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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: kpa@vucha.dk

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

Sekretær 
Britt Bødtker,  tlf. 25 36 01 81
e-mail: brittboedtker@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
Jørgen Valdsgaard
e-mail: jvguitar@adr.dk 

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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Husk at tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Forsidebilledet:
Kristian  
Schaldemose
Foto: Sokkelund

Godt Nytår til jer alle. Jeg håber, at alle har haft 
en god jul og en festlig nytårsaften.
 Der er gang i flere ting i SSF: Der bliver tjek af 
pæle i havnen, og i den forbindelse vil der blive 
lavet 4 til 5 bredere pladser. Det har vi ønsket 
længe. Havneudvalget får et nyt havneprogram, 
der passer til vores regnskabsprogram. I den 
forbindelse opstilles der også en betalingsstan-
der ved havnekontoret. Ungdomsafdelingen skal 
have en ny følgebåd. Den gamle kan ikke mere. 
Toiletbygningerne bliver gennemgået af et sned-
kerfirma for at se, hvor meget der skal udbedres. 
Der er altid mange ting i gang i vores forening, og 
det vil der blive skrevet mere om i bladet og på 
vores hjemmeside.

Velkommen til alle nye medlemmer. Jeg håber, I 
får en god tid i vores forening. Vi har mange ting 

Formanden t
a’r ordet

: 

at byde på. Her tænker 
jeg bl.a. på ungdoms-
afdelingen, sejlersko-
len og navigationsun-
dervisning samt et godt kammeratskab.

Som tidligere nævnt stopper jeg som formand til 
generalforsamlingen. Jeg har lidt vrøvl med hel-
bredet, så jeg synes, der skal friske kræfter til. Jeg 
vil her takke de mange medlemmer, der har hjul-
pet med så mange ting i klubben: blomster-græs-
havnefoged-klubhus-el arbejde-tømrerarbejde 
-klubbladet.  Og en stor tak til resten af bestyrel-
sen. Nu går vi et nyt år i møde, og jeg ønsker alle 
et godt sejlervejr i den kommende sæson. 

John Jacobsen
Formand

Redaktion:  
Elin Brinkland  
(ansvarshavende)  3033 7897 
Grethe Jacobsen  2466 5170  
Lillian Green Jensen 2483 6563  
Jonnie Ronild  4053 6195
Bjørka Schandorff 2741 3563

Trykning:  KLS Grafisk Hus A/S
Layout: Per 
Mail: 
bladet@sundby-sejlforening.dk

Deadline næste nr.: 
3. marts 2016

13Østersøen



Et af SSF’s store aktiver er Sejlerskolen. At den 
fungerer godt skyldes i høj grad gode instruktø-
rer og positiv stemning i afdelingen. Hermed en 
introduktion af to af instruktørerne i denne vigtige 
funktion: Annette Clifford og Jørgen Jensen (”Lil-
lejørgen”).
 Annette Sonne Clifford er lige fyldt 50 år. Star-
tede som søspejder inden hun med sine forældre, 
kom til Lynetten på grund af manglende pladser i 
Sundby. Her sejlede hun Yngling i en del år, blev 
også bådsmand, inden hun sammen med sin 
søster købte en BB11. Hun er uddannet special-
pædagog. Som småbørnsmor blev det ikke til så 
meget sejlads før hun sammen med sin mand 
Martin og sønnen Mikkel blev meldt ind i Sundby 
i 2007. Her fik hun sit duelighedsbevis, og familien 
købte Danboaten JOY, der efter en flot renovering 
nu ligger på midtermolen, og bliver flittigt brugt. 
 Jørgen Jensen er 56 år og uddannet elektronik-
mekaniker og senest produktionschef hos Colop-
last. Han har været medlem i Sundby i 45 år. Han 
startede i juniorbåd nr 298, hvor han nærmest sej-
lede hver dag i sæsonen. Han arbejdede på båden 
hele vinteren indtil næste sæson, hvor foreningen 
købte den første Yngling nr. 24, som han var med 
til at søsætte sammen med Søren Bødtker og 
Birger Christensen. Som 14 årig blev han båds-
mand på Yngling nr. 31, og var både instruktør og 
sejlede kapsejlads i flere år. Sammen med Claus 
Brask sejlede Jørgen som gast til større og mindre 
kapsejladser rundt i Danmark, hele Europa og 
også i USA. Han var også en overgang juniorleder. 
Sidste år købte han og familien en Granada 375 
”LIV”, som de håber at få megen glæde af.
Begge instruktører siger samstemmende, at 
den bedste lære er at lære fra sig. Det får man 
indfriet som instruktør på sejlerskolen. Den gode 
stemning i afdelingen gør, at der bliver skabt 
mange nye kontakter, som er med til at fastholde 
eleverne i foreningen. 
 Sejlerskolen har hele tiden brug for nye 
instruktører, og begge kan kun anbefale at gode 
sejlere, der kan lide at lære fra sig, melder sig til 

2 instruktører
fra Sejlerskolen

Præsentation af
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Jan (sejlerskolechefen) for at høre mere. Et fælles 
ønske er, at der etableres flere fælles arrange-
menter med Ungdomsafdelingen, så alle nye 
elever kan prøve kræfter med andre og mindre 
bådtyper, ligesom ungdommen kan prøve, at sejle 
spækhugger.
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Velkommen ti l  nye medlemmer:

Staarch, Johan Berg Danielsen, Michael F. Hansen, 
John Hessing Simonsen, Jonathan Vinge Chri-
stensen, Rune Viskinde, Jørn Noltenius, Martin 
Kildegaard Kristiansen, Sara Høst, Mark Johans-
son, Jeff Kønig

Lene Arildsen, Thor Nielsen, Katja Murray, Jens 
Lund Nielsen,Thomas Grotkjær Nielsen, 
Gry Winther, Morten Lynggaard Hansen, Mikkel 
Bech Diemer, Ditter Kirk Døj, 
Frank Helsvad Sørensen, Anders Sloth Christen-
sen, Pia Stauner, Lennart Christensen, Nis F. 

Alle nye medlemmer med båd eller ønske om at 
købe båd inviteres til aftenmøder, hvor der bliver 
lejlighed til at komme med alle de spørgsmål, der 
melder sig, når man er ny bådejer.

 jeg har fået båd! Kursus til nye bådejerePræsentation af

Fra medlemsmødet d. 8. oktober:
 Formanden bød velkommen til det årlige 
medlemsmøde. Han fortalte kort om nogle af de 
tiltag, bestyrelsen har gang i. 
 Søren Bødtker blev valgt som ordstyrer. 
Medlemsmøder er baseret på, at de fremmødte 
kommer med spørgsmål, forslag og meninger. 
 Jørgen Zeiner talte meget og mange gange 
om at bygge en ny toilet- og badebygning med 
vaskemaskine m.m. i det område, hvor spillet til 
det gamle slæbested står. Han ytrede sig også om 
regnskabet i forbindelse med klubhuset og forpagt-
ningen af restauranten med nogle urealistiske tal, 
som ingen af de tilstedeværende kunne forholde 
sig til. Jesper fra bestyrelsen replicerede, at ”Vi 
glæder os til at blive tilgodeset i dit testamente”!
 Der kom mange gode spørgsmål fra medlem-
merne:

Det foregår i Skipperstuen på torsdage i januar: 
7/1 + 14/1 + 21/1 - 2016, kl. 19.00 - 21.00 Kom og 
få nogle gode aftener, hvor vi sammen kigger 
på de spørgsmål, som netop du har!
Man behøver ikke at melde sig til – bare kom! Det 
bliver lærerigt, hyggeligt og underholdende.

Claus Rønnow

HUSK GENERALFORSAMLINGEN
 SØNDAG D. 27. MARTS KL. 09.00. MØD OP – SELV OM DET ER PÅSKE

 Hvordan gør vi vores havn mere attraktiv?
 Hvornår får vi WI-FI i klubhuset? 
 Hvornår bliver den manglende belysning på 
molerne ordnet? (er bragt i orden!)
 Ole Jensen spurgte, om det ikke ville være en 
god ide at flytte den hjertestarter, der hænger i 
Skipperstuen, udendørs, så den kan blive brugt af 
alle? Det var bestyrelsen enig i. (Der arbejdes på 
det)
 Hvornår kommer der pumper på portene til 
pladsen? (er under udarbejdelse)
 Der var spørgsmål til mastekranens vedligehol-
delse og sikkerhedstjekning (Den bliver sikker-
hedstjekket hvert år)
 Hvad med de bådpladser, der tilsyneladende 
ikke anvendes? (Havneudvalget svarede, at der er 
betalt for alle, men problemet er, at nogle med-
lemmer ikke giver besked om, at de ikke får brug 
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love kan pladserne først udlånes – uden besked – 
efter 1. juni)
 Der blev spurgt til slæbestedets fremtid. 
 For at tiltrække nye medlemmer, blev det fore-
slået at afholde arrangementer i havnen – f.eks. 
”Åben Havn”. Se gerne forslaget ”Vild med Vand” 
i bladet Sejler fra 4. kvartal 2015
 Der blev også talt om forslag til fastholdelse 
af nye medlemmer. P.t. holder Claus Rønnow 
informations- og gode-råd aftener for medlem-
mer, der ønsker at købe båd eller lige har købt, 
tre torsdage i januar måned. Ib Petersen holder 
orienteringer for 2.års og tidl. sejlerskoleelever 
den sidste torsdag i måneden hele vinteren.
 Lillian Green pegede på det urimelige i at vore 
egne medlemmer, der må ligge på grønne pladser 
skal betale kr. 70,- pr døgn (halvdelen af den fast-
satte pris for gæstesejlere). De betaler også både 
kontingent og vinterpladsleje. Iflg. lovene skal der 
betales det halve af prisen for en gæstesejler, 
men den lov er skrevet, da den tilsvarende pris 
var kr. 25,-. Bestyrelsen arbejder på en ændring 
heraf, ligesom der arbejdes på ændring af ansøg-
ningsperioden om havneplads.
 Der blev talt om beskæring af træer på området. 
 Der blev spurgt til ubehagelige episoder og 
læserbreve i forbindelse med betaling for kortva-
rige besøg i vor havn. Ikke alle synes, det er den 
rigtige vej at gå, og nogle kom med ændringsfor-
slag, som de havde set i andre havne i sommerfe-
rien.
 Lewis havde medbragt en brochure fra Kø-
benhavns Kommune, hvoraf det fremgår, hvilken 
perle vores havn er. Sokkelund har lagt et link ind 
til brochuren på hjemmesiden. 
 Inden mødet sluttede meldte Søren Bødtker 
og Jørgen Jensen sig (begge medlemmer fra de 
var juniorer) til en havnegruppe, der vil udarbejde 
forslag til en langsigtet plan for havnens fremtid. 
Medlemsmødet sluttede med at formanden med-
delte, at han ikke genopstiller på generalforsam-
lingen i 2016 af helbredsmæssige grunde.

Søndag d. 14.(obs dato) februar kl. 12 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.F
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FRA  
UNGDOMSAFDELIGEN
Jan, Jesper og jeg har deltaget på sejlerkonfe-
rencen fredag-lørdag. Den var god og inspire-
rende i år, så vi har alle gode inputs med hjem.
Jeg har bestilt nogle nye undervisningsmate-
rialer, som jeg satser på kan medvirke til, at 
vinterundervisningen kan blive lidt mere spiselig 
og sjov.

Lena

EFTERLYSNING: Ungdomsafdelingen efterlyser 
nogle gode hænder til at hjælpe os med at lave/
reparere jollevognene til vores Zoom8-joller samt 
en bådsmand/kvinde til vores følgebåde.

Efter sommerferien sejlede vi ud fra molen for 
første gang og Louise gav bøjerne navne. Det var 
sjovt at sejle ud for molen. Der var ikke så meget 
vind. Det var den bedste sejltur jeg havde sejlet i 
optimist.

Katja

Da jeg var til optimistsejlads, var det 
ved at være vinter så det var lidt koldt. 
Søren og Lena sagde at vi skulle sejler ud 
for molen og følge bøjerne som lå langs 
stranden. Mille-Luka, Katja og jeg gav alle 
bøjerne navne efter tyske tal fx einer, twei-
ner osv…. Da vi skulle til at sejle tilbage 
tog min søster fat i en af fiskebøjerne. Så 
sejlede vi indad og lavede kæntringsøvel-
ser så da vi tog bådene på var de så tunge 
at vi fik hjælp af fædrene og de voksne. Så 
skyllede vi bådene og holdt skippermøde 
og så var det bare i bad.
 P.S der var et kontænerskib der tømte 
deres prutetank så der var prut i vandet.

Louise Møller

Jeg kan huske da vi trak en luftpude efter 
speedbåden og jeg faldt af og slog smut på van-
det. På et tidspunkt blev jeg skubbet overbord 
og ingen ville samle mig op så jeg svømmede 
rundt i et kvarter.

Hjalmer
Fortsættes i næste blad

”
som juniorerne oplever det:

Kristian Schaldemose er nærmest opvok-
set her i SSF med farfar Arthur og far Lars.
 Han blev selv medlem i oktober 1998, 
sejlede i Optimist og derefter Yngling, 
hvor han på bedste vis har repræsenteret 
Sundby Sejlforening sammen med Marc 
Wain.
 Han er en stor hjælp i Ungdomsafde-
lingen, hvor han sammen med det øvrige 
team af frivillige underviser de nye med-
lemmer. Desuden er han særdeles aktiv 
ved reparation af diverse Ynglinge, så der 
stadig kan sejles Yngling i Ungdomsafdelin-
gen.
 Han har desuden gennem alle årene 
været både hjælpsom og har deltaget 
som frivillig i følgebåd ved kapsejladser i 
foreningen, samt ved afvikling af de årlige 
Old Boys stævner. 
 I dag sejler han mest race i Melges 24 
sammen med Søren Andersen samt Peter 
Havn fra Hellerup.
 Han har netop erhvervet en Luffe37.ÅR
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JANUAR
Kontoret  er lukket hele januar måned

Ungdom: Ingen undervsning i januar måned 
   Navigationsundervisning– se under sejlerskolen   
   Se i øvrigt den opdaterede information på hjemmesiden
Sejlerskolen:  Der holdes vinterpause 
   Tirsdage kl. 19.00: Navigationsundervisning for medlemmer 
   i Det Maritime Ungdomshus 
   Aktuel information se hjemmesiden
Kapsejlads: Vinterpause
Seniorerne: Fælles frokost med madpakke hver onsdag kl. 12.00 i Fritidshuset
   Andre arrangementer vil blive annonceret i Fritidshuset

Fælles arrangementer for alle medlemmer:
   BANKO: Søndag d. 31. kl. 14.00 starter sæsonen med bankospil
   
   NATTEVAGTER – der er stadig mange ledige nætter 
   Klubhusets restaurant holder åbent fra 4. Januar 
   ”Hjælp, jeg har fået båd!” med Claus Rønnow, 7.,14. og 21. kl. 19-21 

 

FEBRUAR
Kontoret holder åbent torsdagene d. 4. og 25. februar kl. 19.00 – 20.30

Ungdom:   Mandage d. 22. og 29. mellem 17.30 og 19.30 Vinterundervisning:
   skiftende mellem teori og fysisk træning
   Aktuel information se hjemmesiden
Sejlerskolen: Tirsdage kl.19.00: Navigationsundervisning 
    Tidligere og 2.-års elever samt deres instruktører mødes i Skipperstuen den sidste 

torsdag i måneden kl. 19.00 i vintersæsonen 
   Referater lægges på hjemmesiden
   Aktuel information se hjemmesiden
Kapsejlads: Vinterpause   
Seniorerne: Frokostmøde hver onsdag kl. 12.00 med madpakke i Fritidshuset
   Diverse andre aktiviteter annonceres i Fritidshuset

Fælles arrangementer for alle medlemmer:
    Søndag d 14. februar kl. 12.00 (OBS dato) Stor Fastelavnsfest med tøndeslagning og 

mange fine præmier (se separat annonce)
   NATTEVAGTER – Så er det NU, hvis du ikke har gået dine vagter!! 
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MARTS
Kontoret holder åbent torsdag d. 3. og d. 31. marts fra 19.00 – 20.30

Ungdom:  Mandag d. 7., 14. og 21. fra 17.30-19.30 vinterundervisning skiftende mellem 
teori og fysisk træning

   Aktuelle informationer – se hjemmesiden
Sejlerskolen: Tirsdage kl. 19.00: Navigationsundervisning indtil eksamen midt i marts
   (Instruktøren informerer om datoerne)
   Aktuel information se hjemmesiden 
Kapsejlads: Vinterpause   

Seniorerne: Frokostmøde hver onsdag kl. 12.00 med madpakke i Fritidshuset
   Yderligere information se opslag i Fritidshuset
 
Fælles arrangementer for alle medlemmer:

Den årlige Generalforsamling d. 27. 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 generalforsamlingen.
Følgende er på valg: 
 Formand
 Sejladschef
 Ungdomsleder
 2 havneudvalgsmedlem
 1 suppleant til bestyrelsen
Desuden vælges hvert år:
 1 statsautoriseret revisor eller 1 registreret revisor
 1 intern revisor
Genvalg til alle tillidsposter kan finde sted.
For at være valgbar til tillidsposter skal vedkommende have været Aktiv-medlem i mindst 2 år  
umiddelbart før valget, eller enstemmigt godkendes af generalforsamlingen som valgbar.

Husk at se de opdaterede informationen på hjemmesiden: www.sundby-sejlforening.dk
tilmeld dig på hjemmesiden, således at du modtager mail, straks der er nyt fra sejlforeningen. 

APRIL
Der udkommer nyt medlemsblad med nye orienteringer
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SIDEN
SIDST
Fiskekonkurrencen blev afviklet i me-
get flot vejr. Vinden gik i øst og faldt til 
2-4 m/s, så det var perfekt. Der var 14 
både på vandet med i alt 43 deltagere, 
heraf 3 børn.

Humøret var højt lige fra morgenstun-
den. Vi startede med en lille en til hal-
sen, masser af morgenbrød osv. Ingen 
gik sultne fra bordet.

Der var rigtigt mange fisk ved indvej-
ningen, så der var travlt ved stålbordet 
på Prampladsen.
1.  præmien på 1000,- kr. gik til båden 

BJ for en torsk på 3,7 kg
2.  præmien på 750,- kr. gik ligele-

des til båden BJ for at have hevet 
8 forskellige arter ombord: ising,   
rødspætte, skrubbe, sild, torsk, 
makrel, hornfisk, hvilling

3.  præmien på 500,- kr. gik til båden 
Lady Tamarin for 201 stk. sild

Der blev delt masser af præmier ud – 
også til dem med de små fangster. De 
børn, der havde deltaget og var tilstede 
ved præmieuddelingen, fik en flot 
pirkestang.
Herefter var der skippelabskovs til alle, 
som havde tilmeldt sig, som slut på en 
dejlig dag med sejlerkammeraterne.

Tak til vores sponsorer: Hellers båd-
udstyr, Sundby Sejl Forening, Michael 
Bode, ”lille” Per, Senior afd., ”lange” 
Kim, Dan ”kok -amok”, Prampladsen, 
Poul Erik, Kim ”pisk”

Kim ”pisk”

Den 10. oktober skulle vi Københavns Havn rundt uden 
master. De deltagende både nåede efter en del rullesø 
ind i havnen. Efter at have rundet Langeliniehavnen blev 
den næsten færdige bro ved Nyhavn beset, inden vi 
vendte ved den nye Cirkelbro overfor Den sorte Dia-
mant. Herefter sejlede vi gennem broen ved Trangraven, 
hvor man kan fortøje og vente til broen åbnes en gang 
i timen. Et par af de kvikke deltagere mente nu nok, vi 
kunne komme under broen, hvilket også lykkedes med 
sprayhooden lagt ned og flaget taget af. Efter en del 
søgen og kamp med turistbådene, lagde vi til for at spise 
frokost og studere folkelivet.
 Vi sejlede ind bag Holmen, hvor vi så på husbåde, 
inden vi sejlede hjemover. Kaffen blev nydt i læ bag 
Sejlerskolens skur.
 Vi har i mange år nydt turen gennem Københavns 
Havn, men nu må andre overtage arrangementet. De 
nye broer samt det årlige robådsrace på ”vores” dag, har 
gjort det vanskeligt at komme gennem havnen. Det må 
så være op til de nye arrangører at finde et tidspunkt for 
sejladsen, som har været en tradition i over 30 år, og 
som det derfor vil være ærgerligt at måtte nedlægge. 

Lillian medl. 473 

HAVNERUNDFARTEN
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STANDERNEDHALINGEN
Sæsonen sluttede traditionelt lørdag d. 17. ok-
tober med standernedhaling. Den omdelte sang 
blev sunget og formanden holdt en tale, hvor han 
så tilbage på den ikke særlig gode sommer, som 
alligevel fik lokket mange medlemmer på sejlerfe-
rie, ligesom vi fik besøg fra nær og fjern. Han om-
talte det store Melges 24 DM, som foreningen fik 
megen ros for. Han takkede de frivillige ledere og 
medhjælpere, der var med til at afvikle stævnet. 
Samtidig blev vore sponsorer takket. Deres støtte 
er uundværlig i forbindelse med store spændende 
kapsejladser. John udtalte herefter en tak til alle 
instruktørerne på sejlerskolen, der også i år har 
haft stor tilslutning. Det er en stor oplevelse at 
se, når skolebådene sejler ud og træner. Herefter 
blev der sagt tak til de medlemmer, der hjælper 
til med at gøre havnen til et godt sted være. For-
manden gjorde opmærksom på at nattevagterne 
er startet, og bad medlemmerne om at melde 
sig, så vi kan passe på hinandens både i vinter-
perioden. Bådejerne blev opfordret til at se deres 
stativer kritisk igennem, idet man har observeret, 
at der er nogle, der ser lidt sølle ud. 
 Mikkel fra Ungdomsafdelingen halede stan-

deren, der blev råbt et leve for SSF, og Kanonlau-
get sluttede af med nogle ordentlige drøn fra de 
nypudsede kanoner.
 Foreningen var vært ved et glas til medlem-
merne, og der var travlt ved skranken, inden de, 
der havde meldt sig til spisning, satte sig til bords. 
 Inden desserten skulle ”Årets Sundbyer” 
udnævnes. Det blev Kristian Schaldemose, som 
tak for sit store arbejde i Ungdomsafdelingen, 
som instruktør m.m. Valget var meget populært, 
og udover de mange klapsalver fik han den flotte 
vandrepokal og den brugte stander med alle vore 
signaturer med hjem.
 I alt 125 medlemmer deltog i festen. Musik-
ken sluttede allerede kl. 22, så det blev så som så 
med danseriet, men alle hyggede sig alligevel, og 
der kunne tales sammen de sidste timer.



SOMMERTUREN I JOY 2015
Som sædvanligt glædede vi os til at komme 
afsted på sommertur og i år var det lidt mere 
spændende end det plejer at være, da vi for 
første gang skulle op og sejle langs den sven-
ske skærgård. Vi havde planlagt turen sammen 
med Claus Rønnow og Saida Karin Sonne, som 
har sparket vores sejlereventyr i gang og som vi 
nyder at dele vores sejlerferier med. Vi havde 
forinden turen snakket med andre, der havde 
været samme vej og Niels-Peter havde lånt os 
både søkort og havneguides, samt delt en masse 
gode erfaringer deroppefra; Tjærø var et must at 
opleve, fik vi at vide. Så da vi stævnede ud fra 
Sundby, var vores eneste faste plan, at vi ville 

Så fik vi afsluttet sæsonen 2015. Efteråret blev 
præget af friske vinde, mange aftener fra et 
østligt hjørne. Eleverne lærte meget om varmt 
sejlertøj og blev skrappe til at rebe. De fik også 
erfaring i, hvor kort bådens opskud er i grov mod-
sø. Nogle gange måtte vi sejle ”alt hvad vi kunne” 
for at nå op til bjærgemærset. Vores motordage 
(både benzin og diesel) forløb fint. Vi har de sidste 
år afholdt en redningsøvelse, hvor vi bjærger en 
overbordfalden op i båden. Endnu en gang kunne 
vi drage den lære, at det er ganske vanskeligt at 
få folk op i båden igen uden at skade dem. Altså 
endnu en gang: Det er så vigtigt at holde folk om-
bord! At bruge livline burde være lige så naturligt 
som at bruge redningsvest. 
 Vi havde 17 elever op til duelighedsprøve, og 
alle bestod. Stort TIL LYKKE!
 Sejlbåd: Hans C. Jensen, Thomas Prehn, Anita 
Higgins Larsen, Anne-Katrine Runz-Jørgensen, 
Lise Berke, Kristine Stokholmsen, Mikkel Sonne 
Clifforth, Annika Daugaard Thomsen, Kjeld 
Rothenberg, Hans Frank Bentsen, Niels-Ejnar 
Petersen

sejle op langs den svenske østkyst, ca. en uge ud 
og to uger stille og roligt tilbage igen, med Tjærø 
som det eneste faste pejlemærke. På grund af 
helbredet kunne Claus og Karin desværre ikke 
følge trop i år. Så vi tog afsted i Joy, Martin, jeg, 
to af vores tre sønner Adam på 19 og Mikkel på 
16, samt skibshunden Ozzy, en højaktiv gårdhund, 
der hader vand men som elsker at være sammen 
med hele flokken. Med bagage og forsyninger 
stak Joy lidt dybere end hun plejer.
 Det første ben gik til Falsterbo, hvor vi gik en 
herlig aftentur langs den fint oplyste kanal og nød 
vores første aften i det svenske.
 Næste stop var Ystad, hvor vi spiste burgere 

 Motorbåd: Bjarne Ronald Thorsen, Vilhelm 
Moll Niemann, Pernille Maskell, Asta Stefans-
dottir, Mikkel Larsen
 Sejlerskolens afslutningsfest blev en af de helt 
store. Mange mennesker, de nykårne sejlere, 
familie og venner, og rigtig mange 1. års-elever 
var mødt op. Det blev en herlig aften med hygge, 
taler, sange, masser af anekdoter og en pragtfuld 
stemning. 
 En rigtig dejlig ting er, at det ser ud til, at vi 
kan fastholde de nye sejlere i vores forening!
 Nu er skolebådene på land og venter på, at 
nye elever skal komme og gøre dem fine til en ny 
sæson.

Sejlerskolen
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på havnerestauranten, da skibskokken havde givet 
sig selv en fridag. Det tog drengene pænt. 
 På restauranten mødte vi Kim og Tom, der 
er tidligere elever fra sejlerskolen og som, med 
hjælp fra Claus, har købt sig en Granada 31 og var 
stævnet ud på deres første sommertur i den.
 Da vi næste dag stadig havde vind og strøm 
med os, fløj vi afsted nordpå, med tophastighed 
på 8 knob for fokken alene, hvilket er noget af en 
rekord for Joy. 
 Vi fik allerede her fornemmelsen af, at vejr-
meldingen skulle ganges med en Østersøfaktor, 
da det ganske ofte var noget friskere end hvad 
lovet var, men med det hele i ryggen var det en 
fest og det bragte os hastigt til Simrishamn. 
 Her mødte vi igen Tom og Kim. De skulle til 
Bornholm, men havde knækket kileremmen og lå 
nu og ventede på at få fikset motoren igen. Det 
viste sig at være en Nanny motor, den samme 
som vi for nyligt har lagt i Joy, så det blev til en 
del motorsnak over øllen. 
 Kl. 5.30 næste morgen blev jeg vækket af en 
meget begejstret mand, der lovede den flotteste 
solopgang at sejle ud i, hvis jeg ellers kunne få 
øjne. Så mens drengene slumrede videre listede 
vi afsted og skønt jeg sad med morgenhår og 
søvn i øjnene og længtes efter min varme køje, 
må jeg indrømme at manden min havde ret, 
det var en pragtfuld morgen at sejle ud i. Atter 
havde vi vind og strøm med os og vi besluttede 

at tage til Karlshamn. Her begik vi første fejl, der 
efterfølgende er blevet bemærket, vi sejlede helt 
ind til Karlshamn centrum og lagde os i havn ved 
noget der lugtede som jeg kan huske soyakage-
fabrikken lugtede. Det kan vi ikke anbefale andre 
at gøre, der var slam i vandet, stank fra fabrikken 
og et ikke særlig inspirerende og menneskeforladt 
centrum, som alligevel ikke sagde drengene sær-
lig meget. Så vi skal nok høre efter næste gang, 
Niels-Peter, og lægge os i den smukke havn uden 
for byen.
 Næste morgen sejlede vi ud mod Tjærø. Der 
var, som de andre dage, lovet temmelig friskt 
vejr, og vi var spændte både på sejladsen mellem 
skærene og på havnemanøvrerne med hækank-
ring i havnen på Tjærø, noget vi ikke har store 
erfaringer med. Kortene blev studeret så vi var 
sikre på, at vi fulgte lederne og så begav vi os ud 
mellem stenene. Vi var så fokuserede på sejlad-
sen fra det ene sømærke til det næste, at vi plud-
selig opdagede, vi var sejlet forbi indsejlingen til 
Tjærø, hvilket nok passede os meget godt, da vi 
havde nok at gøre med at vænne os til sejladsen 
mellem klipperne i det friske vejr. Vi besluttede at 
tage til Tjærø på hjemturen i stedet.
 Vi endte derfor med at sejle til Rönneby, en 
smuk lille havn inde i en vig. På den anden side 
af vigen ligger Kalø, som har været det svenske 
svar på Feddet, hvor de rige tog på kurophold om 
sommeren. Der gik en lille båd i fast rutefart over 
til Kalø. Da der ikke var butikker i nærheden og 
klokken var mange tog vi båden over, for at spise 
på øens eneste restaurant. De havde desværre 
rejekalas den aften og man kunne til drengenes 
store fortrydelse ikke vælge andet fra kortet, så 
den stod på reje tag-selv bord og selvom der var 
fyldt til randen af mennesker, skrev maden sig 
ikke ind i historien, men vi blev mætte og det 
var hyggeligt at spise med udsigt til den smukke 
natur, havnen vi kunne se over vandet og den lille 
træbåd, der efter måltidet sejlede os tilbage igen. 

Fortsættes i næste blad



Den 8. november afholdt Seniorerne det årlige 
bankospil. De fine præmier lå til beskuelse, da de 
forventningsfulde spillere ankom i så god tid, at 
også restaurantens gode smørrebrød kunne nydes, 
inden spillet blev sat i gang. Elin og Hans styrede 
slagets gang, og Basse og Mogens sørgede for at 

Husk dit stativ på land skal være forsynet med 
medlemsnummer!

Husk at betale kontingent inden 1. februar. 
Tilmeld dig gerne PBS

Husk, at at der skal søges om bådplads/låne-
plads og skur senest 1. marts, men gerne så 
tidligt som muligt. Ansøgningsskema på hjem-
mesiden.
Såfremt du allerede i det tidlige forår ved, at 
du ikke vil søsætte din båd og gøre brug af din 
havneplads i sommeren 2016, opfordres du til 
at give havneudvalget besked så hurtigt som 
muligt. Så glæder du en sejlerkammerat, for 
der er mange på listen, der gerne vil have en 
låneplads til sommer. 
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præmietagerne fik varerne bragt til bordet efter 
hvert af de 8 ordinære og de 3 ekstraordinære spil. 
Der var præmie på indgangsbilletten efter hvert 
spil og både Restauranten og Hellers havde do-
neret gavekort og gaver, der ligeledes blev trukket 
lod om. Vi takker mange gange.
 Vi ser nu frem til at lige så mange medlem-
mer med gæster dukker op til Sejlforeningens 
ordinære bankospil den 31. januar kl. 14.00, der er 
foreningens første arrangement i sæson 2016.  
 Seniorerne har igen været på en lille udflugt til 
KMK. Klubben havde arrangeret en let buffet med 
sild, lune retter og ost.
 Som tidligere blev vi taget rigtig godt imod, og 
havde nogle fornøjelige timer i deres hyggelige 
klubhus.

BANKO i Sundby Sejlforening
Søndag den. 31. Januar 2016 kl. 14 holder vi 
foreningens store årlige bankospil
Adgangsbillet: Kr. 10
Plader: Kr. 10 pr. stk

Spar kr. 1200,- gå dine nattevagter – og hjælp 
dig selv med at holde uhæderlige personer 
væk! 

Fokus: 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. 

OBS! Det er åbenbart nødvendigt at præcisere, 
at det er ”meget forbudt” at medbringe egne 
drikkevarer i restauranten. Har man mad og 
drikke med, foregår det i Skipperstuen.

Tiden er inde til, at vi for alvor begynder at 
tænke over, hvem der egner sig til, og hvad vi 
forventer af en ny formand.

Der er 8 gennemgående spil, plus 3 ekstraspil, 
som kan tilkøbes.
 Som sædvanlig er der flotte gevinster. Vær 
med til en festlig dag. 
 Alle er velkomne.
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Fredag den 26. februar 

 Byder vi velkommen
 Til Irsk Aften med levende musik

I restaurant Sundby Sejl

Vi starter aftenen med en velkomst drink – et glas Guinness
 Derefter vil der være stor buffet 

Med en klassisk irsk mad 

Efterfulgt af levende musik og dans 

Hele denne herlighed kan købes for kun 325 kr. 
For medlemmer af Sundby Sejl Forening vil prisen være kun 275 kr.  

og deres gæster kun 300kr. 

Vi glæder os til af se jer. 

Sundby Sejl Cafe & Restaurant 
Amager Strandvej 15 2300 København 
www.sundbysejl.dk • 3259 4130

SundbySejl


