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INFO:
Medlemsblad for

Sundby Sejlforening

Amager Strandvej 15, 2300 København S.
Tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion
Kontoret er åbent den første og sidste torsdag i
måneden mellem kl.19,00 og 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. 12-14 & tors. Kl. 16-17)
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 adresseændring til Sundby Sejlforening

Formand
Tonny Pedersen
Mail: wain.fam@mail.dk

tlf. 23243264

Ungdomsleder
Lena Skov Andersen
Mail: ssf.ungdom@gmail.com

Næstformand – Motorbåd & sikkerhed
Flemming von Wowern
tlf. 53633200
Mail: havneudvalget@sundby-sejlforening.dk

Sejladschef
Jan Lauridsen
Mail: cdogjal@youmail.dk

tlf. 29287225

Havneudvalg
Fritz Meiniche
Mail: f.meiniche@webspeed.dk

tlf. 20482556

Aktivitetsleder
Joan Høst
Mail: tj.hoest@gmail.com

tlf. 31100862

Havneudvalg
Tom Høst
Mail: tj.hoest@gmail.com

tlf. 20482556

Kasserer (ej bestyrelsesmedlem)
Britta Scharff
tlf. 21818094
Mail: kasserer.ssf@sundby-sejlforening.dk

Havneudvalg
John Jacobsen
Mail: john-jacobsen@hotmail.com

tlf. 21858679

Webredaktør
Svend Erik Sokkelund
Mail: sally@sokkelund.net

Sekretær
Poul Christensen
Mail: pc@chiep.dk

tlf. 20320238
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Husk redningsvesten
V
– den kan redde liv
Det er ferietid, og der er rigtig mange børn på
havnen. Det er også tid til igen erindre om, hvor
vigtigt det er, at alle børn, der færdes på molerne
og er ombord i bådene, er iført redningsvest.
Vi skal også huske på, at der ifølge loven altid
skal være 1 redningsvest pr. mand i en båd, der
sejler i danske farvande. Det koster en bøde,
såfremt du bliver stoppet af politiet og redningsudstyret ikke er i orden.
Vi er i den forbindelse blevet opfordret til at
igangsætte en indsamling af brugelige rednings-

veste, som du eller dine børn er vokset ud af,
eller ikke længere har brug for.
Der vil blive opsat nogle kroge i maskinværkstedet, hvor disse redningsveste bliver hængt op,
således at der altid kan lånes en ekstra vest til
kammeraten, barnebarnet, chefen eller mormor,
der skal med ud at sejle.
Disse redningsveste vil blive forsynet med
SSF’s navn, og skal selvfølgelig hænges på plads
efter brug.
Se lige efter, om du er en af dem, der har en
vest hængende du ikke bruger.
Lillian
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VIGTIGT!
Husk at afmelde bladet,
hvis du ikke ønsker at modtage det pr. post.
Brug bladets mailadresse: bladet@sundby-sejlforening.dk

25

40

JUBILARER

Følgende jubilarer blev – ved årets generalforsamling – hædret med et fin nål:
25 års Jubilarerne:
Jens Svendborg, Bobby H.S. Petersen, Inger
Pfeiffer, Poul Christen Lauritsen, Poul Lopdrup,
Jan Wilken og Chris Dam
40 års jubilarerne:
Gunnar Carsten Frederiksen, Ralph Gernol Larsen,
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50

60

Palle Scharff Rasmussen, Torben Rottbøll Andersen, Axel Brask, Per Bindsløv Frederiksen og
Johnny Holger Jørgensen
50 års jubilarerne:
Dan Henning Jensen, Bent Knudsen, Jens Julius
Rasmussen, Keld Palmberg, Niels P.Pedersen og
Vagn Holm Rarsmussen
og én enkelt 60 års jubilar:
Per (Sul) Jørgensen
Et hjertelig tillykke skal der lyde til dem alle.
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Generalforsamlingen indledtes som altid med at
mindes de medlemmer, der var afgået ved døden
siden sidste generalforsamling, og med at uddele
jubilæumsnåle til både 25 års, 40 års, 50 års og
en enkelt 60 års jubilarer.
Protokol: Formanden refererede herefter fra
sin deltagelse i Dansk Sejlunions generalforsamling. Unionen fylder 100 år i år, og det fejres bl.a.
med udgivelsen af en jubilæumsbog. SSF har et
eksemplar, som kan lånes ved henvendelse på
kontoret. Et tema på generalforsamlingen var
problemet med at få frivillige til at påtage sig de
mange opgaver, noget man også oplever i klubber
rundt om i landet. Der blev også givet en alvorlig
opsang til de klubber, der ikke har orden i økonomien, om at få styr på dette forhold.
Formanden beskrev proceduren, bestyrelsen
følger, vedrørende både, der udgør et problem for
foreningen.
Han beklagede den indførte forhøjelse af forsikringsafgiften på 34%.
Han udtrykte tilfredshed med at aftalen, foreningen har med restauratøren, fungerer.
Havn, plads og klubhus: De forskellige tiltag af
praktiske og sikkerhedsmæssige ting, der er blevet ordnet, blev nævnt, ligesom planerne for de
ting, der skal arbejdes med i den nærmeste fremtid, blev fremlagt, herunder også de opfordringer
og løfter fra medlemmerne, der var fremkommet
på medlemsmødet.
Omkring klubhuset var det især byggesagen og
forsinkelserne, der blev nævnt.
Fester: De traditionelt afholdte fester var forløbet
godt under Hannes kyndige styring.
Sejlerskolen: Sæsonen var forløbet godt. Der
var stor søgning til især sejlbåde, men også et
hold i motorbådssejlads blev det til. Eleverne har
deltaget i mange af sæsonens arrangementer.
Alle bestod den praktiske prøve i efteråret og de
fleste også prøven i navigation. Der var stor ros til
instruktørerne for en god indsats. Der er lagt op til
endnu en god sæson 2013.

Kapsejlads: I samarbejde med Lynetten, Kastrup
og Dragør er Amager cup genoptaget, ligesom
torsdagssejladserne vil ske i samarbejde med
Kastrup. SSF ’s sejlere havde i 2012 igen markeret
sig fint ved flere stævner rundt om i landet. Stor
ros til dem og stor tak til alle, der hjælper til på
forskellig vis.
Ungdomsafdelingen: Indsatsen fra ungdomslederen og instruktørerne har gjort, at SSF atter har
fået certificering som Ungdomsvenlig Sejlklub. En
løsning på den nedslidte gamle gummibåd søges.
Motorbåde og sikkerhed: 2 hjertestartere er
opsat. Redningsstiger er sat op. Der sendes snart
regninger ud til de medlemmer, der ikke har gået
deres vagt.
Hjemmeside og blad: Alle SSF’s klubblade kan
nu læses elektronisk. Det nye blad er taget godt
imod, men behovet er stadig omdiskuteret. Det
foreslås, at man skal meddele, at man ønsker
bladet i stedet for automatisk at få det tilsendt.
Bestyrelsen er tilfreds med funktionerne på
hjemmesiden, men som med bladet, er indholdet
afhængigt af, at medlemmerne leverer stoffet,
der skal gøre den interessant.
Herefter debat.
Regnskabet blev godkendt efter gennemgang af
spørgsmål til det.
Budgettet blev fremlagt og kan også læses på
hjemmesiden
Lovændringsforslag: Der var fremsat fire forslag.
De tre første blev vedtaget, det fjerde blev forkastet.
Andre forslag: Der var indgivet syv forslag.
Forslag nr. 1 blev trukket, nr. 2 blev forkastet, nr.
3 vedtaget, nr. 4 forkastet, nr. 5 vedtaget med en
ændring, nr. 6 forkastet og nr. 7 vedtaget.
Valg: Nyvalg: havneudvalg: Tom Høst valgt for to
år, John Jacobsen for et år.
Aktivitetsleder: Joan Høst, Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant for et år: Flemming von Wowern. Info Revision blev valgt som ekstern revisor
og Brian Friesendahl som intern revisor. Ny webredaktør Svend Sokkelund. Øvrige blev genvalgt.
Eventuelt: Efter flere indlæg afsluttede forman
den generalforsamlingen.

LÆS DET KOMPLETTE REFERAT PÅ
HJEMMESIDEN.
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Husk!

at stramme faldene, når du forlader din båd, så de ikke støjer.

Lidt om det sidste af de gamle ure i klubhuset.
Uret, der sidder over skydedøren i den
store sal, er også et smukt mekanisk ur,
der er dekoreret øverst med KSU (Københavns Sejl Unions) stander, og ellers
med standere fra klubber under KSU,
nemlig: Kastrup Sejlklub, Sejlklubben
Enighed, Øresund Sejlklub Frem, Sundby
Sejlforening, Sejlklubben Øst og Sejlklubben Sundet herudover Dragør Sejlklub,
Kvindelig Sejlklub, Hvidovre Sejlklub, KAS
og Triton.
KSU blev stiftet i 1932 af 6 Københavnske sejlklubber, der som hovedopgave havde at samle klubberne om alt af sejlsportslig interesse,samt at arbejde for fremme af
sejlsporten. KSU’s stander var en hvid firkant med en rød ring omsluttende et rødt
stiliseret byvåben. KSU blev ophævet i
1992 efter mange års samarbejde omkring
havnebyggeri, krigsforsikring, kapsejladser,
samarbejde med Københavns Kommune
og oprettelse af kredse i Dansk Sejlunion
og overtagelse af Flakfortet.
Uret er også et af ”klokkemagerens”
værker, men vi mener ikke, det blev overdraget ved selve indvielsen af klubhuset
i 1958, men et par år senere. Jeg har ikke
kunnet finde nogen dokumentation, og jeg
synes jo selv, at det har sidder der altid.
Udover urene, som var en gave fra
Klokkemageren, var han primus motor i at
indsamle penge til at få en ny rå på flagmasten, til vindmåleren, som sad deroppe,
og instrumenterne ved mastens fod, og
videre ind i klubhuset.
Tilbage fra dengang er stadig den
smukke vindrose over pejsen, og vindfløjen, som er en model af Nordkaperen, der
sidder på taget lige ovenover.
Lillian Green
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DIESELHOUSE

Ib Petersens B & W motor på museum En hel
del af SSF’s medlemmer var - sammen med
andre dieselmotor entusiaster - inviteret til
”Fernisering” på B & W museet ”Diesel House” i
Sydhavnen lørdag d. 25. maj. Her er Ib’s gamle
gennemrenoverede motor udstillet, og denne
lørdag skulle den startes for publikum. Ca. 85
personer var mødt op og blev budt velkommen af
chefen for Diesel Houses Venner, hvorefter Ib fortalte lidt historie om sin gamle motor og lidt om
ombygningen af den. Motoren er en BURWAIN
DIESEL 6 A 13 D, årgang 1945. Den oprindelige
motor havde ligget i familiens motorbåd Britt
i mange år indtil 1990 og var halvt rustet op. I
SSF’s motorværksted fandt Ib en reserveblok til
samme motor. Den havde ligget i ”Valkyrien”, der
var ejet af et gammelt medlem Østergaard. Ib
havde allerede en del år tidligere købt restlageret
af reservedele hos Nordisk Diesel for jernprisen.
Efter velkomst og tale gik vi hen til motoren, der
stod på en meget fin plads i museet. Da alle var
på plads startede Ib motoren, der efter et øjeblik
kørte som ”smurt” på alle cylinderne.
Herefter spredtes vi lidt for at gå rundt på
det spændende museum, inden vi mødtes på
græsarealet udenfor bygningen til pølser fra grill
og fadøl/vin. Arrangementet sluttede af med, at
den store HC Ørstedsmotor blev startet, hvilket var rigtig spændende og med et meget højt
lydniveau. En tak til Ib og Diesel Houses Venner
for dette arrangement. Vi kan kun anbefale, at
man besøger dette museum, der har åbent om
hverdagen og ved specielle arrangementer.
Forfatter: en der ikke har forstand på motorer.

Læs meget mere om ombygningen af Ib’s motor
i medlemsbladet fra december 1997, der findes på
hjemmesiden.

Nyt fra Sejlerskolen
Så kom vi endelig i gang med den nye sejlsæson. Vinteren ville ikke give slip på Sundby.
Da vi afholdt vores generalforsamling havde
vi stadig is i havnen. Det var drøjt med al den
venten på forår! Sejlerskolens introduktionsdag
gik fint. Mange elever var mødt frem med
spændt forventning til deres ”sejler-fremtid”.
Der har været stor tilmelding til sejlerskolen,
nogle måtte på venteliste, men vi kunne stille
fulde hold. I år var der også et motorbådshold
til ”Bollen”. De sejler om onsdagen. Forårsklargøringen af bådene gik fint som sædvanlig.
Det er en svir, når der er så mange mennesker
om arbejdet. Selvom der er undervisning i det
– som jo også tager lidt tid – går det over stok
og sten. Vi havde også travlt. Det der skulle
ligne forår kom sent og standerhejsningen
ventede lige om hjørnet. Vi sætter en ære i
at bådene ligger riggede og sejlklare på den
store dag, hvor foreningens stander sættes fra
flagmasten. Det klarede vi med flag over top
på ”Tyveknægten”, som ligger i midten! Nu har
alle været på vandet nogle gange – i meget
skiftende vejr! Det nye sejlertøj er blevet testet
(og i visse tilfælde skiftet ud til noget bedre).
Man lærer noget om vejr ved at sejle. Vi har en
skønsom blanding af 1.- og 2.-års-elever. Så for
mange er det en helt ny verden – og nogle skal
lige have repeteret noget efter en lang vinter
uden sejlads. Men alt bliver taget med godt
humør! Igen i år har vi to ”føl”. Det er dejligt, at
nye folk melder sig under fanerne og vil gøre
en indsats som instruktører på skolebådene.
Vi er snart mange ”gamle nisser”, så vi må
være opmærksomme på, at der skal ske et
vist generationsskifte. Heldigvis har vi sidste år
fået tre nye instruktører, hvad der betyder, at
bådene kan sejle en aften mere om ugen. Hos
alle er der en god stemning og eleverne ”kæmper” med tingene med stor ildhu og motivation.
Humøret fejler absolut ikke noget.
Sejlerskolen ønsker alle en god sæson.
Claus Rønnow
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JULI
Kontoret holder lukket hele juli måned
Ungdom:
mandag 1. juli: sejlads kl. 17.30 – 20,30 (sejlads kræver min. 6 sejlere)
		
mandag 8. juli: sommersejlads hvis nok tilmeldinger – tid aftales
		
mandag 15. juli: sommersejlads hvis nok tilmeldinger
		
mandag 22. juli: sommersejlads hvis nok tilmeldinger
		
mandag 29. juli: sommersejlads hvis nok tilmeldinger
		
Se i øvrigt den opdaterede information på hjemmesiden
Sejlerskolen:
Sommerferie
Aktuel information se hjemmesiden
Kapsejlads:	Diverse Danmarksmesterskaber herunder DM for Folkebåde i perioden 3 – 7. juli i
Kragenæs med deltagelse af sejlere fra SSF
Seniorerne:
Fælles frokost med madpakke hver onsdag kl. 12,00 i fritidshuset
		
Andre arrangementer vil blive annonceret i Fritidshuset

AUGUST
Kontoret åbner igen torsdagene den 1. august og 29. august fra 19.00 til 20.30
Ungdom:
mandag 5. august: sommersejlads hvis nok tilmeldinger
		
mandag 12. august: sejlads kl. 17.30 – 20,30
		
week-enden 17.-18. august ”Old Boys” stævne
		
Hjælpere søges. Der sejles i Ynglingene
		
mandag 19. august: sejlads kl. 17.30 – 20,30
		lørdag 24. august: ”Sejl noget andet” med Sejlerskolen (program følger. Husk tilmelding senest d. 19. august)		
		
mandag 26. august: sejlads kl. 17.30 – 20.30
Aktuel information se hjemmesiden
Sejlerskolen:
Normal sejlads mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
		
25. august: Arrangement – Program under udarbejdelse
Aktuel information se hjemmesiden
Kapsejlads:
lørdag og søndag d. 17.og 18. august : ”Old boys” sejlads
		
Separat annonce i dette blad samt på hjemmesiden
		
Aftenmatch hver torsdag i farvandet mellem Sundby og Kastrup
		
Start: kl. 19.00. Tilmelding: se Kastrup sejlklubs hjemmeside
		
www.kastrupsejlklub.dk
Seniorerne:
Frokostmøde hver onsdag kl. 12,00 med madpakke i fritidshuset
		
diverse andre aktiviteter annonceres i Fritidshuset

SEPTEMBER
Kontoret hlder åbent torsdagene d. 5. og 26. september fra 19.00 – 20.30
Ungdom:
mandag 2. september: Sejlads 17.30 – ca. 20.30
		
mandag 9. september: Sejlads 17.30 - ca. 20.30
		
lørdag 14. september: Klubmesterskab, forældresejlads m.m. kl. 9.00
		
indbydelse og tilmelding – se hjemmesiden og opslag i Ungdomshuset
		
mandag 16. september: Sejlads 17.00 – 20.00
		
		
mandag 23. september: Sejlads 17.30 – 20.00
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Aktuelle informationer – se hjemmesiden
Sejlerskolen:
Normal sejlads mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
		
Lørdag 7. september : Motorlære i påhængsmotor start kl.10.00
		Søndag 8. september : Motorlære i indenbords diesel – start kl. 10.00 begge disse
kurser er obligatorisk til duelighedsprøven.
		
Lørdag 21.september : Eksamen i motorbåd/sejlbåd
		
Søndag 22.september : Eksamen i motorbåd/sejlbåd
		
Lørdag og søndag d. 28. og 29. september :
		
Eksamen reservedage/Afrigning af bådene
Aktuel information se hjemmesiden
Kapsejlads:
Der sejles kapsejlads i farvandet mellem Sundby og Kastrup hver
		
torsdag kl. 18.30 tilmelding www.kastrupsejlklub.dk
		
lørdag 14. september sejles der AMAGER CUP med SSF som medarrangør
		se speciel annonce og mere om sejladsen og tilmelding på hjemmesiden og opslagstavlen ved indgangslågen		
Seniorerne:
frokostmøde hver onsdag kl. 12,00 med madpakke i fritidshuset
		
Onsdag 4. september afholdes den Årlige Skovtur ud i det blå
		
Yderligere information og tilmelding på opslag i fritidshuset
Fælles arrangementer for alle medlemmer.
Fisketuren:
Lørdag d. 14. september – tidspunkt og vilkår når tiden nærmer sig
Husk at se de opdaterede informationen på hjemmesiden: www.sundby-sejlforening.dk

OKTOBER
Der udkommer nyt medlemsblad med nye orienteringer, men allerede nu har vi i følgende
arrangementer på plads for oktober måned
Ungdom:
mandag 7. oktober - sejlads kl. 17.00 – ca. 20.00
		
lørdag 12. oktober – afriggertur/havnerundfart med resten af foreningen
		
tidspunkt m.v. se hjemmesiden
		
mandag 14. oktober – aflyst pga. efterårsferie
		
mandag 21. oktober – efterårsmøde for ungdomssejlere og forældre kl. 17.30
Sejlerskolen: 	fredag 4. oktober – afslutning med sammenkomst for elever og venner i pejsestuen
kl. 18.30
		Lørdag 12. oktober – Rundt i Københavns Havn og kanaler uden master -sammen med
resten af foreningen (mere om turen senere)
Fælles arrangementer for alle medlemmer i SSF:
		
12. oktober Rundt i kanalerne uden master mødetid kl. 10.00
		Reception og standernedhaling m.m. i forbindelse med foreningens 90 års jubilæum
lørdag 26. oktober – mere om tidspunkt m.m. på hjemmesiden og I næste nummer
af bladet.
Navigationsundervisning starter i oktober, medens tovværkskurset først starter op i janur 2014.
Det kommer mere information om arrangementer i oktober på hjemmesiden, på opslag og i næste nummer af
medlemsbladet .
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AMAGER-CUP
Østersøkredsens klubber:
Sejlklubben Lynetten, Sundby
Sejlforening, Kastrup Sejlklub
og Dragør Sejlklub arrangerer
2den del af Amager-Cup, der
sejles som selvstændigt stævne
lørdag d. 14. september 2013 fra
Kastrup Havn.
Sejladsen er åben for alle
DH-både og klassebåde – tilmelding, betingelser og mere
kan ses på hjemmesiden
www.amagercup.dk og
www.kastrupsejlklub.dk
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Standerhejsning
4. maj 2013

5. maj 2013

Loppemarked

Vejret var med os, og mange var mødt op til den
længe ventede start på sæsonen.
Proceduren var som vanlig: formandens (denne
gang positive) tale, hvor han bl.a. ønskede os alle
en god sæson, fællessang forfattet af Lillian og co,
hejsning af vores kønne stander, så en meget flot
lang og høj kanonsalut og til slut en drink til alle.
Efter dette festlig udendørs arrangement
samledes vi inde i klubhuset, forventningsfulde og
sultne.
Middagen var udsøgt og sluttede med en kop
kaffe. Hvor blev vi dog mætte. Maden var perfekt
og tak til Gerts hold for spændende mad og god
servering. En kop kaffe med tilbehør fuldendte
middagen.
Under hele spisningen spillede ”It takes Two”
smagfuldt og roligt, og nu satte de speed på musikken og dansen gik lystigt. Musikken var virkelig
god og satte kronen på en dejlig standerhejsningsfest. Joan, der afløste Hanne i festudvalget,

klarede sit nye job i fin stil, og Hanne takker vi for
alt det, hun har udført med bravour gennem de
år, hvor hun har stået for festerne .

Dagen efter standerhejsningen åbnede det årlige loppemarked kl.
11.00.
Der var mødt mange op, og alle havebordene blev fyldt op
med skønne ting og sager. Mange effekter skiftede ejermænd og
stemningen var høj, når man var så heldig at kunne rasle kassen
med de tyvere, man havde solgt for. Der var mange osere, som
man også kunne få en hyggelig snak med. Solen var flink, men
blæsten var lidt vel kold. Det var også hyggeligt at købe hos hinanden. Ved 15-tiden pakkede vi sammen efter endnu en dejlig dag
i havnen, og endelig er det danske forår kommet.

Husk!

at sætte dit skilt på grønt,
når du sejler og ikke kommer tilbage samme dag.
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Pinsemorgen

Pinsesolen dansede ikke, da Joan bød velkommen kl. 8.00, men Tove førte an på harmonika,
og vi sang: I Østen stiger solen op. Herefter blev
der serveret frisksmurte rundstykker med super
rullepølse, spegepølse, leverpostej, ost og ikke
mindst en lille en til halsen. Vi var så heldige, at

regnen holdt en pause, mens vi hyggede os
med salg af lotterier.
Vi var omkring 100 unge sejlere, nogle få
svenskere og resten var SSF’ere, som fik en
dejlig morgen og mætte og glade gik videre til
pinsefrokoster indendørs i regnvejr.

PINSETUREN TIL RAA
Efter den lange vinter og kolde forår, blev nogle
af os færdige til at sejle på pinsetur til Raa allerede fredag og nogle flere kom pinselørdag. I alt
10 både med 25 deltagere klarede den friske vind,
der blæste både fredag og lørdag, men samtidig
skinnede solen og der blev målt 27 varmegrader,
så det var lidt tropisk.
Raa Segelsellskab havde lagt den røde løber
frem, men i år fik en af deltagerne fra Lynetten
æren af at ligge ved den. Efter eftermiddagens
planlægningsmøde og en lille en dækkede vi
borde på terrassen, så der var plads til alle og
mødtes så igen kl.19 til en næsten varm udendørs grill, som Lynettesejlerne havde brugt, og
som efter lidt påfyldning kunne anvendes igen.
Det blev den skønneste aften udendørs og
med en solnedgang så smuk, samt måneskin.
Nogle af de lokale sejlere så melodi grandprix
på deres store fjernsyn – så da voteringen gik i
gang sluttede vi os til flokken og fik set Danmark
vinde – det var vældigt morsomt.
Søndag begyndte det at regne, men alligevel
var 6 cyklister klar kl. 10 til den årlige udflugt, men
denne gang blev de meget våde, og da de ikke
kunne finde bestemmelsesstedet på grund af vejarbejde, vendte de gennemblødte tilbage, og var
klar til frokost lidt over kl. 14 – indendørs –, men
inden nåede vi lige et gruppebillede, som Michael
Fraenckel tog af deltagerne.
Vores sædvanlige pandekagebagning på stranden måtte for første gang i mange år opgives
(måske er vi blevet sarte), men vi klarede stegningen i klubhusets fine køkken.
Mandag blev det igen pænt vejr, og efter en
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lettere rengøring af lokalerne gik det hjemover
med vinden agten for tværs. Nogle startede dog
motoren, for at det ikke skulle blive for sent.
En dejlig tur blev det dog, og vi vil atter sige
Raa Selgellselskab tak, fordi vi måtte låne deres
fine klubhus.

Nu er Det Levende Søkort blevet endnu bedre!
Mange der har det levende søkort sejler også
til Sverige. Indtil videre har de kun haft adgang
til kort over en lille del af Sverige – nemlig den
svenske side af Øresund.
Det kan Dansk Sejlunion gøre noget ved nu!
Vi har lavet en ny aftale med Sjöfartsverket i
Sverige, som gør at vi nu begynder at tilbyde
søkort over Sverige til brug med Det Levende
Søkort. Se mere på www.sejlsport.dk.

”Sejl noget Andet” foregik igen i år i Det maritime Ungdomshus og havde igen i år samlet ca.
25 unge sejlere fra Sundby, Lynetten, Kastrup
og en enkelt fra Svendborg. Afdelingens trænere Kristian, Søren, Leif, Kåre, Johan og Martin
samt lederen Lena deltog i arrangementet.
Lørdagen, hvor der var let vind om formiddagen, blev brugt på stranden, hvor der blev
”leget” i Light Fighter (strandkatamaran) til
1 person ) og i Blow cars, som er en 3 hjulet
surfsejler til landkørsel. I eftermiddagens friske
vind blev der sejlet Hobie Cats, Feva joller og
Melgels24, og her dukkede nogle ekstra gaster
op. Det kostede Maiken en forstuvet hånd
under sejlads i en Hobie Cat. Om aftenen blev
der grillet, og der blev spist mængder af mad
(man får en god appetit af al den friske luft).
Lenas mor Karin var ”praktiske gris” i køkkenet
under hele stævnet. 15 af deltagerne overnattede i ungdomshuset, og deltog søndag morgen
i arrangementet ved klubhuset, inden de fortsatte sejladserne.
Efter frokost blev der ryddet op, og en flok
trætte deltagere kunne slutte denne dejlige
week-end med hjemmebagt kage (bagt af
ungerne selv) og se frem til næste års pinsearrangement. Vi ser frem til at møde en del af
disse unge mennesker til Klubmesterskabet den
14. september kl. 09.00.
HUSK: dit barn eller barnebarn kan også
lære at sejle i vores dejlige Ungdomsafdeling.
Kig ud på Nordre mole mandag kl. 17.30 og
følg aktiviteterne og læs mere om afdelingens
arbejde på hjemmesiden.

Old-Boys
mesterskaberne
afholdes i weekenden 17-18
august

Årets store kapsejlads i Sundby for old-boys løber af stabelen lørdag og søndag d. 17-18 august
2013. For at være Old-Boys skal man være fyldt
40 år og pigerne dog kun 30 (gammel regel)
Som i de tidligere år sejles der i foreningens
tre Ynglinge. Der sejles i en serie af sejladser,
således at hvert hold møder så godt som alle
og får point for hver sejlads.
Det Maritime Ungdomshus vil igen være rammen om stævnet. Her er der skippermøde, og
lørdag aften vil der som vanligt være en god
middag og hyggeligt samvær. Annette, Martin
og Karin trak atter det ærefulde hverv at skulle
arrangere festen, medens Thomas Meisl’s hold
skal sørge for indkøb af præmier.
Under hele arrangementet vil der være
mulighed for at købe kaffe og pølser eller bare
slappe af og følge sejladserne. Resultatlisten vil
hele tiden blive ajourført
Mød talstærkt op, hvis du ikke har et helt
hold, så meld dig alene, så prøver arrangørerne
at sætte et hold sammen. Det lykkes næsten
altid. Nærmere omkring tilmelding og tidspunkter kan ses på foreningens hjemmeside og på
opslagene på havnen

Husk!

at du som medlem af SSF skal
føre foreningens stander under bagbord salingshorn eller i
mastetoppen, og på motorbåde,
hvor der kan findes plads til
den. Den må ikke være laset.
En ny kan købes på kontoret og på havnekontoret.
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Husk!
at sætte årsmærket på din båd, også
selv om den blver på land i sommer, og
du har vel husket at give havneudvalget
besked, hvis du bliver på land i sommer.

Præsentation af de nye bestyrelsesmedlemmer

JUBILÆUMSGAVE FRA MEDLEMMERNE

Mit navn er Joan Høst, jeg er ny aktivitetsleder i
SSF (tidligere kaldt festudvalgsformand).
Jeg er kommet i SSF siden 1963 hvor jeg er født
og ca. 18 år frem. Der har så været en lang pause
hvor jeg har haft andre interesser.
Både min mand og jeg fik så for nogle år siden
interesse for at sejle og købte min fars (af nogen

Der er foreslået og
igangsat at medlemmerne giver en
skærv til en fælles
gave i anledning af
foreningens 90 års
fødselsdag.
En indsamlingsbøsse er placeret
på disken i restauranten og en anden
vil cirkulere på
havnen.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Mikkel Bjelke Kristiansen, Maibritt Mørch,
Claus Lassen Jordan, Almer Anderas Viuff
Sandager, Oliver Bergsson Bernburg, Kjeld
Rothenberg, Lone Lisbjerg, Gillian Toner, Jesper
Juul Mikkelsen,Rasmus Deeskamp, Birthe Marie
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kendt som far til fire) motorsejler, og sidste år fik
vi så fast plads i SSF.
Jeg glæder mig til at være med til at lave nogle
fester og andre arrangementer her i SSF. Kunne
du tænke dig at være en del af et festudvalg,
være hjælper til enkelte arrangementer eller har
du ideer til arrangementer så skriv en mail til mig
eller fang mig i havnen.
Joan Høst

Husk!

Aktivitetsleder

at meddele Havneudvalget, hvis
du ikke ønsker at
bruge din plads
på land i vinteren 13-14. Det
skal ske inden
den 1. oktober.

Christensen, Laurids Kaaber Iversen, Jakob
Eliasson,Axel Birk, Kasper Eliasson, Jonathan
Eliasson, Dorthe Alvang, Bente Bülow Bredsted,
Dorthe Adsbøl Brandt, John Blyme Larsen
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Afsender:
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
2300 København S

SundbySejl
SUNDAY ROAST
Sunday Roast er en gammel tradition, der er kendt i mange lande,
som stadig er i brug i f.eks. England, hvor hele
familien samles og nyder den gamle tradition.
Normalt vil Sunday Roast være om formiddagen, men i Sundby Sejl vil
traditionen blive fra. kl. 16.00 til 20.00 den sidste søndag i hver måned.
Det vil komme til af foregå på denne måde:
der vil være mulighed for af vælge mellem 2 slags kød eller en gang fisk og
tilbehørs Buffet, men f.eks. Glaceret rosenkål - Roast kartofler - kartoffelmos stuvede gulerødder - fløde kartofler - smørdampede ærter.
– og nogle blandede salater.
Spis hvad du kan for 149 kr.
Spis hvad du kan + en dagens dessert for kun 179 kr.
Så vi håber I vil tage godt imod det nye tiltag.
Gert og Karsten Restaurant Sundby Sejl

k

Sundby sejl Cafe & Restaurant
Amager strandvej 15 2300 København

www.sundbysejl.dk • 3259 4130

