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INFO
SUNDBY
SEJLFORENING

Amager Strandvej 15,
2300 København S
Tilsluttet Danmarks
Idrætsforbund, Danmarks
Olympiske Komite og
Dansk Sejlunion

KONTORETS
ÅBNINGSTIDER:
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
TELEFONNUMRE:
Kontor og vagtlokale:

3259 3580

Havnekontoret:

3258 1424
(åbent man-ons.
kl. 12-13 & tors. kl. 15-17)
havnen@sundbysejlforening.dk

FORENINGENS
BESTYRELSE:
FORMAND
Jørgen Jensen
formand@
sundby-sejlforening.dk
tlf.: 2118 0463
NÆSTFORMAND
OG HAVNEUDVALG
Claus Brask Thomsen,
tlf. 4010 4275
MOTORBÅD OG
SIKKERHED
Kim P. Andersen
kimamager3@gmail.com
tlf.: 3259 6223
HAVNEUDVALG
Jesper Lorents			
tlf.: 4025 5363
Tom Høst,
tlf. 2773 0863
havneudvalg@
sundby-sejlforening.dk
SEKRETÆR
Britt Bødtker		
tlf.: 2536 0181
sekretaer@
sundby-sejlforening.dk

UNGDOMSLEDER
Lena Skov Andersen
ungdomsleder@
sundby-sejlforening.dk
SEJLADSCHEF
Jan Lauridsen		
tlf.: 2928 7225
sejladschef@
sundby-sejlforening.dk
AKTIVITETSLEDER
Jørgen Valdsgaard
aktivitetsleder@
sundby-sejlforening.dk
KASSERER
Elin Brinkland		
tlf.: 3033 7897
kasserer@
sundby-sejlforening.dk
WEBREDAKTØR
Svend Erik Sokkelund
tlf.: 2025 0240
web@
sundby-sejlforening.dk
FACEBOOKSIDE:
SSFsejlere/Sundby Sejl
Forening

Foreningens mail adr.:

ssf@sundby-sejlforening.dk
SSF’s hjemmeside:

www.sundby-sejlforening.dk
Restaurationen: 3259 4130
Bankkonto:

Bank Nordik –
6506-3050513512
Postgiro:

7 05 65 16
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FORMANDEN TA’R ORDET
SÅ ER SOMMERSÆSONEN

afsluttet for de fleste.
Det er kun de mest ivrige,
der ikke er kommet på
land og stadig vover sig ud på en sejltur. Rygtet siger tilmed at nogle SSF’ere har tilmeldt
sig julekapsejlads i Lynetten, det er friskt gjort.
Det har jo ellers været en lidt mere eksotisk sommer med sæl i havnen og delfiner
på Amagerstrand i år. Og et nyt udtryk blev
stadfæstet i år.. Tirsdagsvejret.. Jeg mindes
ikke en sommer hvor vejret om tirsdagen har
været så godt som i år. Jeg underviser på sejlerskolen om tirsdagen, og vejret har hver tirsdag været perfekt sejlvejr, høj sol og let vind.
Det har tirsdagskapsejlerne også nydt rigtig
godt af.
Vores standernedhaling foregik på en dejlig
dag med skønt vejr og kanonsalut, og den efterfølgende fest i klubhuset foregik som altid
med god stemning, lækker mad, dans og dejligt humør, og mange fik skrevet deres signatur
på standeren.
Vi fik også uddelt vores vandrepræmie til
årets sundbyer. Det blev fortjent til det hold, vi
ofte betegner som ”De grønne” bestående af
Claus Villadsen, Ulla Hellum & Johnny Pileborg.
Baggrunden for valget er den store - ofte oversete - opgave de løser med at slå vores store
græsarealer, klippe vores buske, rydde ukrudt
og beskære træer og i det hele taget sørge
for at holde vores grønne arealer i en stand, så
vi kan nyde og glæde os over at have steder
at opholde os på. Så stor tak til dem for deres
indsats.
Det har været svært at vælge, da SSF heldigvis har mange, der kandiderer til titlen. Det
er dejligt som formand og forening at have
denne luksus, og jeg vil da ikke undlade at takke alle de, der lægger en frivillig indsats i at
hjælpe med at gøre SSF til den forening, den er,
og hvad den repræsenterer.
På medlemsmødet i år var der heldigvis
mange deltagere. Der var en konstruktiv debat og mange gode forslag, der efterfølgende

er blevet kommenteret af bestyrelsen, og kan
findes på vores hjemmeside.
Sejlerskolen har igen i år klaret sig flot med
mange elever til eksamen der alle bestod, godt
gået.... og det nye navigationshold blev overtegnet næsten før, det kom på hjemmesiden.
Tovværkskurset er også kommet godt i
gang, og eksamen står snart for døren. Det er
dejligt, at vi kan opretholde aktiviteter i vintersæsonen.
Ungdomsafdelingen har også haft en god
og aktiv sæson med mange glade unge mennesker, og en sommertur i sejlerskolens spækhuggere.
Lena og Søren vil i vinter arbejde på, hvordan vi kan udvide vores tilbud til de unge mennesker. Det er trist, når vi ikke har plads til alle
de, der gerne vil meldes ind og sejle i vores forening.
Fællesaktiviteter har der også været: familiesejladsen og fiskekonkurrencen, der begge
var en succes. De nye tiltag, tirsdagssejladsen
og Sundby Cup, tegner til at blive noget, vi alle
kan samles om. Begge dele tales der om med
stor glæde og interesse. Seniorerne har taget
forskud på den kommende foreningsdag, og
har malet Fritidshuset, så det er blevet rigtig
flot.
Med disse tilbageblik på en dejlig sejlsæson
ønsker jeg alle et godt nytår.
Jørgen

 På medlemsmødet i år var
der heldigvis mange deltagere.
Der var en konstruktiv debat og
mange gode forslag
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AKTIVITETER

FASTELAVN

SØNDAG D. 5. MARTS (obs dato) kl. 12 er der tøndeslagning for børn

og voksne. Fastelavnsboller og kakaomælk til børnene. Præmier til
de bedst udklædte. Gratis adgang, men tilmelding af børn nødvendig
af hensyn til indkøbene. Billetter kan hentes i restauranten.

Invitation til nye
SSF-medlemmer!
HVIS DU ER NY SEJLER og har fået båd eller har planer om at købe båd, vil der være
mange ting, du pludselig skal tage stilling til.
Her kan det være rart at møde andre i
samme situation - og dele nogle gode råd.
I januar 2017 vil Claus Rønnow afholde
kursus den 12., 19. og 26. kl. 19.00: Hjælp, jeg
har fået båd
Indholdet - emnerne - vi tager op,vil afhænge af det behov, deltagerne har, så du
får lejlighed til at spørge om netop det, du
har brug for at vide!
Vi ses i Skipperstuen
Alle er velkomne!
Gratis adgang!

FORENINGENS
BANKO SPIL
SÆSONEN STARTER MED foreningens
store Bankospil, som løber af stablen
søndag d. 29. januar 2017 kl. 14.00 i
klubhuset.
Alle er velkomne – så tag familie og
venner med og spis gerne en god frokost i restauranten inden spillet går i
gang.
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TOVVÆRKSWORKSHOP
VI LEGER MED TYRKERKNOB, som kan bruges til mange ting, bl.a. flettede dørmåtter,
nøgleringe eller pynt f.eks. omkring mast
eller rorpind.
Du kan lave din egen kasteline med abehånd eller tyrkerknob.
Lær dig et baghåndsstik, så du undgår at
din agterfortøjning forsvinder ned ad pælen,
et trækstik, som er godt, hvis du skal ligge
for svaj langt fra en pæl eller andre nyttige
knob og stik.
Du kan få hjælp til at lave nye fortøjninger, takle eventuelle trevlede ender på dit
tovværk eller andet du har brug for (medbring dit eget tovværk).
Du kan også få hjælp til at lave nye fald
eller bagstag med Dynema tovværk el. lignende (medbring dit eget tovværk).
Vi mødes i Skipperstuen: Mandag d. 6.
februar kl. 19, mandag d. 13. februar kl. 19 og
mandag d. 20. februar kl. 19
Tilmeldingsfrist: 1. februar 2017 til: Saida.
karin@gmail.com (der er plads til 12 deltagere).
Det koster 100 kr. for materialer til måtter,
kasteliner og tyrkerknob.

NYT FRA HAVNEUDVALGET
 Husk at ansøgning af havneplads fra i år, er mellem
1/12-2016 -31-1-2017.
 Ansøgning af skur er frem til 28/2-2017.
 Kontoret er lukket i januar.
Havneudvalget vil dog være at træffe på kontoret 26/1-2017
mellem 19:00-20:00.
Henvendelser pr. mail vil blive besvaret løbende.
 De 2 toiletbygninger på nordre og søndre moler, vil blive fjernet
primo februar.
De nye bygninger skulle efter planen være klar medio marts.
 Der bliver åbnet for vandet på molerne så snart frosten går af
jorden.
Havneudvalget
Tom, Claus og Jesper

GENERALFORSAMLING
DEN 26. MARTS KL. 09.00

HUSK Sommertid!!
På valg er: sekretær, motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant,
1 havneudvalgsmedlem, 1 aktivitetsleder, 1 kasserer, 1 kasserersuppleant, 1 suppleant til bestyrelsen. 1 webredaktør
Desuden vælges hvert år en statsautoriseret revisor eller en
registreret revisor og en intern revisor

HUSK

KONTINGENT
OG PLADSLEJE
 Pladslejen er kr. 240,- pr
påbegyndt m2 gældende fra 01.01.2017.
 Kontingent og pladsleje forfalder til betaling
senest 01.02. 2017
De årlige opkrævninger
udsendes via PBS, og hvis
din betaling er tilmeldt denne ordning, vil du kunne se
det på din betalingsoversigt
nogle dage før forfaldsdato 01.02.2017. Hvis ikke du
er tilmeldt, modtager du en
opkrævning med vedhæftet giroindbetalingskort,
som du kan betale via netbank. Ønsker du at betale
via foreningens bankkonto
nr. 6506-3050513512 skal du
bruge dit medlemsnummer
som tekst.
Vi bemærker samtidig,
at andre betalinger, der
forfalder til betaling i løbet
af året, såsom gebyrer for
ikke gåede vagter, manglende årsmærker og andet,
opkræves via fakturaer, der
udsendes pr. e-mail eller
med post. Ved alle betalinger til foreningen er det vigtigt at skrive medlemsnummer som tekst.
Kassereren

at se til din båd i vinter og kig samtidig lige til naboens.
Har du sat dig på listen over nattevagterne?
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GENSYNS-TE
I SILLERSLEV

DA PASSAT FØRST PÅ ÅRET i 2016 annoncerede sit sommertogt til Limfjorden, var vi
hurtigt et par både, som hægtede os på ideen
om unikke sejleroplevelser i det nordjyske
landskab.
Vi talte tre både, som alle tog afsted fra
København. Passat her fra SSF, med besætningen - Eva, Heidi, Michael og Gerd. PEA fra
SSF, med besætningen - Morten og Carl-Ove.
Nordlys fra Dragør, med besætningen - Michael Weber og Timo.
Som det er med planer, er de til for at ændres og sådan gik det også i vores tilfælde, da
en Roskilde Festival sneg sig ind i programmet
og satte Carl-Ove og jeg en 1½ uge efter de
andre. Hvilket vil sige, at alt imens Neil Young
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stod på Orange Scene og fyrede alle sine store
riffs og sange af i tre smukke timer, lagde Passat og Nordlys til i Hals, i Limfjordens munding.
Bagud...
Jesper og jeg startede turen sammen fra
SSF en mandag mod Sjællands Odde, med en
mellemlanding i Helsingør. Carl-Ove kom med
færgen, til Sj.Odde og steg ombord. Vi lagde ud
med en overliggerdag pga kuling og begyndte
først sejladsen mod Hals om fredagen i hård vestenvind. Vi fik samtidig med sejladsen, dugfriske meldinger ind fra Passat og Nordlys om, at
de snart gerne ville videre fra Livø til Fur.
Presset…
Mit fokus gik nu ud på, at møde de andre
hurtigst, så vi kunne opleve så meget som

muligt sammen. Til min ringe ”trøst”, havde de
en strid vestenvind og 2 knob modstrøm, som
kunne vinde os tid. Jeg begyndte at få paniktanker som, at vi ikke ville opleve andet end
Aalborg sammen på deres returvej.
Med Carl-Oves ekspertise, anløb vi efter 14
timers sejlads langs den jyske kyst, Hals, i ledefyrenes lys kl 2.30 om natten. Kun for at få
nogle timers søvn, inden min gamle ven fra
Mariager kom og hentede sin 1 meter lange
hækkeklipper, som jeg jo havde fragtet med til
ham fra København, gemt væk under sejlene.
Hurtigt videre til Aalborg, som skulle visiteres
grundet en aftale med gammel veninde, inden
vi kunne komme videre ind i Limfjorden. Passat
og Nordlys gik her og kiggede på fossiler, Moler og smagte på hjemmebrygget øl på Fur og
varslede nu planer om, at sejle videre helt ned
til Jegindø.
Panik...
Det er frustrerende at være sat af af vejret,
mens dem man skal mødes med, sejler videre
og længere væk. Vi tog fra Aalborg tidligt søndag morgen for motor, i strid modvind og strøm
og selvfølgelig ved første åbning i fjorden, blev
bølgerne for store og for krabbede, at vi måtte
søge ly i Gjøl. Det var kun midt på dagen og vi
kunne intet stille op. Jeg husker, at sige til CarlOve; at det er saftsusme sidste gang jeg sejler
katten efter musen.. Det lettede dog senere på
dagen med en besked fra Passat og Nordlys
om, at de kun var nået til Sillerslev på Sydmors,
- også pga vejret, hvilket gav mig ny energi og
sagde derfor til Carl-Ove: afgang i morgen kl
6.00.
Håb...
Vi sejlede ud fra Gjøl som planlagt, med friskbrygget After Dinner kaffe fra Irma på kanden
og motoren på fuld blæs i sejlrenden mod Løg-

stør. Jeg skrev flere beskeder til både Passat og
til Nordlys denne morgen og bønfaldt dem nærmest om, at blive i Sillerslev bare en enkelt dag
mere, hvilket de indvilgede i.
Besluttet...
Endnu en detalje til historien, hører en fjerde båd på turen. Et meget smukt træskib fra
Egå, S/Y Rosalina, en 62 fod ketch, som Eva
har tætte relationer til og havde en åben aftale
om også, at mødes med her i Limfjorden. CarlOve og jeg mødte et tomt S/Y Rosalina ligge
fortøjret på ydermolen af Løgstør by, fordi hele
besætningen på 12-14 personer var på udflugt,
vi besluttede at lægge til på de sidste meter
af molen, foran Rosalina. Eftersom vi alligevel
var ved, at være lavt med benzin og slikbøtten
næsten tom, tog vi en frokost pause på molen og en tur i Brugsen. Sidste del af den smalle
sejlrende, blev igen sejlet for motor og her blev
vi overhalet vildt og voldsomt indenom af nogle unge gutter, i en kæmpemæssig motorbåd.
De fik fremvist min vrede med et håndtegn, da
de intet fattede om deres kølvand. Vi kunne nu
endelig sætte sejl efter Løgstør og satte en god
fart ned forbi Livø og ned, syd om Fur. Sikke en
vild natur. Efter Sallingsund broen, kunne vi ikke
rigtig holde den kørende længere da vinden
stod lige på og trætheden havde meldt sig, så
motoren blev sat i vandet igen og jeg ringede
nu til Passat om et anslået ankomsttidspunkt.
Længeventet…
Modtagelsen denne mandag aften efter 14
timer på vandet, står helt klart som en fiberredning. Eva havde som vanen tro lavet havne-te,
som vi fik serveret under krammeceremonien
på molen og et kæmpe festmåltid var ved at
tage form i klubhuset. Heidi stod og ventede på
min røremaskine, til pandekagerne.
Af Morten Speerschneider, PEA
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KALENDER
JANUAR
Kontoret har lukket i hele januar

UNGDOM
Ingen undervisning i januar
Navigationsundervisning – se under Sejlerskolen
Weekenden 21.-22. kl. 10:
vintertræning i e-joller for ældre og øvede
ungdomssejlere, hvis vejret tillader det
SEJLERSKOLEN
Navigationsundervisningen fortsætter
KAPSEJLADS
Vinterpause
SENIORERNE
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde med
madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer vil blive annonceret i
Fritidshuset
FÆLLES ARRANGEMENTER
Torsdagene d. 12., 19. og 26. januar
kl. 19.00-21.00:
”Hjælp jeg har fået båd!”
med Claus Rønnow
Søndag d. 29.
indledes sæsonen med BANKOSPIL
– se separat annonce

GTER
på

k

NATTEVAGTER:
Der er stadig mange ledige nattevagter.

GODT NYTÅR
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FEBRUAR

MARTS

Kontoret har åbent torsdagene d. 02. og 23.
fra 19.00-20.30

Kontoret har åbent torsdagene 02. og 30. fra
19.00-20.30

UNGDOM
Weekenden 04.-05 kl. 10: vintertræning i
E-joller for ældre og øvede ungdomssejlere,
hvis vejret tillader det
20. og 27.:
Vinterundervisning kl. 17.30-19.30
SEJLERSKOLEN
Navigationsundervisningen fortsætter

UNGDOM:
Weekenderne 04.-05. , 11.-12. og 25.-26. kl.
10-ca. 15
vintertræning i E-joller for ældre og øvede
ungdomssejlere, hvis vejret tillader det
Hver mandag kl. 17.30 - 19.30 Vinterundervisning
SEJLERSKOLEN:
Navigationsundervisningen fortsætter

KAPSEJLADS
Vinterpause

KAPSEJLADS:
Vinterpause

SENIORERNE
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde med
madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer vil blive annonceret i
Fritidshuset
Fælles arrangementer for alle medlemmer:

SENIORERNE:
Hver onsdag kl. 12.00:
Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer vil blive annonceret i
Fritidshuset
Fælles arrangementer for alle medlemmer
Søndag d. 05. kl. 12.00:
Fastelavn
Søndag d. 26.
GENERALFORSAMLING kl. 09.00 (husk sommertid)
Se de opdaterede informationer på hjemmesiden: www.sundby-sejlforening.dk

TOVVÆRKSWORKSHOP:
Mandagene d. 6., 13. og 20. kl. 19.00
i Skipperstuen med Saida Karin Sonne. Se
annoncen
NATTEVAGTER:
Har du gået dine nattevagter?

NATTEVAGTER:
Det er ved at være sidste chance for at gå
sine vagter

APRIL
Der udkommer nyt medlemsblad
med nye orienteringer
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SIDEN SIDST
FORENINGENS
FØRSTE SUNDBY CUP:

FART, FEST OG NYE
BEKENDTSKABER

DEN FØRSTE WEEKEND i september var der
fyldt foran Ungdomshuset i SSF – både på
land og på vand. 24 friske sejlere på alle niveauer var meldt til klubbens første Sundby Cup, der er en videreudvikling af Old
Boys-konceptet.
Det var nok til otte hold, der blev dannet
lørdag morgen ved lodtrækning. Hvert hold
bestod af en rorsmand, en erfaren gast og
en nybegynder, og i løbet af to dage blev der
afviklet i alt 16 sejladser i tre Ynglinge. Mens
der på vandet blev kæmpet hårdt om placeringer, var stemningen på land afslappet
og hyggelig. Her gik snakken lystigt blandt
både ventende sejlere, tilstødende publikum
og ikke mindst arrangementets fantastiske
hjælpere, der sørgede for en optændt grill,
nybagt kage og kaffe på kanden.
Lørdag aften var der traditionen tro middag i Det maritime Ungdomshus. Her blev
dagens sejladser vendt over et godt måltid
mad og et par øl, ligesom der var sørget for
en musikquiz, der udfordrede både unge og
lidt ældre.
Udfordringer var der også nok af på vandet, hvor der søndag blev kæmpet til det
sidste. Alligevel endte Kim, Marc og Peter
med en sikker sejr, og de kunne som de første nogensinde modtage SSF’s nye Sundby
Cup-pokal skænket af Restaurant Sundby
Sejl.
Foreningens første Sundby Cup blev to
gode dage med spændende sejladser og
masser af socialt samvær på land. Det nye
koncept betød både, at helt nye medlemmer
dukkede op, og at flere bemærkede, at de til
arrangementet havde talt med medlemmer,
de aldrig før havde mødt. Derfor gentager vi
successen igen til næste år – første weekend
i september.
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MEDLEMSMØDE
MEDLEMSMØDET 6. OKTOBER
FORMANDEN ÅBNEDE MØDET med en kort orientering om ”rigets tilstand” med oplysninger om,
hvad udvalgene under bestyrelsen arbejder med.
Jesper fra havneudvalget fremlagde tegninger af de kommende bad/toiletter, der vil blive opstillet på nordre og søndre moler senest i
marts 2017. Udgiften hertil beløber sig til ca. kr.
600.000.
Herefter gennemgik Søren Bødtker det ”idekatalog/visioner”, som han, den nuværende
formand Jørgen Jensen samt medlem af havneudvalget Jesper Lorents har arbejdet hårdt
med siden sidste medlemsmøde. Hele kataloget kan ses på hjemmesiden. Kataloget gennemgår de mange udfordringer, vi har i vores
havn, ikke mindst økonomien. I forbindelse med
de kommende forhandlinger med kommunen
om forlængelse af vores lejekontrakt er et godt

forarbejde vigtigt, ligeså hvis vi skal have mulighed for at søge fonde til nogle af vore større
investeringer. Derefter var der mulighed for at
stille spørgsmål til bestyrelsen. Der blev bragt
mange emner på banen fx. redningsaktivitet,
kapsejladsregler, events for børn og voksne og
medvirken i den officielle Havnens Dag.
Formanden udtrykte glæde over de mange nye medlemmer. Sejlerskolen er fuldt booket, og det blev bl.a. foreslået at investere i flere
”Blueberry”s, så nye medlemmer har mulighed
for at vedligeholde kompetencerne, inden de
selv køber både. Han foreslog også, at der afholdes en fælles aktivitets/arbejdsdag i løbet
af forsommeren. Dagen afsluttes evt. med fælles grill. Han efterlyste medlemmer, der vil være
tovholdere. Der blev også efterlyst ideer til klubaftener.

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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SIDEN SIDST

STANDERHALING
OG AFRIGGERGILDE
SÅ BEGYNDTE VINTERSÆSONEN. Den 29. okt.
kl. 17 mødtes mange medlemmer omkring masten, sang en aktuel sang og hørte formanden
holde en god oplysende tale. Standeren blev
halet, kanonerne fyret af, der blev råbt et leve
for foreningen, og så fik alle en lille én for at
holde varmen. Traditionelt og dejligt.
På denne dag var restaurationen klubhus,
og en store skare af ”sundbyere” tog forventningsfulde plads ved de festdækkede borde.
Præcis til tiden serveredes maden, supermør
kalvesteg stegt som vildt med diverse tilbehør og en sovs/sauce, som kunne spises alene
med en ske, hertil drikkevarer næsten ”ad libitum”. Mellem retterne blev årets SSF’er ”De
Grønne” nemlig Ulla Hellum, Claus Villadsen og
Johnny Pileborg kåret. Det helt rigtige valg, for
uden dem ville området kun være ukrudt. Så
kom desserten, Rubinsteinkage, som blev nydt
til sidste bid. Sikken et måltid. Der blev sunget
endnu et par sange. Også de blev akkompagneret af Jens Svendborg på harmonika.
Efter dette festmåltid startede musikken, et
5-mandsorkester, der spillede godt, men højt, til
stor glæde for de dansende, men mindre for de
snakkende. En dejlig festlig afslutning på sommersæsonen.
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SENIORERNES
SKOVTUR

I GODT VEJR samledes 43 seniorer til den årlige skovtur ”.....
ud i det blå”. I bussen fortalte Jonnie, hvor vi skulle hen, og
så startede turen til vikingeskibene. Mange så Øveballen på
dens blivende sted, andre kiggede ind på det rigtige tovværk
og nød duften heraf. Efter en times tid kørte vi til Kudskehuset i Gyrstingeskovene, hvor vi spiste en super frokost og
efter en skovturspause, kaffe med lagkage.
Efter en kort køretur var vi ved slutmålet: Sorø Sø. Her
ventede vi i kort tid på færgen, som sejlede os rundt langs
søens bred. Om bord var der en glimrende guide, som fortalte os om bygninger, historien, ja, simpelthen gav os en tur
gennem tiderne. Det var en virkelig god oplevelse at køre
hjem på. Ved et enkelt stop undervejs tog Lillian et gruppebillede, som viser os glade og mætte af både mad, drikke og
oplevelser.

FARVELHILSEN FRA 1032
ALLAN EKSTRØM
Jeg er flyttet og båden er flyttet med til Jyllinge, så det kan
være vi mødes i Roskilde fjord
eller langs Sjællands nordkyst
på et tidspunkt. Jeg vil blot
sige tak for 12 gode år i SSF,
hvor jeg har nydt godt af (og
forhåbentlig selv har bidraget
til) det helt unikke kammeratskab og den store hjælpsomhed, der er medlemmerne
imellem. Det finder man ikke
magen til andre steder, og I
må love mig at holde fast i de
gode takter fremover. SSF er
en klub med lange, stolte traditioner. Det mærkes, og det er
værd at værne om. Husk det.
Ha’ det godt allesammen og
god sæson 2017. Vi ses.
Mvh 1032 Allan Ekstrøm

ALLE ØNSKES
ET GODT
NYTÅR!
REDAKTIONEN

Grethe

SENIORERNES
BANKOSPIL

var igen en succes med
over 120 spillende gæster.
Præmierne blev godt fordelt
i salene, og i år blev kurven
vundet af et af SSF’s medlemmer.
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FRA SEJLERSKOLEN
SÅ FIK VI SLUTTET SÆSONEN. Skolebådene er rigget af og kommet på land. En meget afvekslende sæson er slut. Vejret har,
som bekendt, været meget skiftende. Nogle hold har næsten
kun haft høj sol og magsvejr, mens andre har fået vind i håret
og har slidt på overtrækstøjet. Fælles for alle har dog været
glæden ved at lære at sejle, og det er jo dejligt.
Vi havde 17 elever til prøve i september - og alle bestod. Vejret på prøvedagen kunne ikke være bedre; flot himmel, fladt
vand og tilpas vind! SSF’s sejlerskole er faktisk mestre i at vælge
vejr til prøvedagene.
Sejlerskolens afslutningsfest var, som sædvanlig, en skøn aften med dejlig mad, masser af godt humør, herlige anekdoter fra
sæsonens sejladser og kreative påhit ved udveksling af gaver.
Her i vinter vil der dog for nogle elever blive slidt med navigationsundervisning for, som Ludvig Holberg sagde: Et er søkort at
forstå - et andet er skib at føre!
Vi glæder os allerede til næste sæson, som allerede er fuldt
bemandet med elever.
Sejlerskolen ønsker alle i SSF en glædelig jul og et godt nytår

BESTÅET PRAKTISK DEL AF
DUELIGHEDSBEVISET 2016
MOTORBÅD:

Knud Husted, Ditter Kirk Døj,
Anders Sloth Christensen,
Henrik Crawack, Michael
Frank Hansen, Sara Høst,
Martin Kildegaard
Kristiansen
SEJLBÅD:

Mikkel Røjle Svärd, Pernille
Kleinert, Søren Damsgaard,
Rikke Lindum Poulsen,
Kristoffer Soelberg, Dagmar
Ingrisch, Tage Festersen,
Martin Rene Mortensen,
Lisbeth Walsted

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER:
Jeppe Sørensen, Freja Dall Scarff, Christian Jeppsson, Klara Maria Hedegaard, Jakob Nørgaard
Jepsen, Steen Willum Christensen, Jonathan Heger, Gina Smestad, Mathias Gjendal, Patrick
Gilbert Nielsen, Nanna Louis-Jensen, Tonni Kruse Nielsen, Mads Drewsen, Zilas Jørgensen, Justus
Herman Jakobsen, Henrik Revsbech Dam, Mona Lisa Dahms, Michael Andersen, Michael Holmelin,
Martin Velgaard, Mona Dahms, Henrik Revsbecch Dam, Mikkel Jonasson Kejser
14 SSF JANUAR / 2017

15

Afsender:
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
2300 København S

SundbySejl

SUNDAY ROAST

Sunday Roast er en gammel tradition, der er kendt i
mange lande og som stadig
er i brug f.eks. i 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.
OBS!
Ny menu hver mandag.
Se hjemmesiden.
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