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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.: 4112 9392
NÆSTFORMAND:
Tom Høst
naestformand@
sundby-sejlforening.dk
tlf.: 2773 0863
MOTORBÅD OG
SIKKERHED
Kim Andersen
motorbaad-sikkerhed@
sundby-sejlforening.dk		
tlf.: 3259 6223
HAVNEUDVALG
Jesper Lorents			
tlf.: 4025 5363
Claus Brask Thomsen
tlf.: 4010 4275
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

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 UDKOMMER vores
blad igen efter en dejlig
sommer. Det har den
været for mit vedkommende - og for mange
andre, kan jeg heldigvis høre, selvom ikke alle
havde ferie i den rigtig gode periode. Jeg var
blandt de heldige, og jeg drømmer mig stadig
tilbage til 11 dages lange solrige sommerferietur i båden. Vindstille aftener og nætter for
anker helt inde under Møns klint, ud for Femø
og i Grønsund. Faktisk var vi kun i havn, da vi
sejlede ind gennem Nakskov fjord og lagde til
kaj helt inde i centrum af Nakskov, i den nyrenoverede inderhavn og flot istandsatte by.
I SSF er der stadig en rigtig stor tilgang af
nye medlemmer. Det kan ses og mærkes om
torsdagen på travlheden i kontorets åbningstid. Fra årsskiftet til 1. september har vi fået
104 nye medlemmer. Det må siges at være
flot. Desværre må vi også tage afsked med
medlemmer af den ene eller anden grund
også på grund af dødsfald. I den forbindelse
vil jeg gerne kondolere.
I perioden har der været afholdt duelighedsprøver i praktisk sejlads. Stort til lykke til alle, der
har bestået. Jeg glæder mig stadig over, hvor
mange dygtige sejlere SSF uddanner om året.
Der har været afholdt konkurrencer, der
afspejler mangfoldigheden i SSF, lige fra den
stadig populære årlige fiskekonkurrence over
tirsdagssejladserne til det nye koncept - kapsejladsen Sundby Cup, der uden tvivl bliver et
herligt årligt tilbagevendende samlingspunkt
for SSF’s medlemmer.
Uden for SSF bliver der høstet præmier
af vores dygtige kapsejlere. Det er dejligt at
SSF også kan gøre sig positivt bemærket her.
Stort til lykke herfra.
Fritidshuset, der ikke længere kan modstå
slagregnen, vil snarest blive sat i stand af aktive seniorer. Det er rigtig godt med den slags
initiativer, der glæder os alle.
Så vil jeg gøre lidt reklame for vores medlemsmøde den 6. oktober.

Som lovet på sidste års medlemsmøde, har
en lille gruppe medlemmer lavet et idekatalog/vision med fremtidige tanker, der er tænkt
som inspiration til mødet for bestyrelse og
medlemmer. Kataloget vil blive offentliggjort
i god tid inden mødet. Toiletudvalget vil gennemgå skitserne til de nye toiletter.
Der kan stilles spørgsmål til bestyrelse,
havneudvalg m.fl. Bestyrelsen ønsker også at
høre, om nogen aktivt vil deltage i en kommende foreningsarbejdsdag, der vil blive afholdt i forsommeren 2017. Desuden efterlyses
gode ideer til klubaftener.
Til slut vil jeg endnu engang takke alle de
frivillige, der bruger tid på at passe vores havn
og medlemmer. Dem kan vi slet ikke undvære.
Jørgen

 Der har været afholdt

konkurrencer, der afspejler
mangfoldigheden i SSF, lige
fra den stadig populære
årlige fiskekonkurrence over
tirsdagssejladserne til det nye
koncept - kapsejladsen Sundby
Cup, der uden tvivl bliver et
herligt årligt tilbagevendende
samlingspunkt for SSF’s
medlemmer.
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AKTIVITETER
SENIORERNES
BANKOSPIL
Søndag d. 13.nov. kl. 13.00
i SSF’s klubhus restauranten.
Adgangsbillet kr. 10,-. Der spilles 8 ordinære spil. Pris pr. plade kr. 10.- Herefter spilles
3 ekstraspil – pr. plade pris kr. 10.ALLE ER VELKOMNE.
TAG FAMILIE OG VENNER MED.

SANGAFTEN
MED EVA & STIG
SØMANDSVISER, gode numre og måske et
enkelt skævt indslag fra den store verden.
Kom og syng med, det er åbent for alle.
Torsdag den 1. december kl. 19
i Pejsestuen SSF
Husk gerne bordbestilling,
hvis I vil spise inden

JULETRÆSFEST
FOR BØRN
Søndag d. 11. dec. kl. 14.00.
Børnebilletter á kr. 10 kan
købes i restauranten senest
d. 7. dec. Voksne: Entré kr. 30.betales ved indgangen.

MEDLEMSMØDET
D. 6. OKTOBER
DAGSORDEN
 Generel info fra bestyrelsen
 Gennemgang af skitser på de nye toiletter
 Idekatalog/visioner
 Spørgsmål til bestyrelse, havneudvalg, mm
 Foreningsdag/arbejdsdag med grill om aftenen
 Hvem vil være tovholder
 Hvordan får vi det i gang
 Ideer til klubaftener
 Evt.

DRØMMER JEG

ELLER ER JEG VÅGEN?

HVAD VAR NU DET for en stabel indkøbte
brædder, der lå på pladsen ved værkstedet
på nordre, og så netop som Kim var gået – på
ferie?
Jo, jeg var vågen, for pludselig havde Arne
Olsen samlet dem, og der lå de med benene i
vejret – og minsandten, de var blevet til borde/
bænkesæt.
Et par dage senere kørte han rundt og satte de flotteste borde/bænkesæt af i græsset
på molerne og andre steder på havnen. Mange
tak til Arne for det store arbejde. Bordene er for
længst taget i brug af medlemmer og gæstesejlere.
Lillian Green
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NATTEVAGT

HVIS DU HAR FARTØJ/KAJAK på for-

eningens område, skal du iflg. vedtægterne afvikle to nattevagter pr. sæson.
Medlemmer mellem 65 og 70 år skal
kun gå én nattevagt.
Nattevagtperioden starter 1. okt. og
slutter 30. april og afvikles på følgende
måde:
I Skipperstuen finder du vagtskabet, hvortil din medlemsnøgle passer.
Der findes vagtsedler til udfyldelse. På
væggen er der en kalender, hvor du kan
se de ledige vagtdatoer. Du finder 2 datoer, hvor du ønsker at gå dine vagter,
udfylder 2 vagtsedler og afleverer dem
i brevsprækken til kontoret. På samme
opslagstavle hænger en oversigt over,
hvornår de enkelte medlemmer går
vagt. Her skal du selv tjekke, at du har
fået de ønskede datoer.
Øvrige informationer fremgår af
”love og reglementer i Sundby Sejlforening” side 18.

OBS! Der igen været tyverier
forskellige steder på havnen.
Husk at sikre jeres ting

VIGTIGT!
Aflæs el-måleren i dit skur og giv
kassereren besked senest d. 30.
november 2016.
Det er vigtigt, at dit el-stik, også når
du står på land, er lovligt, så vi undgår
kortslutninger. Alle u-autoriserede
stik bliver fjernet eller klippet!

HUSK

Giv havneudvalget besked nu, hvis dit
fartøj ikke skal på land i vinter.
Der må ikke være fortøjet både ved
midtermolen efter 15. nov.
Kontroller dit stativ, inden båden skal
på land.
Afrig din mast helt, inden den lægges
i masteskuret.

NAVIGATIONSUNDERVISNING 2016/2017

Kun for medlemmer af SSF.

UNDERVISNINGSDAG: Tirsdag kl. 19 - ca. 21.30
KURSUSSTART: Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00 i Det Maritime Ungdomshus.

Kurset gennemgår det pensum, der skal bruges for at bestå Søfartsstyrelsens
Duelighedsprøve for lystsejlere, teoretisk del.
Påregn et kursusforløb med en del hjemmearbejde. Prisen er 1.300 kr. ekskl. materialer og eksamensgebyr. Materialeudgifter ca. 900 kr. Den første aften vil der blive lavet en samlet bestilling. Kurset afsluttes med eksamen sidst i marts 2017.
UNDERVISER: Tom Høst (tlf. 27 73 08 63). Tilmelding skal ske pr mail til tj.hoest@
gmail.com. Skriv ”Navigation” i emnefeltet. Her oplyser du navn og medlemsnummer. Hvis der stadig er plads på holdet, vil du få svar tilbage om, hvordan
du indbetaler kursusgebyret.
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SOMMERWEEKENDTUR
FOR UNGDOMSAFDELINGEN

D.30. JUNI TIL 3. JULI

DE FLESTE DUKKEDE OP torsdag kl.20 til en
hyggelig aften med snak, klargøring af de to skolebåde Tøsen og Banditten, kajakpolo, badning
og overnatning i DMU.
Nogle stødte til fredag morgen, hvor holdene
til bådene blev endeligt sat. Det endte med en
ren ”drengebåd” – Banditten - (med streng styrring af Leif og Kåre) og en næsten ”pigebåd” –
Tøsen (med mild overvågning af Søren og Lena).
Banditten lagde først ud, hvorefter vi alle lærte,
at man skal huske at fjerne bomdirken inden ☺,
men så kunne ”pigerne lægge fra i flot stil, så allerede her 1-0 til pigerne.
Drengene mente, de skulle vente på ”de lidt
langsommere” piger og sejlede øst-syd-øst, hvilket pigerne ikke forstod et kuk af, da første stop
på turen hed Nivå, hvorfor pigerne satte direkte
kurs nordpå. Der stod en frisk vind fra syd-vest. Så
det gik raskt til mod Nivå med en agten for tværs.
Drengene lå længe tæt bag pigerne, men efter
Skovshoved trak pigerne stille og roligt fra og ankom til destinationen længe før drengene – så 2-0
til pigerne. Fandt en rigtig god plads, hvor begge
både kunne lægge til, lige ud for borde og grillplads. Almindeligt kaos mens båden blev rigget af
for dagens sejlads, og der måtte sættes krav om
at blive færdig, før medbragt kage kunne indtages. Lidt tumult over at pigerne stadig havde slik,
og søde som de er, blev drengene budt, selvom de
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havde fået deres andel – så 3-0 til pigerne.
Nivå blev udforsket men ingen boldbane/
græsplæne – så hvad skal man så finde på.
Heldigvis kom Kristian med sin Luffe 37 (og
de sidste sovepladser). De friske tog en badetur. MAD skal der til og grill blev startet, og der
blev spist til den store guldmedalje. Leif havde
medbragt pandekagepanden, og kan de unge
lige stå i kø… hvis nogen påstår, de unge ikke
kan regne, så er det i hvert fald ikke de unge i
SSF ungdom. Der var i den grad styr på hvor
mange, hvem og rækkefølgen til en pandekage. Mørke skyer og vand fra oven. De sidste
pandekager blev indtaget i læ af træer iført
regntøj. Men andre blev også ude, og der blev
holdt øje og smilet mere end en gang fra de
øvrige i Nivå havn – SSF ungdom var en kærkommen og god underholdning en regnfuld
fredag aften. ☺
Det holdt hårdt at få deltagerne til at sove.
Stakkels Hjalmer fik den utætte køje i Banditten, så hvad gør de kloge? Vi havde da affaldssækkemed. Der blev monteret og tapet,
og Hjalmer kunne krybe i soveposen i stikkøjen uden at blive alt for våd.
Lørdag startede også våd, og lederne gik
på jagt efter et sted, hvor morgenmaden og
madpakken til dagens sejlads kunne smøres
uden for meget vand. Vi fik lov at anvende

bordene under et par pavilloner ved Nivå kajakklub
og alt var godt igen. Lidt omprioritering måtte til –
Kristian skulle bruge et par matroser til luffen- så
en fra hver spækhugger sprang til – Carla, Hjalmer
og Kristian kunne efter lørdagens sejlads melde
om fuld tilfredshed med udførelsen af opgaver på
luffen.
Banditten lagde først fra, og trods en stor indsats fik Tøsen ikke indhentet dem inden ankomst
til Flakfortet – så point til drengene 1-3. Morgenens
regnvejr blev heldigvis til dejligt solskin. Vinden startede frisk, men løjede og blev svag med en foran for
tværs til bidevind, men vi slap for at krydse. Flakfortet blev indtaget, og vi fik også rabat, da det viste
sig, at Tøsen og Banditten er faste gæster på Fortet
– så tak til sejlerskolen for at komme der tit ☺.
Leif sørgede for eftermiddagsunderholdningen
i form af minigolfturnering. Året officielle minigolfmester i SSF ungdom blev OSCAR – stort tillykke.
Aftensmaden blev igen grillet og store mængder sat til livs. Igen pandekager, men denne gang
var flere i vandet, mens den første stak blev lavet,
men kø og styr på rækkefølgen kom igen på banen. Efter en flot solnedgang blev trænerne lidt
strenge, og der blev slået hårdt ned på enhver form
for snak – der skulle soves ☺–! Alligevel var det lidt
svært at få vækket alle søndag morgen – vi skulle
afsted – vejrudsigten sagde meget vind til mange
både – men mad skal der til, og det tager lidt tid
inden alle får fyldt maverne. Grundet den tiltagende vind blev første reb sat på begge både, og det
var fint. Det blev et godt kryds i frisk vind og en enkelt byge, og inden vi så os om, var vi tilbage i SSF
og solskin. Båden blev tømt, hynder lagt til tørre i
solen og alverdens grej – tænk at der kan være så
meget i en spækhygger - SSF ungdom var meget
synlige i et par timer. Også en frokost måtte der til,
før oprydningen for alvor kunne finde sted, og det
måtte gå lidt stærkt til sidst med at få hynderne
tilbage i skolebådsrummet og det personlige grej
ud til DMU, hvor turen blev afsluttet, mens regnen
stod ned, men alle var glade og trætte efter nogle
gode dage på vandet.
Tak til sejlerskolen for lån af bådene – måske
spørger vi igen ☺
Ungdomsafdelingen

SSF-SEJLERES
INDSATSER PÅ
KAPSEJLADSBANERNE
UDE OG HJEMME
SSF var ikke repræsenteret ved OL –
Men:
Stort tillykke skal lyde til Ditte Andreasen og gasterne Benny og Anders, der
sejlede Folkebåden ”Gisti” ind på en
meget flot 2den plads ved ”Guldpokal”
sejladserne i Helsingfors i Finland.
Ditte fik 4 førstepladser i de 7 sejladser og repræsenterede Sundby Sejlforening fantastisk flot ved dette mesterskab, hvor der deltog 65 folkebåde
fra 6 nationer.

Søren og Kristian blev sammen med
det øvrige team Peter og Lars-Peter nr.
3 ved svenske mesterskaber for Melges
24 i Borstahuse.

Ved det danske mesterskab for Melges
24 i Skive fik Marc Wain en 3die-plads.

Niels Mogensen i ”Dodo” blev nr. 4 ved
danmarksmesterskaberne for L23 i
Kerteminde,

”Tippetit” sejlede en førsteplads hjem
ved det fynske mesterskab for folkebåde.
STORT TILYKKE TIL ALLE.
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KALENDER
OKTOBER
Kontoret har åbent torsdag d. 27.
kl. 19.00-20.30 (OBS! Lukket d. 6.
på grund af medlemsmødet)
UNGDOM
Der sejles mandag d. 3. og d. 10.
fra kl. 17.-19.30
Mandag d. 24. og 31: kl. 17.30-19.20
skiftevis teori og fysisk aktivitet
Lørdag d. 29. kl. 17.00
Standeren hales ved flagmasten
SEJLERSKOLEN
Lørdag d 1. og søndag d. 2.
reservedage for eksamen/afrigning af både
Tirsdag d. 4. kl. 19.00:
Navigationsundervisning starter
Fredag d. 7. kl. 18.30
Afslutningsaften for elever og venner i Pejsestuen
Lørdag d. 8. kl. 10.00
Havnerundfart
Mandag d. 10. kl. 19.00
Tovværkskursus starter i Skipperstuen
Vedrørende tilmelding: Se opslag på
mellemgang og opslagstavlen
Lørdag d. 29. kl. 17.00
Standeren hales ved flagmasten
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KAPSEJLADS
Der holdes vinterpause
SENIORERNE:
Hver onsdag kl. 12.00:
Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer vil blive annonceret
i Fritidshuset
FÆLLES ARRANGEMENTER
Nattevagtsordningen
starter den 1.
Medlemsmøde
torsdag d. 6. kl. 19.00
Havnen rundt uden master
søndag d. 8. kl. 10.00 ved Sejlerskolen
Tovværkskursus
Starter mandag d. 10. kl 19.00 i Skipperstuen
Standeren hales
lørdag d. 29. kl. 17.00

NOVEMBER

DECEMBER

Kontoret har åbent torsdag d. 3. og 24.
fra 19.00-20.30

Kontoret har åbent torsdag d. 1.
fra 19.00-20.30

UNGDOM
Hver mandag
vinterundervisning fra 17.30-19.30
Aktuelle informationer på nettet

UNGDOM
Mandag d. 5.
juleafslutning

SEJLERSKOLEN
Navigationskursus fortsætter
Tovværkskursus fortsætter
KAPSEJLADS
Der holdes vinterpause
SENIORERNE
Hver onsdag kl. 12.00
Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
Søndag d. 13. kl. 13
Seniorernes Bankospil – se annonce
Andre arrangementer vil blive annonceret
i Fritidshuset
FÆLLES ARRANGEMENTER:
Tovværkskursus fortsætter
Søndag d. 13. kl. 13
Seniorernes Bankospil

SEJLERSKOLEN
Navigationsundervisning fortsætter
Tovværkskursus fortsætter
KAPSEJLADS
Vinterpause
SENIORERNE
Hver onsdag kl. 12.00
Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
Onsdag d. 14.
Julefrokost
Andre arrangementer vil blive annonceret
i Fritidshuset
FÆLLES ARRANGEMENTER:
Torsdag d. 1. kl. 19.00:
Sangaften med Eva og Stig.
Husk bordbestilling, hvis du skal spise
Søndag d. 11. kl. 14
Børnenes juletræsfest – se annonce
Lørdag d. 31. dec. kl. 11.00-13.00
inviterer seniorerne alle medlemmer til
gløgg og æbleskiver i Fritidshuset

JANUAR

HUSK AT GÅ DINE NATTEVAGTER
Se de opdaterede informationer på
hjemmesiden:

www.sundby-sejlforening.dk

Der udkommer nyt medlemsblad med nye
orienteringer, men allerede nu er følgende arrangementer på plads: banko den 29. januar
2017 kl. 14.00
Torsdagsaftener: 12., 19. og 26.
”Hjælp, jeg har fået båd!” aftener med
Claus Rønnow
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SUNDBY-CUP
INDEN BLADET GIK I TRYKKEN nåede vi at sejle
Sundby-Cup. Det blev en stor succes med mange nye sejlere på banen. Vinderen modtog den
nystiftede vandrepokal doneret af ”Restaurant
Sundby Sejl”. Der kommer en længere omtale af
sejladsen i næste blad.
Tak til vore sponsorer for de mange fine præmier: Quantum Sail, Marinetorvet og Hellers
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NYT FRA SEJLERSKOLEN
STARTEN PÅ SEJLERSKOLEN blev lidt besværlig i år. Den almindelige forårsklargøring af skolebådene gik fint med masser af engagerede elever i arbejdshumør. Da vi nåede til klargøring af
masterne, opdagede vi, at Tøsens mastefod var lige ved at knække. Ved nærmere eftersyn var
Tyveknægtens mastefod heller ikke for god. Vi besluttede at skifte mastefødder på alle tre spækhuggere. Ved samme lejlighed valgte vi at udskifte el-ledningerne på alle tre master, da vi sidste år
havde lidt problemer med lanternelyset. Da vi ikke kunne få de gamle ledninger ud, måtte vi bygge
lidt om på masterne og montere nye elektrikerrør til de nye ledninger. Dette betød, at vi havde lidt
svært ved at nå hele tilrigningen inden standerhejsningen. For at gøre det hele lidt mere spændende, tabte Banditten hele mastetoppen med topbeslag, lanterne og vindviser på en sejlaften. Heldigvis krængede båden under uheldet, så hele historien faldt i vandet og ikke ned i båden. Nu var
gode råd dyre, for en spækhuggerrig er "arkitekttegnet" af Peter Bruuns far, Per Bruun. Det betyder,
at vi altid har vanskeligheder med at skaffe "reservedele". Men nu har Banditten en bådsmand,
Martin, som kan lave alt muligt i mange materialer, så han fremstillede et fornemt rustfrit mastebeslag, som gør, at Banditten har Danmarks flotteste mastebeslag med led-lanterne og vindviser.
Sådan!
Sæsonen har været præget af ganske megen vind. Eleverne har fået vind på kinderne og vand
på sejlertøjet, men det hele er blevet klaret med godt humør og har givet erfaring med sejlads i
frisk vejr.
Nu glæder vi os over, at sommerferien er overstået, så vi kan fortsætte med efterårets sejladser
og få gennemført duelighedsprøverne, så vi kan få udklækket et nyt kuld sejlere i SSF.
Claus Rønnow

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
FAMILIESEJLADSEN BLEV IGEN I ÅR
AFVIKLET I SOLSKIN OG MEGET LIDT VIND.
10 SEJLBÅDE OG 5 MOTORBÅDE havde meldt

sig til, og efter den obligatoriske morgenbitter
på klubhusets veranda blev deltagende både
og skippere registreret. Dommerne Basse og
Mogens orienterede om den bane, der skulle
sejles. Vi skulle krydse til Røsen, hvilket var en
stor udfordring i stille vejr og modstrøm. Jan
og mandskab i ”Alvilda” rundede Røsen først
efterfulgt af Jørgen i ”Liv”. Nu gik det med vind,
strøm og spiler nordpå, hvor de holdt placeringen lige til målstregen. Vi andre kæmpede
en kamp bare for at nå Røsen, men nåede den
dog. Nogle udgik, og andre sprang den røde
bøje syd for møllerne over og gik direkte i mål.
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Motorbådene sejlede pålidelighedsløb, hvor
de skulle sejle samme rute 2 gange.
Ved den efterfølgende frokost på søndre
mole, blev præmierne overrakt – og alle fik en
præmie, der var købt ind hos Heller, som sponserede 50% af udgiften. Tak for det.
Resultatet blev at Jan (skolechef) vandt 1.
præmien inkl. vandrepokalen for hurtigste båd.
Hos motorbådene blev 1ste pladsen vundet af
Henrik Hegelund, der modtog vandrepræmien et fint ur til hylden. Dejlig dag – tak til arrangør
og dommere – og vi håber, at endnu flere både
stiller op næste år den 2den søndag i juni måned.
Lillian fra ”Peter Wessel”

SCT HANS AFTEN

FORENINGENS MEDLEMMER med familie var mødt

talstærkt op for at grille på terrassen ved DMU,
hvor ungdomsafdelingen havde tændt grillen. Bålet blev allerede tændt kl. 20.30, da et uvejr trak op
sydfra, ligesom Midsommervisen blev afsunget før
tid. Det var godt tænkt, for lige pludselig stod regnen ned i tove, og alle trak ind i huset, der hurtigt
blev fyldt – også af tangodanserne, der havde øvet
og danset på det store dæk mellem bakkerne.
Claus Rønnow havde påtaget sig at holde båltalen, og det klarede han med bravur uden manuskript. Han roste ildsjælene i foreningen, og gjorde
opmærksom pål, hvor vigtigt det er at få fat i hjælpere til ungdomsafdelingen, der har mange børn
tilmeldt. Omtalen af den manglende heks på bålet,
vakte stor latter, idet han pointerede, at den heks, vi
sendte afsted sidste år, blev slået tilbage til Sundby
af de store møllevinger, og så var den sgu sur. Ingen
af de tilstedeværende var i tvivl om, hvad Sundby
Sejlforening står for efter den tale.
Så blev der danset.Der var 2 musikere, der spillede dejligt, mens bålet brændte videre trods regnen,
der styrtede ned.

Seniorernes
Skt. Hans Aften
VI SAMLEDES i Fritidshuset for
at holde Skt. Hans. Poul Erik var
grillmester, og alle satte sig ude
ved vore "nye" borde, og nød det
rimelige vejr. Midt i orgiet af dejlig
mad, rejste Helga sig og sagde, at
nu var hun nødt til at tage bussen,
for hun ville nå hjem inden regnvejret. Vi andre hyggede videre, for
det var jo lunt og godt. Men en halv
time senere kom regnen voldsomt,
og vi styrtede ind, totalt overraskede, og blev klar over, at vi havde en
vejrprofet iblandt os. Vi så intet bål,
hørte ingen taler eller sang, men
havde alligevel en skøn aften med
lyn, torden og regn.
Grethe Jacobsen

Lillian Green
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TIRSDAGSSEJLADSEN
STEMNINGEN HAR HURTIGT udviklet sig
til ren magi om tirsdagen. Det er uformel
kapsejlads, når det er bedst, og der er
plads til flere. Sejlruten laver vi på dagen,
og den bliver kyndigt fremvist på søkort.
Vi hænger til tider i kø ved pælene bare
for at komme ud af havnen.
Selvom det er under afslappede forhold,
bliver der sejlet fokuseret og tæt derude.
Bagefter mødes vi ved grillen, hvor snakken går ufatteligt højt. Kom og vær med
til at skrive nye sejlerhistorier.
Af Morten Speerschneider, PEA

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER:
Morten Puggaard Jensen; Thomas Juul, Keld Leo Vang Hansen, Anna Blond Frank, Morten Werner
Madsen, Jess Andersen, Rene Mahoney Bendixen, Rasmus Brandt Lassen, Hannah A. Jockers, Nis
Beck Nielsen, Kristoffer From, Jesper Vedel Hansen, Christian Hylleborg, Steen Pedersen, Susanne
Ostenfeldt Lund, Ole Ostenfeldt Lund, Sophia Ostenfeldt Lund, Per Frederiksen, Lau Haastrup,
Ninna Henriette Haastrup, Jette Bødskov, Kim Bødskov, Patrik Gustavsson, Sune Strøm, Kristoffer
Weiss, Malene Kihm Hesselfeldt, J. Tobias Ehlers Frimurer, Andreas Grønbech, Jens Borchsenius,
Claus Due Andersen, Michael Fussing Clausen, Poul Axel Hammershøy, Anders Ejstrup, Flemming
Hanghøj, Guri Hanstvedt, Steffen Hulbæk Christiansen, Lianna Lisa Wohlegemuth, Per Bilstrup,
Michael Junget, Astrid Aarup Berg, Mathias Aarup Berg,
Kasper Hesselfeldt, Jesper Bruun Eriksen, Anton Corbal, Ditte Bruun Eriksen, Uno Haastrup, Christian Paaske, Peter Mikkelsen og Martin Bylov Nielsen.
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Afsender:
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
2300 København S

SundbySejl

JULEAFTEN 2016
Vi laver julemad til afhentning,
I vil kunne hente det dagen
inden, altså lillejuleaften fra
kl. 12.00 til kl. 16.00.
Vi gør det hele klar, lige til at
varme og I får selvfølgelig en
brugsanvisning med.

ANDESTEG
Med hjemmelavet rødkål,
brunede kartofler, hvide
kartofler, sauce og surt
Pris. kun 150kr pr. person.
4 personer for kun 500 kr.
inkl. alt

I kan også bare købe en hel
stegt and for 375kr.
HUSK at bestille i god tid
senest torsdag den
22. december 2015
Vi glæder os til at høre
fra jer.

S U N D BY S E J L C A F E & R E S TA U R A N T A M A G E R S T R A N DV E J 1 5 2 3 0 0 KØ B E N H AV N
S U N D BY S E J L . D K
TEL: 3259 4130

