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Stor tak til alle for det gamle år. 
Velkommen til 2015. Lad os 

sammen gøre det til et rigtig godt år.



Medlemsblad for
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15, 2300 København S.

INFO:
Tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion

Kontoret er åbent første og sidste torsdag i måneden 
mellem kl. 19,00 - 20,30. I kontortiden træffes formand, 
kasserer og havneudvalg (lukket jan. og juli)

FORENINGENS TELEFONER:
Kontor og vagtlokale: 3259 3580
Havnekontoret: 3258 1424 
(åbent man-ons. kl. 12-13 & tors. kl. 15-17) 
 e-mail: havnen@sundby-sejlforening.dk

Restaurationen: 3259 4130
Bankkonto: Bank Nordik – 6506-3050513512
Postgiro: 7 05 65 16
Foreningens mail adr.: ssf@sundby-sejlforening.dk
SSF’s hjemmeside: www.sundby-sejlforening.dk

Formand
John Jacobsen    tlf. 2185 8679    
e-mail: John-jacobsen@hotmail.com

Næstformand & havneudvalg: 
Tom Høst     tlf. 2773 0863  
e-mail: havneudvalget@gmail.com

Motorbåd & sikkerhed
Kim Andersen               tlf. 3259 6223         
e-mail: messinavej@webspeed.dk

Havneudvalg
Jesper Lorents    tlf. 4025 5363 
Sten Lykkebo   tlf. 4063 8901 
e-mail: stenlykkebo@gmail.com        

Sekretær 
Jacob Tyge  tlf. 5126 5840 
e-mail: jacobtyge@gmail.com
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: Ungdomsleder 
Lena Skov Andersen
e-mail: ssf.ungdom@gmail.com

Sejladschef 
Jan Lauridsen tlf. 2928 7225
e-mail: cdogjal@youmail.dk 

Aktivitetsleder
Joan Høst tlf. 3110 0862
e-mail: tj.hoest@gmail.com

Kasserer Elin Brinkland    tlf. 3033 7897       
e-mail: kasserer.ssf@sundby-sejlforening.dk

Webredaktør
Svend Erik Sokkelund tlf. 2025 0240
e-mail: sally@sokkelund.net 
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Husk at melde adresseændring til Sundby Sejlforening og  
at oplyse din mailadresse til kontoret, evt. på foreningens mailadresse
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endnu bedre i det nye 
år. Der er meget på 
programmet, men det 
vender vi tilbage til ved 
generalforsamlingen.
Velkommen i foreningen til de mange nye med-
lemmer, der kom til i 2014. Vi håber, I får mange 
gode år sammen med os gamle. Stor tak til Claus 
Rønnow for at gå en rundtur med de nye med-
lemmer, som på den måde fik nogle praktiske op-
lysninger foruden en del af Sundby Sejlforenings 
historie.
 Det nye år bringer nye opgaver, som skal 
løses. Vi kender ikke dem alle endnu, men dem, 
vi kender, skal vi nok løse sammen med vores 
kammerater her i klubben.

Stor tak til alle for det gamle år. Velkommen til 
2015. Lad os sammen gøre det til et rigtig godt år.

Formanden

Så gik mit første år som formand. Det har været 
et år med rigtig godt sommervejr og masser af 
liv i havnen samt rigtig mange gæstesejlere. Det 
frivillige arbejde i foreningen var helt i top i år: 
grønne områder, klubhus og oprydning. Det kan 
blive bedre endnu, hvis der er flere, der melder 
sig, men godt gået venner.
 Der skal også lyde en stor tak til de friske 
piger, som bruger mange timer med vores 
medlemsblad. Jeg glæder mig, hver gang bladet 
kommer. Tak til jer.
 Vores hjemmeside kører nu rigtig godt. Tak til 
dig, Sokkelund.
 Sundby Sejlforening havde den store ære at 
vinde det uofficielle verdensmesterskab i Fol-
kebåd. Flot gået af Brian Frisendahl, Michael 
Empacher og Claus Nygaard.

Den nye bestyrelse fik meget at se til, og vi er 
blevet holdt godt i ørerne af medlemmerne. Så-
dan skal det også være, og vi arbejder på at blive 
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GODT NYTÅR TIL ALLE
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Tiden går, og i foråret 2014 var det 10 år siden, 
Strandparken blev indviet ved en gedigen fest, 
hvor kronprinsesse Mary klippede den røde snor 
og kanonsalutter blev affyret fra ”Bollen”.
 Hans Guldager, Jens Green og andre fra det 
oprindelige ”Rivieraudvalg” var inviteret af Strand-
parkens bestyrelse til at deltage i denne store 
begivenhed.
 Allerede i 70erne var ideer om strandens frem-
tid sat i gang, idet der på det tidspunkt var kom-
met vor daværende formand Hans Guldager for 
øre, at nogle entreprenører ønskede at udbygge 
stranden med overskudsslagger fra Forbrændin-
gen, således at Kbh. Havn kunne udvide med 
mere kajplads og samtidig anlægge en motorvej 
lige uden for sejlforeningens låge.
 Hans og formanden for haveforeningen fik i 
1979 samlet en række personer, der repræsente-
rede 28 lokale foreninger, og fik etableret ”Riviera-
udvalget”.
 I samarbejde med Kbh. Kommune og Kbh. 
Havn fik de nogle ledige arkitekter til at udarbejde 
tegninger til den senere Strandpark. 
 Disse tegninger er nærmest identiske med den 
nye ”Amager Strandpark”, der blev igangsat, da 
bygge-boomet startede i København, incl. Ama-
ger, og broen til Sverige stod færdig.

Velkommen ti l  nye medlemmer:

Maagaard Olesen, Jeanette Henkel, Martin Høy 
Pehrson, Thomas Aplin Eg Frederiksen, Niels Ejnar 
Petersen, Anette Arildsen, Lene Hove Lantow, 
Jonas Føgh, Ane Stenbak, Jesper Juul Hansen

Santi Rasmussen, Morten Holm, Margaret Ri-
chardson, Jens Borchsenius , Morten W. Madsen,
Marck Lind-Bruhn, Kristoffer Soelberg, Dagmar 
Ingrisch, Pernille Tonnesen Toop, Ewa Villerslev,
Søren Damsgaard, Amanda Emma Bøgelund, 
Christoffer Dyre, Jørgen Sylvest Sørensen, Søren

Øen, der er 4,6 km lang, med nordspidsen ud 
for SSF’s indsejling og sydspidsen ud for 10-øren, 
blev bygget af en million kubikmeter grus – gravet 
op på Kriegers flak (beliggende øst for Møn) – og 
voksede med 50 meter i døgnet.

Der er 4 strandstationer med toiletter m.m. 
også selv om den sydligste har nr. 5. Man har 
simpelthen sparet nr. 4 væk. Der er 4 broer, 
den nordligste for enden af Øresundsvej er en 
gang- og cykelbro, der ender ved den nybyggede 
Helgoland. Nr. 2 bro er ”Kilometerbroen”, der 
også er en gang- og cykelbro ud for Italiensvej. 
Den eneste bro, der kan anvendes af biler ligger 
ud for nordenden af ”Kastrupfortet” og af den kan 
man køre til en ”for lille” stor parkeringsplads ved 
strandstation 3., samt et par mindre parkerings-
pladser på sydlige ende af øen.
 Siden indvielsen er der gennem årene blevet 
etableret stier til cykler og gående og marehal-
men har vokset sig stor og giver læ for badegæ-
ster og binder det lidt grove sand. 
 Den lille havn i den sydlige del er blevet færdig 
og her ligger en den flydende Cafe Allehånde, 
hvor en del af personalet er døve.
Den sydlige ende er til fysiske aktiviteter. Her 
ligger Kajakhotellet, hvor man kan lære at sejle 

Amager Strandpark 

>>

>>



Såfremt du allerede i det tidlige forår ved , at du 
ikke vil søsætte din båd og gøre brug af din havne-
plads i sommeren 2015, opfordres du til at give os 
besked så hurtigt som muligt.
 Vi har mange på ventelisten, der gerne vil have 
en låneplads til sommer.

Sejladschef Jan Lauritzen – med ansvar 
for sejlerskole og kapsejlads har skrevet 
til os –”Hvis man tror der ikke foregår 
noget i vinterperioden, så tænk om igen 
”
 Navigationsundervisningen gik i gang 
i oktober ligesom tovværkskurset. Først-
nævnte fortsætter til marts måned, hvor 
der er eksamen – medens tovværkskur-
set slutter ved udgangen af december.
 Kapsejladsudvalget bestående af 
Mogens og Basse har deltaget i DS 
klubkonference 21-22/11 for opdatering af 
kapsejladsregler m.m. samt dyrke deres 
netværk.
 Sejlerskolechefen har været på det 
årlige sejlerskolelederseminar 15/11 i år i 
Dalum for at udveksle erfaringer m.m. 
På dagsordenen var: Rekruttering og 
pleje af frivillige instruktører – Værk-
tøjer til frivillige – Præsentation af nyt 

SSF nr. 3 • 3.årgang • januar 2015• 5 

HUSK

Opfordring fra havneudvalget

TÆ
NK

 OM
 IG

EN
 …

at betale kontingent  
senest 1. februar. 
Tilmeld dig gerne PBS.

Husk at søge om havne/låneplads og skur inden 1. 
marts – ansøgningsskema på hjemmesiden.
 Det er også nu du skal søge om en have – send 
en ansøgning eller læg den i kontorets postkasse.
 Ledige haver vil blive uddelt efter anciennitet. 

elevmateriale: Kom godt i gang med sejlads-gast 
(DS) – Krav til fremtidig certificering af sejlklubber 
– Koncept ”Åbent hus i Sejlerskolen” – Etablering 
af netværk for sejlerskoleledere 
 Et godt seminar med mange fine input.
 Fremadrettet arbejder vi i SSF på et DM stævne 
for Melges 24 i 2015 (mere info, når det er klar)
 På sejlerskolen arbejdes der med at udvide 
aktiviteterne med kapsejladstræning i 2015, hvor 
foreningens Ynglinge kan anvendes. 
 Mindst en instruktør skal på instruktørkursus 
hos DS i februar 2015, og sejlerskolen regner med 
at få skrevet første udkast til certificeringen af 
sejlerskolen i SSF.

havkajak i det rolige vand inden for øen, foruden 
Blokart, Segway og muligheder for andre fysiske 
udfoldelser. Der er opsat nogle rædselsfulde – 
forhåbenligt midlertidige – containere på området, 
hvilket er lidt paradoksalt, når alt ellers skal være 
så arkitektonisk korrekt på området. Her er dog 
også gjort plads til et par sommercafeer. 
 Der bliver sejlet meget kajak inden- og uden for 
den kunstige ø, og vores nabo Sundby Kajakklub 
holdt sidst i juli 2014 for 10. gang sejladsen Ama-
ger Strandpark Rundt med 200 deltagere. Denne 
sejlads blev valgt som årets bedste kajakløb.
 Den nordlige ende skulle være mere stille – og 
her er Helgoland blevet genopbygget og fungerer 
rigtig godt. Vor sejlrende går ud til nordspidsen af 
øen, og det hvide fyr er vort pejlingspunkt. Nyligt 
er der blevet bygget et Naturcenter, der snart står 
færdigt. Dette center skal understøtte folkesko-

lereformens hensigter om en åben skole og et 
aktivt friluftsliv samtidig med, at børnefamilier får 
et nyt udflugtsmål på stranden. Foreninger, der 
bruger strandens vand- og landarealer får her et 
nyt lokalt samlings sted.
 Det vigtigste ved denne nye strand er, at den 
bliver brugt. Både sommer og vinter myldrer 
det med mennesker og i den forgangne varme 
sommer, var der nærmest folkevandring og fyldte 
Metro-tog med strandgæster. Men hele året sker 
her noget. Der bliver afholdt motionsløb, musik- 
og teater arrangementer og ikke mindst bliver den 
fysiske form holdt ved lige med gå-, løbe- og cy-
kelture. Jo, der foregår en masse i Strandparken, 
der virkeligt har fået Amager på verdenskortet. 

>>



B E R L I N  T U R / R E T U RGitte og René Gordon’s tur fortsat
Den 19. juni tager vi hul på Müritz-Elde-Wasser-
straße. Stille og roligt går det. Al stress forla-
der kroppen. Den tilladte hastighed 6 km/t, og 
slusning tager den tid, slusning tager. Vi fulgtes 
med en ældre kajakroer med fuld oppakning. Han 
nåede at indhente os ved hver sluse.  De fleste 
sluser på denne vandvej er selvbetjente. Det er et 
såre simpelt system, hvor man drejer et håndtag 
ved ankomst til slusen og et andet håndtag inde i 
slusen. Men det betyder jo at endnu flere men-
nesker bliver arbejdsløse, og byerne på denne 
første del af turen er allerede temmelig slidte og 
affolkede med mange lukkede butikker. 
 Efter 4 dage når vi Plau am See – 563 km og 
24 sluser hjemmefra Kbh. Her oplever vi for første 
gang rigtig feriestemning og mange gæstebåde. 
Plau er en rigtig fin by, og så har de en herlig hav-
nefoged, som hejste det danske flag på havnens 
stander, når der nu var gæster fra Danmark. Vi fik 
ikke lov til at forlade hans kontor, før han havde 
fortalt os alt om byen og havnen. Dejligt at vi nu 
er kommet til områder med søer, så det gode skib 
Bodil ind imellem kan få lov til at gå de foretrukne 
omdrejninger. Den største af søerne die Müritz 
var blevet omtalt som ”Dødens vand” og vi havde 
fået fortalt drabelige historier. Men vi mødte den i 
blikstille vejr og fuld sol, så den virkede ikke sær-
lig skræmmende. Efter Müritz skiftede vi Was-
serstraße: Fra Elde til Havel. Landskabet skiftede 
karakter til det mere spændende og kuperede 
med kanalstrækninger, der binder mange små 
søer sammen.  Her er mange sejlende mærk-
værdigheder: Sejlende campingvogne, sejlende 
bungalows og en alternativ kajaktransport: Søn-
nen sad i en kajak og var online og trak – vha af 
en lille el-påhængsmotor – en anden kajak, hvor 
forældrene sad og læste.
 Vi mødte også en sejlende kiosk. Lige da vi 
havde taget et billede hev ”kaptajnen” et skilt op: 
Erst kaufen, dann knipsen. Og så blev vi jo nødt 
til at købe 2 is :-) Her i området skal man holde 
godt øje med de mange udlejningsbåde og tage 
sig i agt for deres totalt utilregnelige havnema-

nøvrer. Tror vi rendte ind i nogle af de værste: 2 
udlejningsbåde med bindegale polakker, som var 
fuldstændig ligeglade med fartbegrænsninger og 
andre regler.
 Ombord på den første båd var 8 drenge på 
speed. De for rundt på båden, mens de bankede 
bådshager ned i dækket, hoppede rundt på taget 
af styrhuset, lavede karatespark, løb, sloges, 
råbte og skreg – selvfølgelig uden redningsveste 
på – også i sluserne. Efter at have sejlet ca. 750 
km hjemmefra og sluset 37 gange, forlader vi de 
små smalle kanaler og drejer ind på hovedtrafik-
åren mellem Polen og Berlin: Oder-Havel-Kanal, 
hvor erhvervstrafikken selvfølgelig har fortrinsret 
til sluserne. Vi har hørt forfærdelige historier om 4 
timers ventetider ved disse skrækkelige kæmpe-
sluser, så vi er forberedt på det værste. Men en 
enkelt time var ventetiden, inden vi kunne begive 
os til Oranienburg, hvor vi fandt en perle af en lille 
motorbådsklub Möwe liggende i en lille biflod i et 
grønt område midt inde i byen.
 I Oranienburg besøgte vi den tidligere kz lejr 
Sachsenhausen, som er omdannet til et museum. 
Selvom der ikke var så mange af de oprindelige 
barakker tilbage, var det en meget voldsom ople-
velse, der gjorde et dybt indtryk på os begge
 Vi fortsatte ad Havel til Spandau, som ligger i 
udkanten af Berlin. Her var vi igen så heldige, at 
vi fik plads i en lokal motorbådsklub. Og igen blev 
vi taget godt imod af hjælpsomme og venlige 
mennesker. Herfra sejlede vi en fantastisk tur ind 
gennem Berlin centrum. At sejle på Spree forbi 
alle de kendte steder var en stor oplevelse. Men 
det var også hektisk og krævede stor koncentra-
tion med passagerbåde overalt.
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B E R L I N  T U R / R E T U RGitte og René Gordon’s tur fortsat



JANUAR

Kontoret er lukket hele januar måned

Ungdom: Mandag d. 26. kl. 17.30-19.30: Vinterundervisning: teori 
   Navigationsundervisning– se under sejlerskolen    
   Se i øvrigt den opdaterede information på hjemmesiden
Sejlerskolen:  Der holdes vinterpause 
     Tirsdag kl. 19.00 hver uge: Navigationsundervisning for medlemmer i i Det Maritime 

Ungdomshus (DMU) kl. 19.00
   Aktuel information se hjemmesiden
Kapsejlads: Der holdes vinterpause
Seniorerne: Onsdag kl. 12 hver uge: Fælles frokost med madpakke i Fritidshuset
   Andre arrangementer vil blive annonceret i Fritidshuset
Fælles arrangementer for alle medlemmer:
   Tirsdag kl. 19.00 hver uge: Undervisning i Navigation
   NATTEVAGTER – der er stadig mange ledige nætter 
   Klubhusets restaurant er åben fra 6. januar 

FEBRUAR

Kontoret er åbent torsdagene d. 5. og 26. februar kl. 19.00 – 20.30

Ungdom:  Mandag d. 2., 16. og 23. kl. 17.30-19.30: Vinterundervisning skiftende   
mellem teori og fysisk træning  

   Aktuel information se hjemmesiden
Sejlerskolen: Tirsdag kl. 19.00 hver uge: Navigationsundervisning  
   Aktuel information se hjemmesiden
Kapsejlads: Der holdes vinterferie 
Seniorerne: Onsdag kl. 12.00 hver uge: Frokost med madpakke i Fritidshuset
   Diverse andre aktiviteter annonceres i Fritidshuset
Fælles arrangementer for alle medlemmer:
    Søndag d. 1. februar kl. 14.00: Sæsonen startes med SSF’s store årlige BANKO SPIL  

(se separat annonce)
    Søndag d. 22. februar kl. 12.00 (OBS dato) stor fastelavnsfest med tøndeslagning og 

mange fine præmier (se separat annonce)
   Der er stadig undervisning i navigation
   NATTEVAGTER – der er endnu ledige nætter 
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K A L E N D E Rvinteren 2015



MARTS

Kontoret holder åbent torsdag d. 5. og 26. marts fra 19.00 – 20.30

Ungdom:  Mandag kl. 17.30 – 19.30 hver uge: Vinterundervisning skiftende mellem teori og fysisk 
træning

   20. – 22. marts week-end tur.
   Aktuelle informationer – se hjemmesiden
Sejlerskolen: Tirsdag kl. 19.00 hver uge: Navigationsundervisning 
   Aktuel information se hjemmesiden 
Kapsejlads: Vinterpause 
Seniorerne: Onsdag kl. 12 hver uge: Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
   Yderligere information se opslag i Fritidshuset
Fælles arrangementer for alle medlemmer:
   Der bliver stadig undervist i navigation
   NATTEVAGT – der er stadig få ledige nætter 

Sejlforeningens årlige Generalforsamling 
Søndag d. 29. marts kl. 9.00 (Husk det er sommertid)
Mere information på hjemmeside og på opslag når tiden nærmer sig. 
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen ihænde skriftligt fire uger før afholdelsen af gene-
ralforsamlingen.
Følgende er på valg:
   Sekretær
   Motorbåds- og sikkerhedspræsentant
   1 havneudvalgsmedlem
   1 aktivitetsleder
   1 kasserer
   1 suppleant til bestyrelsen
   1 suppleant til kassereren

Desuden vælges hvert år: 
   1 statsautoriseret revisor eller 1 registreret revisor
   1 intern revisor 
 
Husk at se de opdaterede informationer på hjemmesiden: www.sundby-sejlforening.dk
og tilmeld dig hjemmesiden, således at du modtager mail, straks der er nyt fra sejlforeningen. 

April 2015
Der udkommer nyt medlemsblad med nye orienteringer
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FISKEKONKURRENCEN FISKEKONKURRENCEN 

SSF’s store fiskekonkurrence løb af stabelen lørdag d. 4. oktober i sol-
skin og med frisk vind fra syd og nordgående strøm. Fjorten både sejlede 
ud med 28 deltagere. Der blev fanget mange forskellige fisk, og konkur-
rencen var stor. Både torsk, sild, hornfisk, ising, tangplanter og underlige 
ting såsom en plastikskildpadde blev præsenteret for dommer Kim, som 
med stor retfærdighed uddelte de utrolig flotte præmier, delvist sponsere 
af Hellers. En torsk på 2,3 kg blev vinder, men alle både fik præmier for 
deres indsats. Det var en fornøjelig dag, som startede med morgenkaffe 
og sluttede med sang på flåden i Fritidshuset.

10 • SSF nr. 3 • 3. årgang • januar 2015



SSF nr. 3 • 3. årgang • januar 2015 • 1 1 

FISKEKONKURRENCEN FISKEKONKURRENCEN VIGTIGT:
NYT FRA SEJLERSKOLEN

Bestået duelighedsprøve 2014:
Motorbåd (Bollen):
Daniel Dulowski, Hans Kjeldsen og Bine Sørvin
Sejlbåd (spækhuggerne):
Tom Kisbye, Therese Hansen, Lisa Rosager, 
Lisbeth Snabe Nielsen, Sidsel Laugesen, Malte 
Schönfels, Alex Andersen, Peter Korsbjerg Niel-

Så fik vi afsluttet sæsonen 2014. En herlig 
sæson med rigtig mange gode aftener og herlige 
solnedgange.
 Vi har sat en lille rekord i år: For første gang 
har der været flere kvinder end mænd som elever.
 Det har – også i år – været nogle fine hold. 
Eleverne er gået til den med liv og lyst og en 
smittende glæde. Så er det en sand fornøjelse at 
være instruktør. 
 Vi fik – med lidt forsinkelse – afholdt de afslut-
tende prøver. Om lørdagen var der totalt vindstil-

Læs det sejlerblad, du har fået fra Dansk Sejlerunion i november. Læs især 
artiklerne omkring toilettømning i Sverige og om forsikring ved bjærgning.

le, så kun elever i motorbåd kom på vandet, men 
søndag var vejret fint til sejlads med sejlbådene.
 Vi havde 17 elever til prøve og alle bestod. 
Herligt!
 Vores afslutningsfest var en dejlig aften med 
fin stemning, taler og stolte elever. Mange første-
årselever var med til at fejre de nyuddannede – så 
nu ved de, hvad der venter dem næste år.
 Det er dejligt at følge med i de nye sejleres 
ønsker og drømme. Rigtig mange har vilde båd-
planer, så annoncer og Internettet bliver grundigt 
studeret. Nogle har allerede købt båd og glæder 
sig til et liv med fod på eget dæk.
Et stort til lykke til alle!

Nye sejl
Reparation af sejl

Canvas
Rulleforstag  

Københavns største sejlloft, lige ovre på den anden side af gaden :-)

Quantum Sails   Amager Strandvej 50   2300 Kbh. S
Tlf 7026 1296     www.sejl.dk     info@sejl.dk

sen, Kim Kisbye, Helle 
Mathiasen, Annika 
Nilsson, Søren Runz 
Jørgensen, Vibeke 
Juul Sørensen og Lisa 
Dmitriew.
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Kl. 17 samledes vi foran masten for at hale 
standeren. Fællessangen, som lød på melodien 
”Marken er mejet” handlede om sæsonens forløb. 
Det er vores ”mark”, der høstes, når vi lægger op 
for vinteren. Efter Johns tale lød de ventede brag 
og drøn fra Kanonlauget. Regnen udeblev, så vi 
kunne nyde vores dram tørskoet. 
 I klubhuset var middagen klar kl. 18.30. Sultne 
og glade tog vi for os af retterne. Vi nød den fine 
betjening og den gode mad i et par timer. Efter 

STANDERNEDHALING/AFRIGGERGILDE

Lørdag d. 11. oktober sejlede vi på den årlige tur gen-
nem Københavns kanaler i det skønneste vejr.
 Ca. 35 personer var mødt op, og i alt 4 sejlbåde, 2 
motorbåde og en gummibåd fra Ungdomsafdelingen 
deltog. Dagen startede som sædvanlig med en lille 
én og registrering af fartøjer og mandskab.
 Balladen MAGDA var bemandet med 4 generatio-
ner af familien Frisch heraf 5 børne- og oldebørn.
 Vi sejlede til nogle af vore faste steder, zig-zag-
gede gennem en masse roere, der skulle starte en 
kaproning, og nåede frem til Chr.Havns Kanal, hvor 
frokosten blev indtaget. Herefter sejlede vi til Halv 
Tolv på Holmen, hvor kaffe og kager blev nydt. De 2 

afsyngning af de omdelte viser blev det tid til 
udnævnelsen af ”Årets Sundby’er”. John udløste 
spændingen: Det blev selvfølgelig guldpokaldren-
gene, der i år har kastet glans over vores gamle 
forening. 
 Derefter gik dansen frem til midnat med musik 
leveret af Jørgen ”Langhår” og hans orkester. Tak 
til arrangørerne for endnu en dejlig fest. 
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BANKOSPILFOKUS ANNONCE

Har du fået den flotte bog, der blev udgivet i 
forbindelse med SSF’s 90-årsjubilæum?  

Hvis ikke, så henvend dig på kontoret.

Dagene længes og 
vinteren strenges  
– derfor husk at tilse 
din båd, uanset om 
den ligger i vandet 
eller står på land. 
Kig også til naboens 
båd, når du er der.

Søndag d. 1. februar kl. 14 
holder vi foreningens store år-
lige bankospil. Adgangsbillet 
kr. 10 og plader kr. 10 pr. stk. 
Der er 8 gennemgående spil 
plus 3 ekstraspil, som kan 
tilkøbes, og som sædvanlig er 
der flotte gevinster. Kom og 
vær med til en festlig dag.

Spar kr. 1.200,- 
GÅ DINE NAT-
TEVAGTER – og 
hjælp dig selv 
med at holde 
tyvene væk

motorbåde sejlede videre til Bådeklubben 
Valby.
 Vandstanden var lav. Derfor kunne vi 
sejle bag om Kanonbådshusene og under 
broen ved Marinestationen, inden turen 
gik hjemover i solskinnet. 
 Vi håber at få lige så godt vejr til 
næste år og måske lidt flere deltagere til 
denne efterårstur.

Lillian



MEDLEMSMØDET 
AFHOLDT 2. OKTO-
BER 2014
Mødet blev indledt af formand John Jacobsen, 
som bød velkommen og fortalte løst og fast om 
tiden fra sidste generalforsamling og lidt om tiden 
frem til foråret.
 Meningen med medlemsmødet (som har 
erstattet efterårsgeneralforsamlingen) er, at vi 
kan mødes for at udtrykke, hvad vi har på hjerte 
omkring SSF’s dagligdag og fremtid. Man kan 
fremkomme med sine bekymringer eller stille 
med gode ideer, som vi kan samles om, så SSF 
kan fortsætte med at udvikle sig, samtidig med at 
vi holder fast i det gode sammenhold.
 Skibsvraget ved indsejlingen var oppe at 
vende, og foreløbig lader det til, at alle fralægger 
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SUCCESSSøndag d. 9. november strømmede det ind til 
seniorernes bankospil.Der var plads til alle, og 
Elin var opråber og havde Hans som bisidder. Elin 
startede spillet med stor dygtighed, præcision og 
en glad stemme. Alle de fine præmier blev uddelt 
på bedste vis af Mogens og Basse.
 Præmierne var forsynet med silkebånd i hver 
sin farve, så det var let at skelne de forskellige 

Søndag d. 22. februar kl. 12 (obs dato!) 
er der tøndeslagning for børn og voksne. 
Fastelavnsboller og kakaomælk til bør-
nene. Præmier til de bedst udklædte. 
Gratis adgang, men tilmelding af børn 
nødvendig af hensyn til indkøbene. Bil-
letter kan hentes i restauranten. 

sig ethvert ansvar. Ifølge de seneste oplysninger 
er det dog lagt ind på de nye søkort.
 Højtaleranlægget, som alle er enige om at 
kritisere, var også på tapetet. På et tidspunkt (når 
foreningens kasse igen er fyldt op) må vi have en 
diskusion om, hvad vi stiller op. Indtil da vil det 
nok gøre underværker, hvis ikke alle, der kan dreje 
på en knap, anser sig selv for løsningen på alle 
højtaleres fortrædeligheder.
 Bade- og toiletforholdene på molerne blev 
også omtalt. Alt arbejde er sat i bero, indtil man 
har et klart overblik over økonomien.
 Vi fik igen en livlig diskussion om indbrud og 
nattevagter – uden dog at nå en endelig konklusion.
 Afslutningsvis havde Sokkelund en meget for-
nem præsentation af hjemmesiden, som er blevet 
opdateret og nu fremstår meget overskuelig og 
nem at hente oplysninger fra. Der er virkelig lagt 
mange kræfter i arbejdet, og resultatet er en for-
nøjelse. HUSK at tilmelde din e-mail til hjemme-
siden, hvis du ønsker at modtage nyheder straks.

spils præmier fra hinanden. Alt klappede, og vin-
derne var glade og måske især det medlem, der 
vandt den flotte kurv. En dejlig eftermiddag endte 
med et lille overskud, så de otte arrangører kunne 
glæde sig over afviklingen.

På gensyn til næste år.



”Fru Heiberg” søger besætning til sommertogt 2015. Fru Heiberg er en 
Beneteau motorbåd på 42 fod. Hun har to kahytter, brusebad, vaskemaskine, 
to køleskabe, gasovn m.m. Jeg vil foreslå, at vi bruger vinteren til at plan-
lægge næste sommers sejlads. Interesserede bedes maile til bladet@sundby.
sejlforening.dk 
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NYHED:
Gastebørs for medlemmer

TUR TIL SALTHOLM
Vi havde arrangeret en tur til Saltholm for sejler-
skolen og andre, som havde lyst.
 Der viste sig at være rigtig mange, som gerne 
ville med, så både ”Bollen” og Ib’s store motorbåd  
”Lady Tamara” blev indforskrevet til turen.
 Dagen oprandt med et forfærdeligt vejr. 
Regnen stod ned i stænger og vinden nærmede 
sig kuling. Mens vi overvejede forholdene, blev vi 
ringet op fra Saltholm og fik at vide at det halve 
af øen stod under vand, så de foreslog, at vi blev 
hjemme. Vi tog derfor den medbragte frokost 
med over i Seniorhuset, hvor vi havde nogle rigtig 
hyggelige timer – og planlagde et alternativ til 
turen.

Næste gang var vi heldige. Fint vejr, høj sol og ri-
melig fladt vand. Alle forudsætninger for et herligt 
besøg på den spændende ø. 
 Som bekendt er man ved at renovere havnen 
ved Barakkebro. Der bliver rigtig fint med flotte 
moler og kajer. Samtidig vil man på spidsen ved 
havnen bygge et udflugtshus, som besøgende 
– bl.a. skoleklasser – kan anvende ved besøg på 
øen.
 Vi havde en herlig tur, som ikke blev mindre 
interessant af, at vi havde en biologisk kender 
med, som kunne fortælle om mange plante- og 
dyreting, som er særlige for Saltholm.
 Vi vil helt sikkert lave en tur næste år, så bare 
meld jer til, hvis I har lyst.

Sejlerskolen
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SUNDAY ROAST

Sunday Roast er en gammel tradition, der er kendt i mange lande, 
som stadig er i brug i f.eks. England, hvor hele familien  

samles og nyder den gamle tradition. 
Normalt vil Sunday Roast være om formiddagen, men i Sundby Sejl vil  
traditionen blive fra kl. 16.00 til 20.00 den sidste søndag i hver måned.

Spis hvad du kan for 160 kr.

k

Sundby sejl Cafe & Restaurant 
Amager strandvej 15 2300 København 
www.sundbysejl.dk • 3259 4130

SundbySejl

Sundby Sejl
CAFÈ, RESTAURANT
& SELSKABSLOKALER

Amager Strandvej 15 · 2300 København S
www.sundbysejl.dk · Tlf. 32 59 41 30Ny menu hver mandag.  

Se hjemmesiden.

Restauranten har åbent igen efter nytår fra  
tirsdag den 6. januar 2015


