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Kære medlemmer:

Kom med gode forslag
til havnen, pladsen og
klublivet

INFO:
Medlemsblad for

Sundby Sejlforening

Amager Strandvej 15, 2300 København S.
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

FORENINGENS BESTYRELSE:

Husk at melde adresseændring til Sundby Sejlforening og
at oplyse din mailadresse til kontoret, evt. på foreningens mailadresse
Formand
John Jacobsen
tlf. 2185 8679
e-mail: John-jacobsen@hotmail.com

Ungdomsleder
Lena Skov Andersen
e-mail: ssf.ungdom@gmail.com

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

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

tlf. 2928 7225

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

tlf. 3259 6223

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

tlf. 3110 0862

Havneudvalg
Jesper Lorents
Sten Lykkebo
e-mail: stenlykkebo@gmail.com

tlf. 4025 5363
tlf. 4063 8901

Sekretær
Jacob Tyge
e-mail: jacobtyge@gmail.com
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Kasserer Elin Brinkland
tlf. 3033 7897
e-mail: kasserer.ssf@sundby-sejlforening.dk
Webredaktør
Svend Erik Sokkelund
e-mail: sally@sokkelund.net

tlf. 5126 5840

tlf. 2025 0240
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Velkom

Efter en vinter uden de store vejrmæssige udfordringer, og tak for det, er der nu gang i klargøring
af bådene rundt på pladsen. Jeg håber, vi får en
sommer som den i fjor med mange gode ture på
havet, samt et godt klubliv.
Der var mange gæster i havnen i 2014. Forhåbentlig kommer der lige så mange besøgende i
den kommende sæson. SSF vil i år holde en lidt
større kapsejlads, men mere om det senere. Det
bliver spændende, om vi kan gøre det lige så
godt som sidste år på kapsejladsbanerne, hvor
der var flotte resultater.
Jeg håber, medlemmerne igen i år deltager
med de mange gøremål i SSF. Her tænker jeg
på istandsættelsen af Skipperstuen, ”Det grønne
Team” og de andre hjælpere rundt omkring på
pladsen. Tak for indsatsen.
Kære medlemmer: Kom med gode forslag til
havnen, pladsen og klublivet. Det er dejligt, når
medlemmerne går op i klubbens nutid og fremtid. I
bestyrelsen følger vi op på ideerne, så godt vi kan.

På generalforsamlingen skal posten som
aktivitetsleder besættes. Jeg håber inderligt,
at der er et medlem, der har lyst til at påtage sig
opgaven. Der er mange medlemmer, der gerne
bakker op om arbejdet i forbindelse med de forskellige aktiviteter.
I løbet af foråret bliver der igen holdt et hjertestarterkursus. Meld dig, når tidspunkterne bliver
slået op. Du kan også få genopfrisket din viden.
Det kunne jo være, du en dag var med til at redde
livet for et medmenneske.
Når sommerturen er slut, er der måske nogle
medlemmer, der til den tid har lyst til at skrive om
deres tur til bladet eller på hjemmesiden. Det er
altid dejligt at læse om en god sejltur.
Når båden er kommet i vandet, så husk at
rydde op på pladsen, hvor din båd har stået, så
her ser ryddeligt ud. Husk også at sætte stander
og pladsnummer på båden og medlemsnummer
på alt dit grej på land også på trailere.

Sejlerskolen og nye medlemmer.............................. 4
Generalforsamling og den kommende sæson… ......... 5
Berlin tur/retur sidste afsnit...................................6-7
Kalender............................................................ 8-9
Standerhejsning og petitstof................................ 10-11
Sommerplanlægning..............................................12
Siden sidst............................................................13
Gastebørs, bankospil mm....................................... 14

Rigtig god sommer til jer alle.
Med sejlerhilsen fra
John Jacobsen
Formand
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Husk at tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden.

SSF nr. 4 • 3.årgang • april 2015 • 3

SEJLERSKOLEN:

Der er allerede fuld gang i forberedelserne til sæson 2015. Der er lukket for tilmelding i sejlbåd, og venteliste er oprettet. Der bliver 2 motorbådshold i år.
Se kalenderen for åbningsmødet den 11. april.

”Blueberry”
For at kunne tilmelde sig og benytte båden, som
er tilknyttet sejlerskolen, koster det ud over medlemskontingentet et gebyr på kr. 1.000,- pr. år.
De tilmeldte skal deltage i klargøring og vedligeholdelse. På Googlekalenderen kan man booke
sejltid, hvor der er plads, og tage på dagsejlads
eller weekendture.
Læs meget mere om denne mulighed på foreningens hjemmeside under afsnittet ”Sejlerskolen”.

Sundby Sejlforenings medlemmer med duelighedsbevis, men uden egen båd i havnen, har
mulighed for at sejle med en Granada 23 med det
fine navn ”Blueberry”, der hører til sejlforeningens
flydende materiel.
De nyuddannede elever fra sejlerskolen har her
en god chance for at holde det tillærte ved lige
i praksis, og vi ved jo godt, at det er rutinen og
erfaringen, der gør os til gode sejlere.

Velkommen til nye medlemmer:

Peder Kern, Eskil Haargaard, Ann Frisenborg
Marker, Dany Pedersen, Joan Steen Pinje, Preben
Højlund Olsen, Dennis Storm Frandsen, Ruth
Jyde, Poul Erik Sørensen, Hans Bentsen, Bent
Sortsø, Pernille Kleinert, Carsten Larsen, Peer
Ortvald og Peter Juul Andersen
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Husk at læse foreningens love og regler på hjemmesiden, som i øvrigt bliver revideret efter generalforsamlingen.
Efter sommerferien vil Claus Rønnow igen arrangere rundvisning, især for nye medlemmer, på
foreningens område. Meddelelse herom oplyses
senere.

SSF har rigtig meget brug for medlemmer, der
melder sig til at fortsætte de frivillige arbejder, der
foregår rundt i foreningen.
De fleste personer i de bestående udvalg er
snart nogle ”gamle nisser” incl. os i bladudvalget,
og vi synes, det er vigtigt at bibeholde og modernisere nogle af de faste aktiviteter samt opfinde
nye, så alle aldersgrupper kan blive aktiveret.
Der er brug for folk med sportslige ambitioner,
kreative hjerner, nogle IT nørder, nogle med hænderne skruet rigtigt på, og nogle, der kan undervise, planlægge og holde styr på alt og samarbejde
på tværs. Vi ved, at der findes personer med disse
kvalifikationer blandt vore medlemmer. Det er
også via praktisk arbejde i foreningen, at lysten til
at deltage i bestyrelsesarbejdet måske opstår.

Generalforsamlingen er den 29. marts kl. 9.00 – husk sommertid

HER ER NOGET AT TÆNKE OVER:

OBS!

Følgende er på valg:
Sekretær: Jacob Tyge (genopstiller)
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant:
Kim P. Andersen (genopstiller)
1 havneudvalgsmedlem: Tom Høst (genopstiller)
1 aktivitetsleder: Joan Høst (modtager ikke
genvalg)
1 kasserer: Elin Brinkland (genopstiller)
1 kasserersuppleant: Lillian Green Jensen
(genopstiller)
1 suppleant til bestyrelsen: ledig post for to år
1 suppleant til bestyrelsen: ledig post for 1 år
Webredaktør: Sven Erik Sokkelund (genopstiller)
1 statsautoriseret eller registreret revisor:
Inforevision (ønsker at fortsætte)
1 intern revisor: Brian Frisendahl (genopstiller)

KLAR TIL DEN KOMMENDE SÆSON:
Husk at du skal male bådens bund efter foreningens forskrifter og med godkendt bundmaling.
Alt imens vi stadig venter på EU’s fastlæggelse
af en fælleseuropæisk vurdering af de biocidaktive stoffer i bundmalingen, er den midlertidige
ordning om brugen af denne maling forlænget i 3
år med udløb 1. januar 2018. Læs hele indlægget i
Dansk Sejlunionions nyeste udgave af ”SEJLER”.

Pælebankeriet er i fuld gang

Støvsuger og værktøj kan lånes hos Kim (pladsmanden). Ring og aftal tid på havnekontoret.
Det er også vigtigt efter forårets vedligeholdelse af båden, at alle dåser, bøtter og giftigt affald
bliver afleveret i de korrekte containere.
Pladsmærket skal være påsat båden senest 1.
juni eller ved søsætning, afhængig af, hvad der
kommer først. Mærket skal kunne ses tydeligt
fra land. Dette gælder også for joller, kanoer,
kajakker og sejlbrætter. Båden skal være tydeligt
mærket med navn og hjemstavn, ligesom alt grej
på land skal være forsynet med medlemsnummer. Fartøjer hjemmehørende i SSF skal føre foreningens stander. Fartøjer i havnen uden gyldigt
pladsmærke bliver opkrævet et gebyr på kr. 600.Man kan hente sit pladsmærke i forbindelse
med generalforsamlingen – enten før eller efter –
og ellers i kontorets åbningstid.
Fartøjer med plads i havnen skal være søsat
senest 1. juni. I modsat fald skal ejeren inden denne dato skriftligt meddele havneudvalget, hvornår
søsætningen finder sted. Undladelse heraf vil
medføre, at pladsen uddeles som låneplads hele
den pågældende sæson.
Ryd op på din vinterplads.
Hele ordensreglementet kan læses i foreningens love på hjemmesiden.
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BERLIN TUR/
Under vores Berlin-besøg tog vi en afstikker til
Potsdam. Fandt igen en lille lokal motorbådsklub
og i løbet af ganske kort tid tabte vi vores hjerter
til Potsdam. ”Berlin ist gross aber Potsdam ist
schön”, sagde Hafenmeister Klaus.
Hele stemningen i byen, alle disse smukke
bygninger, alle parkerne fyldt med imponerende
slotte og andre storslåede bygningsværker.
Det hele blev ikke mindre interessant af de
historier en tysker fortalte os: Om byens historie, hvordan der så ud efter 2. Verdenskrig, og
hvordan byen havde ændret sig til det smukkere
efter genforeningen. Ifølge Hafenmeister Klaus
slap Potsdam nådigt fra bombardementerne i
april 1945, fordi det blæste så meget, at de fleste
bomber ramte udenfor centrum. Havnefogden
udstyrede os med bykort og kyndig vejledning. Så
vi cyklede by og omegn tynd. Et af slottene vi så
– Pfingstberg – blev lukket for offentligheden i 1961
af den sovjetiske garnision. Det ligger nemlig så
højt, at der var udsyn til hele Berlinmuren. Nu er
det et kulturelt udflugtsmål. Man bliver hele tiden
overrumplet, når man bevæger sig rundt i byen.
Så de 2 dage i Potsdam blev til 3 og senere 4 for
til sidst at ende med 5. Vi returnerede til Berlin
og sluttede af med at tage parallelløbet til Spree
gennem byen: Landwehrkanal gennem de forskellige beboelseskvarterer: Rixdorf, Neukölln, Kreutzberg, Schöneberg, Charlottenburg og Tiergarten.
En vidunderlig tur hvor vi havde hele kanalen for
os selv – bortset fra kajakker og robåde Her kunne
man se, hvor de ”rigtige” mennesker boede, og
hvordan de trak ned til vandet i varmen. En sad
og øvede med sin klarinet, en øvede sig på sit
manuskript, et muslimsk kærestepar havde fundet
et øde sted, andre læste eller sad og drak øl eller
vand på bredden eller på de mange cafeer. Derefter startede hjemturen. Desværre ikke via Elben,
som var nede på en dybde på 50 cm. Så vi måtte
følge de store fragtskibes kedelige kanalrute. Vi
sejlede først ad Havel via Werder og Brandenburg.
Især Brandenburg var spændende med kanaler og
floder på kryds og tværs, som opdelte byen. Vi var
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så heldige at få plads i en mølledam. Her badede
byens børn og unge ved at springe i fra kajen og
hæve sig op i armene på flydebroerne. For en ca.
10 årig pige og hendes lillebror kneb det lidt med
kræfterne, så vi satte vores badestige i vandet,
og lod dem komme op via vores båd. Det gjorde
de rigtig mange gange, mens de begge udspurgte
os om DK. Til sidst sagde pigen: ”Bare I var vores
forældre”. Hvorefter hun kiggede fra den ene til
den anden og rettede det til bedsteforældre ☺ Så
var det tid til den dræbende kedsommelige tur ad
vandhovedvejene Mittellandkanal og Elbe-Seiten
Kanal. Det eneste ophidsende var kæmpesluserne, der er 225 meter lange og slusede os henholdsvis 19, 20 og 23 m samt hejseværket på Elbe
Seitekanalen – en kæmpe elevator, der skal sende
os 38 meter ned.
Hejseværket var en oplevelse. Vores lille båd
på 9,4 meter kunne lige akkurat ligge bag en
kæmpe flodpram, hvis vi tog flaget af. Man kunne
kigge på kanal og broer nedenunder.
Det var vildt med sådan en elevatortur på
38 meter. Det var kæmpe wirer der sørgede for
transporten, og dem var der mange af.
Lige over hovedet på os kunne man se den bro,
vi havde sejlet på ind i elevatoren. Der stod en
lille vandstråle ud i det ene hjørne. ”Man må da
håbe døren holder”, sagde René. ”Ellers kommer
der godt nok meget vand ned i hovedet på os”.
Efter et par km på Elben, overnattede vi i Lauenburg i starten af Elbe-Lübeck Kanal i samme
havn som på vejen ud.
Ringen var sluttet! Turen kan varmt anbefales:
Spændende, anderledes og smuk.

/ R EGitteTogURenéRGordon’s tur –

sidste afsnit
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KALENDER

foråret 2015

APRIL:
Kontoret er åbent torsdage d. 9. og 30. april fra 19.00-20.30
Ungdom:
Mandag d. 6.: Lukket pga. Påske
			
Mandag d. 13. kl. 17.30-19.30: Tilrigning (husk tøj til udendøbrug)
			
Mandag d. 20. kl. 17.30-19.30: Tilrigning (husk tøj til udendørsbrug) 			
			
Søndag d. 26. kl. 10.00-16.00: Tilrigning (hele dagen, husk varmt tøj og madpakke)
			Mandag d. 27. kl. 17.30-19.30: Tilrigning (husk tøj til udendørsbrug) – Sejlads hvis alt
er klargjort
			
Se i øvrigt information på hjemmesiden
Sejlerskolen: 	Lørdag d. 11. kl. 10: Sejlerskolens startmøde for elever og instruktører. Mødet afholdes
i Skipperstuen. Varighed 2 timer
			Mandag d. 13.: Klargøring begynder. Man møder kl. 18 ved skurene samme ugedag,
som man sejler. Husk, at der er mødepligt. Alt fravær skal meldes/aftales med den
instruktør, man hører til.
			
Aktuel information: se hjemmesiden
Kapsejlads:
			
Seniorerne:
			
			

Der holdes vinterpause		
Onsdag kl. 12 hver uge: Fælles frokost med madpakke i Fritidshuset
Søndag d. 5.: Påskefrokost for medlemmerne.
Andre arrangementer vil blive annonceret i Fritidshuset

Fælles arrangementer for alle medlemmer:		
			
NATTEVAGTER – der er stadig ledige nætter

MAJ:
Kontoret er åbent torsdage d. 7. og 28. maj kl. 19.00 – 20.30
Ungdom:
			
			
			

Mandag d. 4.: Sejlsæsonen starter, Jubi!
Der sejles den 11. og 18. hver gang kl. 17.30-20.30
Weekenden 22.-24.: Pinsestævnet ”Sejl noget andet”. Invitationer udsendes
Aktuelle informationer: se hjemmesiden

Sejlerskolen:
			

Lørdag d. 30.: Program planlægges
Aktuelle informationer: se hjemmesiden
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Kapsejlads:
			

Torsdag d. 7.: med start kl. 19.00 fra Kastrup Havn.
Der sejles hver torsdag herefter.

Seniorerne:
			
			

Onsdag kl. 12.00 hver uge: Frokost med madpakke i Fritidshuset
Søndag d. 24.: Pinsefrokost for medlemmerne
Diverse andre aktiviteter annonceres i Fritidshuset

Fælles arrangementer for alle medlemmer:
			
Lørdag d. 2.: STANDERHEJSNING
			
Morgenkaffe kl. 09.00. Standeren sættes kl. 11.00
			
Søndag d. 3. kl. 11.00: Loppemarked
			
Weekenden 23.-24.: Pinseturen går atter til Raa i Sverige.
			
Alle medlemmer er velkomne til at deltage
			
Søndag d. 24. kl. 08.00: Pinsemorgen foran klubhuset

JUNI
Kontoret holder åbent torsdage d. 4. og 25. juni fra 19.00 – 20.30
Ungdom:

Aktuelle informationer: se hjemmesiden

Sejlerskolen:
			
		
Kapsejlads:
			
			
		
Seniorerne:
			

Fredag d. 26.: Instruktørmøde kl. 18.00
Aktuelle informationer: se hjemmesiden		
Torsdage: Kapsejlads fra Kastrup Havn kl. 19.00.
Sidste sejldag inden ferien: 25. juni
Lørdag d. 13. kl. 09.00: AMAGER – CUP fra Lynetten med SSF som medarrangør.
Onsdag kl. 12.00 hver uge: Frokost med madpakke i Fritidshuset
Diverse andre aktiviteter annonceres i Fritidshuset

Fælles arrangementer for alle medlemmer:
			
Søndag d. 14.: Familiesejlads for alle
			
Tirsdag d. 23. juni: Sankt Hans Aften på havnen

Se de opdaterede informationer på hjemmesiden: www.sundby-sejlforening.dk
og tilmeld dig hjemmesiden, således at du modtager en mail, straks der er nyt fra sejlforeningen.
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AMAGERCUP
STANDERHEJSNING

Lørdag d. 13. juni kl. 9.00: Amagerklubberne afholder den fælles første del af Amager- Cup 2015 fra Lynetten.
Nærmere omkring kapsejladsen – tilmelding m.m. – se opslag
og hjemmeside

Lørdag d. 2. maj
Det kommer i år til
at forløbe på følgende måde: Fra kl.
09.00 er der morgenkaffe for medlemmerne. Det er gratis,
men tilmelding til
restautøren senest
torsdag d. 30. april.
Kl. 11.00 sættes
standeren, og traditionen tro er foreningen herefter vært
ved en øl eller vand.

PINSETUR TIL RAA

Lørdag og søndag 23. og 24. maj
Igen i år har vi fået lov til at benytte RHHS’s dejlige klubhus i den sydlige ende af den store havn, hvor vi kan grille
lørdag aften og spise frokost søndag, efter det kulturelle
indslag.
Mere om det afslappede arrangement på opslagtavlerne
og på hjemmesiden.

PINSEMORGEN
Søndag d. 24. maj kl. 8.00
Som tidligere år mødes SSF’s hjemmeværende medlemmer og gæstesejlere fra ”hinsidan” ved klubhusets terrasse
til et rundstykke og en lille én. Husk selv at medbringe
kaffen og det gode pinsehumør.
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DM FOR MELGES 24

Sundby Sejlforening afholder den 21.-23. august DM for
Melges 24. Herom senere.

FAMILIESEJLADS

Søndag d. 14. juni kl. 9.00
Skippermøde ved Flagmasten, hvor
der bliver serveret en enkelt dram.
Årets uformelle kapsejlads for hele
familien sejles ud for Sundby, og både
sejl- og motorbåde kan deltage. Der er
fine præmier på højkant til alle deltagende både.
Mindst 10 fartøjer skal være tilmeldt, og efterfølgende samles deltagerne med familie til den traditionelle
fælles frokost og præmieoverrækkelse.
Tilmelding til Birgitte på nettet:
akkermann@comxnet.dk eller hent en
tilmeldingsblanket og læg den i kontorets postkasse.

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
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HJERTESTARTERNE

Foreningens to hjertestartere er placeret på nordsiden
af Fritidshuset på Nordre Plads og i Skipperstuen
ved døren til mellemgangen.

SOMMERPLANLÆGNING

Husk også, at der er redningsveste til låns i Skipperstuen!

Det er forår og lige pludselig
også den tid, hvor ferieturen
skal planlægges, hvis den ikke
allerede er på tegnebrættet.
Det er nu din båd skal gennemses og defekte dele skiftes
eller repareres. Kortplotteren
skal opdateres og søkortene
gennemgås. Mangler der kort,
skal der købes nye, eller måske
lånes hos andre, der ikke selv
skal bruge dem.
Redningsveste, nødraketter og hvad det nu hedder alt
sammen, skal tjekkes. Læs de
mange gode råd om klargøring i
”Sejler” fra februar 2015, og går
turen til de svenske farvande, er
det en god ide at læse de nye
regler om tømning af toiletter
(Se ”Sejler” nr. 4 fra 2014, hvor
det hele er opdateret).
Dansk Sejlunion har udlagt
160 store gule fortøjningsbøjer rundt omkring i de danske
farvande. Disse kan du fortøje
til, forudsat at du fører din DSstander, som udleveres gratis
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på kontoret efter 1. maj og i kontorets åbningstid.
Placeringerne kan ses på DS hjemmeside. Havnepenge er dyre, men såfremt du har fast plads i
havnen, kan du købe et Frihavnsmærke til 50 kr.
Så betaler du kun miljøafgiften i de havne, der er
omfattet af ordningen. Se også på hjemmesiden
under ”Sejlerliv”.
Skriv lidt om din tur til vores blad og hjemmeside.
Det behøver ikke at være meget, måske bare om
en bestemt oplevelse på turen. Jeg er sikker på,
at Rene og Gittes dejlige beretning om turen til
Berlin sidste sommer har givet andre inspiration
til gode oplevelser med båden. I den forbindelse
vil jeg skrive om en oplevelse for mange, mange
år siden på Christiansø. Vi lå der med vores første
”Peter Wessel” en Bandholm 26. Det var højsommer, og vi havde lige været i vandet, da skoleskibet Georg Stage, der hvert år besøger øen, skulle
til at sejle. Der lød et fløjt, og alle gasterne fløj op
i ræerne. Endnu et fløjt, og alle sejlene faldt ned
på plads. Broen mellem Christiansø og Frederiksø
blev trukket til side, og skibet begyndte langsomt
at sejle mod nord mellem øerne. To harmonikaspillere – en på hver ø – begyndte at spille ”En
Sømand elsker havets blå”. De små hår rejste sig
i nakken, og stadig – næsten 30 år senere, husker
jeg det, som var det i går.
Lillian

SIDEN
FASTELAVN SØNDAG DEN 22. FEBRUAR JULETRÆSFESTEN

SIDST

Nytårsaftens dag kl. 11-13 var der traditionen tro inviteret til
gløgg og æbleskiver hos seniorerne i Fritidshuset. Arrangementet var som sædvanlig åbent for alle medlemmer, og
deltagerne havde et par rigtig hyggelige timer.

Til foreningens juletræsfest var mange
børn og voksne mødt op. Der blev serveret gløgg og æbleskiver for de voksne, og
børnene fik juice.
Steen Lykkebo blev forklædt som julemand, og sammen sang vi et par julesange, mens der blev gået om træet. Efterfølgende skulle en professionel optræde for

En masse børn og voksne var mødt op
for at tage del i fastelavnsløjerne. Børnene blev delt op i 2 hold, hvor de små
slog til en flot tønde af kraftigt pap, og
samtidig fik de større børn prøvet kræfter
på en mere solid trætønde. De flotte pirater prøvede at holde styr på tropperne,
da slikket faldt til jorden ved bundenes
kolaps.
Hos de små børn blev Kaja kattekonge.
Asta blev bundkonge og Selma blev kattedronning. Hos de store fik Isabella og
Silje titlerne.
Nu var det damernes tur til at slå. De
nåede en del omgange inden bunden og
de sidste brædder faldt til jorden. Pernille
blev kattekonge, medens Bettina og
Sara tog de andre titler.
På herresiden blev der gået til stålet, og
2 køller flækkede og fløj gennem luften.
Benjamin blev kattekonge ved at slå

børnene som drillenisse med musik og det hele,
men vedkommende havde ”sovet over sig” – ja,
det er korrekt.
Joan delte i stedet godteposer ud lidt tidligere
end ellers. Børnene legede og tænkte nok ikke så
meget over, hvad der var hændt, og foreningen
sparede et honorar.

det sidste lille stykke bræt ned, efter at storebror Christian havde gjort forarbejdet. Peter blev
bundkonge.
Så blev det tid til en festlig præmieuddeling. Der
var også præmier til flotteste og til den sjoveste
udklædning. Herefter var der uddeling af cacaomælk og fastelavnsboller. Dagen sluttede med at
Bettina kreerede de flotteste figurer af balloner til
alle børnene, der tålmodigt ventede i en lang kø.
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Gastebørs for medlemmer
Her kan du annoncere efter gaster til ture eller kapsejlads. Send en mail med dit ønske til bladet (se side 2)
Berigtigelse til bladet for januar 2015:
Det er i år 10 år siden man indviede Amager Strandpark.
Vil dine børn, børnebørn eller en anden du kender ”Lære at sejle”, så er det nu du skal kontakte Ungdomsafdelingen, så de kan komme i gang. (Læs mere om Ungdom på hjemmesiden)
Loppemarked: Søndag d. 3. maj ved flagmasten fra kl. 11.00. Du har garanteret noget brugbart i skuret eller
på loftet du ikke selv bruger mere, men som en anden vil få glæde af.
Kun stadeplads for medlemmer efter princippet først til mølle.
Vi sælger også standere og frihavnsmærker denne søndag.

SSF´s BANKOSPIL d. 1. februar 2015
For 25. gang løb det store årlige bankospil af stabelen. Kl 14 var der fuldstændig optaget i begge
sale af forventningsfulde spillere. Der var pyntet
det smukkeste bord med flotte præmier, især på
kødsiden.
Og nu kommer der et eventyr fra den virkelige
verden: Jeg mødte som altid op for at ”støtte”,
men med håbet om at vinde, hvad jeg aldrig gør.
Jeg bad min sidemand om at vinde, så jeg i det
mindste fik en blomst. Hun tog mig på ordet, og
jeg fik min blomst.
Pludselig, uden at jeg havde registreret det,
manglede jeg kun nr. 2. Nummeret kom ud, og
jeg vandt en kæmpe flæskesteg m.m. Min lykke
var gjort! Jeg spillede videre uden at tro på mere,
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og tænk – i næstsidste spil vandt jeg den kæmpe
store flæskeside! Jeg blev totalt forvirret i mit
hoved. Hvordan kunne jeg dog vinde så meget?
På indgangsbilletten blev nr. 70 trukket, og jeg
spurgte for sjov, hvorfor det ikke var nr. 07, for så
ville jeg have vundet igen. Først ved tredie opråb
gik det op for mig, at der var endnu en ekstra
gevinst på indgangsbilletten – på nr. 07, og det
var et af gavekortene på 300 kr. sponsoreret af
restauraten.
Sikke en søndag! Der var også mange andre,
der kunne gå hjem med fine præmier. En meget
stor tak til alle de frivillige, som gjorde dette populære spil muligt.
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Afsender:
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
2300 København S

SundbySejl
SUNDAY ROAST

Sundby Sejl

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.

CAFÈ, RESTAURANT
k
& SELSKABSLOKALER

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

Sundby sejl Cafe & Restaurant
Amager strandvej 15 2300 København

www.sundbysejl.dk • 3259 4130

