig i det mørke vand. 

Vi gennemførte de to næste sejladser, men 
humøret var ikke helt i top ovenpå forskræk-
kelsen. Da vi ydermere havde ca. 1 times kryds 
tilbage til havnen i 15 m/s, var det en flok våde, 
kolde og trætte sejlere, der kom i havn i den 
sene eftermiddag.

Fredag fortsatte sejladserne i den hårde vind 
med 4 sejladser, men vi havde nu fået styr på 
båden og sluttede af med to andenpladser ef-
ter den helt suveræne forsvarende mester fra 
KDY, der vandt 9 ud af 10 sejladser. Før lørda-
gens 3 sejladser var kampen om 2.-5. pladser-
ne hård, og alt kunne ske. Vi startede uheldigt 
ud med en 5. plads, men med 3. pladser i de to 
sidste sejladser lykkedes det os at sejle bronze-
medaljerne hjem til SSF.

Tak for lån af båden til Anders Rønholt! Det 
var tre hårde dage på vandet, men det var det 
værd.

Næste år sejles DM i Dragør, og jeg vil op-
fordre flere SSF IF’ere til at deltage. IF-sejlere er 
meget sociale, og der gøres meget for, at stæv-
net forløb godt på vandet, såvel som på land.
Claus Brask Thomsen

ÅBENT DS-DM FOR IF-BÅDE D. 4.-6. JULI 2019
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”Sejlads for alle – du behøver ikke at have 
egen båd for at deltage

Vi mødes hver tirsdag klokken 18 under ma-
stekranen iført sejlertøj og vest til skippermøde, 
hvor vi aftaler aftenens sejlads. Tilmelding er 
ikke nødvendig.

Medlemmer uden båd fordeler sig på de 
både, der møder op. Vi sejler, som vinden nu 
passer i det lokale farvand. Brug af spiler kan 
evt. aftales.”

Sådan begyndte det med tirsdagssejladser-
ne i 2016. Morten Speerschneider, Jesper Lorens 
& jeg syntes, der blev sejlet alt for lidt i den gl. 
sejlklub. Vi fik hutigt Anne-Katrine Runz-Jør-
gensen, Dorte Alvang & Lise Berke med på ide-
en. Tirsdagssejlerne har i øvrigt en næsten ma-
gisk tiltrækning på dygtige sejlerpiger.

Vi ville lave en super enkel, afslappet 'kapsej-
lads, hvor alle kunne være med. Vi ka' jo godt li' 
lidt ræs; møder vi på vandet en båd på nogen-
lunde samme kurs, bliver der altid diskret hevet 
eller slækket lidt i snorene.

Vi tager alle en tur på vandet, når vejret er 
godt. Hvis nu vi tager ud samtidigt, ka' vi lege 
sammen. Vi ka' sejle med hinandens både og 

lære af hinanden, når vi deler erfaringer & lidt øl 
på græsset efter sejladsen.

For fire år siden blev spiler set som et dristigt 
vovestykke. Det komplicerede sejl er endnu ikke 
rutine men skaber ofte munter underholdning. 
Måske spiler skulle være pensum på sejlersko-
len? Ellers må eleverne lære det om tirsdagen.

Der sejles fra bådene er klar i midten af maj 
til midt september, hvor det bliver for tidligt 
mørkt, i al slags vejr. Det har givet udfordrende 
sejlads og store naturoplevelser, uden nævne-
værdige problemer. Vi holder øje med hinanden.

Der er 7-12 både på vandet hver tirsdag, med 
Claus Villadsen som enevældig & kompetent 
baneleder. Hver tirsdag i sæsonen har Claus 
lagt en bane og kl. 18:00 fremlagt tallene for 
aftenens sejlads på de laminerede banekort, 
udformet af Simon efter nordjysk model. Banen 
kunne hedde 158151, 13631 eller 1256171. En god 
bane skal med aftenens vindforhold have en 
passende længde til en sejltid på en times tid 
og meget gerne have gode krydsben. 

Vi har en god baneleder.
Sokkelund

WOW-SEJLADSEN
SSF’S WOW-TEAM i J70 både deltog i 
week-enden 31 aug.-1.sept. i et stort stævne i 
Stockholm, og kom hjem med en sølvmedal-
je. Besætningen bestod som tidligere af de 
gæve piger: Skipper Ditte Andreasen, Annette 
Clifford, Josefine Fock, Lena Skov Andersen og 
Dorthe Alvang. Stort tillykke!

 Det store WOW stævne i Sundby week-en-
den 21./22. sept.  Ser vi frem til at skrive lidt om i 
næste nummer af bladet sammen med Young-
sters stævnet i samme bådtype. Det foregår 
ugen efter.

TIRSDAGSSEJLADSERNE
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KALENDER

OKTOBER

Kontoret har åbent  
torsdag d. 10. og d. 31. kl. 19.00-20.30

UNGDOM:  
Der sejles mandage d. 7., 21. og 28.  
fra kl. 17.00
Mandag 14.: Efterårsferie
Fredag 25.-Lørdag 26.: 
overnatning med sejlads
Torsdag 31. kl. 17.00: Afrigning 

SEJLERSKOLEN: 
Tirsdag 1., onsdag 2. og torsdag 3.:  
afrigning af skolebådenes mast og rig  
– én båd pr dag
Lørdag 5. kl. 10.00: skolebådene sættes 
på land, spules og vaskes og gøres klar til 
vinteren
Tirsdag 8.: Navigationsundervisning for med-
lemmer starter kl. 19.00 og hver følgende  
tirsdag i Det maritime Ungdomshus. 
Torsdag 10. kl. 18.30:  Afslutningsaften og 
udlevering af duelighedsbeviser i Pejsestuen

KAPSEJLADS:     
Intet

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

FÆLLESARRANGEMENTER: 
Torsdag 3. kl. 19.00: Medlemsmøde
Medlemstilbud fra kl. 17.00: Dagens ret samt 
en genstand til kr. 100.-
Søndag 13. kl. 10.00: Havnen rundt uden 
master. Mødested ved mastekranen
Lørdag 26. kl. 17.00: Standernedhaling og 
afriggergilde
OBS! Nattevagterne starter 1. oktober. Husk 
at melde dig til!

NOVEMBER

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

UNGDOM:  
Mandag 4. kl. 17.30-19.30: Vintertræning 
(husk tøj og sko til fysisk aktivitet)
Mandag 11. kl. 17.30: Teori
Mandag 18. kl. 17.30: Vintertræning  
(husk varmt tøj m.m.)
Mandag 25. kl. 17.30: Teori

SEJLERSKOLEN: 
Navigationsundervisning hver tirsdag

KAPSEJLADS: 
Intet

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

FÆLLESARRANGEMENTER:  
Søndag 17. kl. 13.00: Seniorernes Bankospil
Torsdag 28. kl. 19.00: Sangaften med Eva og 
Stig i Pejsesalen
Medlemstilbud fra kl. 17.00: Dagens ret samt 
en genstand til kr. 100.-
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DECEMBER

Kontoret har åbent  
torsdag d. 5. kl. 19.00-20.30

UNGDOM:    
Mandag 2. kl. 17.30 Juleafslutning med fæl-
lesspisning og derefter vinterpause 

SEJLERSKOLEN: 
Navigationsundervisningen fortsætter 

KAPSEJLADS: 
Intet 

SENIORERNE: 
Onsdag 4. kl. 13.00: Seniorernes julefrokost 
Onsdag 11. og 18. kl. 12.00: Frokostmøde med 
madpakke i Fritidshuset   
Andre arrangementer annonceres i Fritidshuset

DM I IF, LYNETTEN HAVN JULI

FÆLLESARRANGEMENTER: 
Lørdag 8. kl. 14.00: SSF’s Juletræsfest
Tirsdag 31. kl. 11.00-13.00:  Seniorerne 
inviterer alle medlemmer af SSF til gløgg og 
æbleskiver i Fritidshuset

JANUAR

Der kommer nyt medlemsblad.
Allerede nu er følgende arrangement 
på plads: 
26. januar 2020 kl. 13.00.  
Foreningens bankospil OBS! Tidspunktet.

Ungdomsafdelingen starter vintertræning
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SIDEN SIDST

SUNDBY

M A R L I N S

SSF DELTOG IGEN i år 
i Sejlsportsligaens 2. 
division med holdnav-
net ’Sundby Marlins’.

I det første stævne 
d. 1.-2. juni i Lynæs stil-

lede vi med vort WOW-
team med Ditte Andreasen 

som skipper, dvs. et rent kvindehold. De sejlede 
efter 9 flights en fornem 11. plads hjem i meget 
omskiftelige vindforhold. Det lykkedes bl.a. at 
få en 1. plads i holdets sidste sejlads.

Andet stævne blev sejlet d. 29.-30. juni i 
Skovshoved. Her deltog Jesper Lorents, Jan 
Lauridsen, Axel Brask og skipper Claus Brask 
Thomsen. Desuden stillede vi med en RIB med 
Mikkel Clifforth som fører. Der blev gennemført 
12 flights i fortrinsvis meget let til let vind fra 
vest og i strålende sommervejr. Da banerne lå 
tæt under land, betød det meget springende 
vind, og vores hold havde det svært under disse 
forhold. Det lykkedes dog, med en 2. plads i en 
sejlads som bedste resultat, at få en samlet 14. 
plads i stævnet.

Ved det tredje stævne i Skive den 17.-18. 
august deltog samme team, som sejlede i 
Skovshoved. Vi medbragte også en RIB til dette 
stævne, dog uden fører. Vi havde forhåbninger 
om at gøre det bedre end i Skovshoved. Lør-
dag morgen startede med øsregn og masser af 
vind. Vi kom oftest meget godt med fra start, 
men tekniske fejl i den stærke vind gjorde, at vi 
i de fleste sejladser røg ned i den tunge ende. 
I en sejlads, hvor vi endelig holdt os fremme, 
gjorde skippers fejlvurdering af de nyeste mær-
kerunderingsregler, at vi fik en straf, der sendte 
os bagest i sejladsen. Øv… 

Søndag regnede det igen, og vinden var løjet 
noget. Vi følte, at vi havde mere styr på teknik-
ken, til gengæld blev vi snydt på taktikken i den 

nu springende vind. Først i sidste sejlads i det 
12.flight så alt endelig ud til at gå op i en høje-
re enhed. Vi startede først, og holdt os forrest 
på alle 4 ben i en meget tæt kamp med hol-
det fra Taarbæk Sejlklub. GPS-grafikken viste, 
at vi først på det allersidste tabte den meter, 
der gjorde, at vi blev slået på målstregen. På 
trods af det ærgerlige tab af 1. pladsen til Ta-
arbæk, der endte som nummer 2 i stævnet, var 
det dog en god afslutning, før vi skulle køre den 
lange vej hjem til København. Samlet blev vi 
skuffende igen nr. 14, og det var SSF’s placering 
før det sidste stævne, der blev sejlet i Aarhus 
d. 31. august-1. september. Her deltog et hold 
bestående af to ungdomssejlere (Jonathan og 
Andreas) og to erfarne kapsejlere (Claus og Mi-
chael). Sæsonens endelige resultat blev en 15. 
plads á point med nr 14. Det er glædeligt, at vi 
nu får ungdommen med i vores J70-satsning.

Jeg håber, at flere SSF-sejlere vil melde sig 
under fanerne i 2020, så vi får en større konkur-
rence om at blive udtaget til vores Sejlsports-
ligahold ”Sundby Marlins”. Det er krævende, 
men supersjovt at sejle J70 i Sejlsportsligaen!
Claus Brask Thomsen

SUNDBY MARLINS’ 
I SEJLSPORTSLIGAEN
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FISKETUREN
ÅRETS FISKETUR fik 11 både på vandet med omkring 30 del-
tagere, der prøvede lykken. Der var ikke mange fisk, men nok til 
at få delt præmierne ud.

De flotte præmier blev sponseret af følgende: (nævnt i tilfæl-
dig rækkefølge)

Kok-Amok, Honda shoppen, Murer-Toni, Poul Erik, Geoff An-
derson, Savage Gear v/ Mads Grosell, Hellers, Erik Andersen og 
SSF.  Der skal lyde en stor tak til Murer-Toni for hjælp med at 
skaffe sponsorgaver. Tak til vore sponsorer.
Kim ”pisk”
Hjælpenisse ved Fiskekonkurrencen
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VORES FRISKE FOLKEBÅDSSEJLER Ditte 
Andreasen har som skipper på sin båd ”Gi-
sti” deltaget i sommerens store kapsejladser. 
Først ved DM, der blev afholdt i Faaborg sidst 
i juni med 33 deltagere, derefter i august  om 
Guldpokalen i Aarhus med 56 deltagende både, 
og ugen derefter ved De fynske Mesterskaber 
i Kerteminde. Ved alle sejladserne fik Ditte og 
hendes gaster fine - men ikke prangende - 
placeringer. Ditte blev den bedste kvindelige 
skipper i alle sejladserne. Ved DM i Faaborg og 
ved De fynske Mesterskaber i Kerteminde var 
Lena Skov Andersen med som gast, og hendes 
mand Søren var 2den gast ved sejladserne i 
Kerteminde. 

I  Vallensbæk Sejlklub blev der i weeken-
den 23.-25. august afholdt 3 danmarksmester-
skaber og et nordisk mesterskab. SSF var re-
præsenteret  i  806-klassen med båden ”SES” 
med skipper Bo Nielsson og gasterne  Jimmie 

SIDEN SIDST

Beckerlee og Frank Mygind. Selv om det ikke 
gik som ønsket, fik de lært en masse og blev 
bedre og bedre som sejladserne skred frem. De 
sluttede stævnet på en samlet 8. plads.

I L23-klassen deltog Niels Mogensen endnu 
engang i ” DODO” og fik en 6. plads.

I det samlede DM og NM for Melges24 præ-
sterede D840 ”BODIL” med Marc Wain, Kristian 
Schaldemose, Claes Willeborg og Morten Hen-
riksen efter 11 sejladser at opnå en sølvmedalje 
ved DM og en bronzemedalje ved NM. 

Fra SSF deltog også Peter Havn i D761 sam-
men med Mille og Mathilde Hansen samt Sø-
ren Andersen.  Også de sejlede flot i det lette 
vejr, fik en enkelt førsteplads og blev samlet nr. 
7 ved DM og nr. 10 ved NM.

Alle præmietagerne ønskes hjertelig tillykke 
og resten ønskes bedre held næste gang.

MERE OM KAPSEJLADSER 
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HENOVER SOMMEREN er 
der blevet trænet alle man-
dage og de fleste onsdage, 
og det har givet bonus. Alle er 
blevet meget bedre sejlere.  Vi 
har været heldige, at et par 
forældre – på skift - har lavet 
mad til os den første mandag 
i måneden, hvilket har været 
rigtig godt for stemningen og 
kendskabet til hinanden.

D. 29.-30. august holdt vi 
klubmesterskaber, hvor der 
blev sejlet, badet, løbet natløb 
og spist slik til ”Varulv” rolle-
spil.  Derefter go’ nat, der skal 
sejles mesterskaber i morgen.

Lørdag fik vi skudt 4 sejlad-
ser igang, men vinden løjede, 
og der blev stillet store krav til 
de unges teknik.

Hannah vandt for de øvede 
i Optimist, Viktoria blev nr. 1 i 
Zoom, medens Mikkel vandt 
for nybegyndere i Optimist 
dog uden kamp, men det var 

NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN

hans første tur uden for mo-
lerne.

I sidste sejlads sejlede Chri-
stian i gamle ”EGON”* fra 
både Zoomerne og optierne. 
Denne sæson har gjort alle de 
unge sejlere meget dygtigere. 
Vi sluttede lørdagen af med 
en motorbåds tur til Trekro-
nerfortet, hvor der blev spist is 
og badet en sidste gang. 

Tak for et par dejlige dage 
til alle der deltog.  

Fredag/lørdag den 25 og 
26. oktober arrangeres en 
overnatning med sejlads og 
om lørdagen sejler vi ind i 
havnen og deltager i forenin-
gens Standernedhaling, hvor 
der uddeles præmier til klub-
mestrene, og vi hjælper med 
at få standeren ned .

* ”EGON” blev navngivet 
og døbt af tidligere overborg-
mester Egon Weidekamp sidst 
i 70’erne!

FLOT DEBUTANT!
STORT TILLYKKE til Sundby-
sejleren Johanna fra ung-
domsafdelingen, der sammen 
med sin familie og med ”Blå 
Special” på taget af bilen, tog 
til sit første C-stævne for op-
timister ved Sydfjordsstævne i 
Herslev Strand Sejlklub.

C-stævnet gik over 4 sej-
ladser, og med tre førsteplad-
ser og en tredieplads vandt 
Johanna  stævnet, hvilket vi 
er ikke så lidt stolte over i ung-
doms afdelingen.

Johanna siger, at det bed-
ste af det hele var, at være 
på vandet sammen med en 
masse andre, der synes, det er 
sjovt at sejle.
Heidi
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masse, som vi fik brug for senere på ugen.
Onsdag var vi på tur til Tunø og tilbage 

igen. Superfed oplevelse at komme ud og 
hygge på bådene og bare sejle langt. 

Torsdag var det så alvor. Nu gjaldt det 
nemlig kvalifikations-sejladserne, som lærte 
os en masse om, hvordan ligaen fungerer.

Alt i alt en superfed tur og SSF youngboys 
(Andreas, Holger og Jonathan) siger tak for 
turen.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Helle Nørgaard, Kenneth Kjær Nielsen, Marc Bonnevie, Bo Jacobsen, James  Pascoe, Kate Wil-
lis, Hjalti Hardarson, Mathias Eli Lyngbæk, Lucas Westtoft, Katrine Sand Hansen, Oskar Elsvor 
Andersen , Carl Emil Bregnhøj, Louise Storm, Allan Christensen, Hans Henrik Ibsen, Thomas Probst, 
Martin Blitz Rex, Richard Krug, Nikolaj Bak Pørksen, Rasmus Tue Andersen Svarrer, Bjarne Petersen, 
Lauritz Valentin Drønen , Karina Hornshøj , Mikael Chr. Carlsen, Henrik Andersen,  Martin Nørgaard 
Petersen, Mette Marie An-dersen, Albert Ernst van Wylich Muxoll, Jacob Nordgaard, Simon Mæng 
Bonde, Simon Gerling, William Palm Larsen, Hugo Møll-Holst, Georg Steckhahn, Johan Friis Chri-
stensen, Rune Müller Kristensen,  Ni-cola Elisabeth Petersen, Lars Henrik Sørensen, Anita Pedersen, 
Joy Teano Thygesen, Lisbeth Jensen, Kasper Nielsen, Peter Hansen, Pernille Susgaard, Michael 
Refsing Andersen, Emi-Han M. Köse

VI VAR 3 DRENGE fra SSF ungdomsafdeling, 
som tog af sted, da sidste års Camp på Oure 
havde været sjov og spændende. Succesen 
blev gentaget. Vi havde en super tur, som var 
således: 

Mandag ankom vi og fik uddelt værelser, og 
efter kort tid var det af sted og ned til bådene 
og ud og sejle hurtigst muligt. 

Tirsdag var vi igen ude og træne i J70’erne, 
som var de både, man sejlede i.  Vi fik lært en 

SIDEN SIDST

YOUNGSTERS-CAMP PÅ HOU



Som Københavns nye ejendomsmæglerkæde, ved vi at der ikke er to  
boliger der er ens – og det samme gælder boligdrømme.  

Derfor tager vi altid udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.  
Det gælder både når vi skræddersyer markedsføringsplaner, der skal 
være med til at sælge din bolig og når vi hjælper dig videre i jagten på  
at finde din nye drømmebolig, der opfylder alle dine ønsker.
 
Vi ved godt at smarte ord og gyldne løfter ikke automatisk opfylder dine 
boligdrømme. Derfor har vi altid ekstra fokus på at få skabt et tæt  
samarbejde mellem dig og os, hvor en åben dialog hjælper dig med at få 
overblik og indflydelse på dit boligforløb – uanset om du skal sælge eller 
købe. 

På den måde kan vi hos Paulun Bolig  
hjælpe dig med at få opfyldt dine boligdrømme.

Læs mere på
www.paulun.dk

Paulun Bolig Amager
Ved/ Niels Hald
Sundbyvester Plads 2 
2300 København S
Tlf. 32 59 14 07
Mail: amager@paulun.dk
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Husk at booke jeres julefrokost 
hos Sundby Sejl!

- vi har både juleplatter og stor lækker buffet.

I kan, igen i år, slippe for stress og jag 
ved at bestille julemaden hos os... 

...eller blot få stegt den sprøde juleand.

Ej at forglemme, kan I selvfølgelig også bestille 
vores fantastiske nytårsmenu.

Se alle informationer på vores hjemmeside: 
howeskoekken.dk


