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2 •   

Medlemsblad for

Sundby Sejlforening

Amager Strandvej 15, 2300 København S.

INFO:

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

Husk  adresseændring til Sundby Sejlforening  

Formand

Tonny Pedersen  tlf. 23243264

Mail: wain.fam@mail.dk

Næstformand – Motorbåd & sikkerhed

Flemming von Wowern tlf. 53633200

Mail: havneudvalget@sundby-sejlforening.dk

Havneudvalg

Fritz Meiniche tlf. 20482556

Mail: f.meiniche@webspeed.dk

Havneudvalg

Tom Høst tlf. 20482556

Mail: tj.hoest@gmail.com

Havneudvalg

John Jacobsen tlf. 21858679

Mail: john-jacobsen@hotmail.com 

Sekretær 

Poul Christensen tlf. 20320238

Mail: pc@chiep.dk
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Ungdomsleder 

Lena Skov Andersen

Mail: ssf.ungdom@gmail.com

Sejladschef 

Jan Lauridsen tlf. 29287225

Mail: cdogjal@youmail.dk 

Aktivitetsleder

Joan Høst tlf. 31100862

Mail: tj.hoest@gmail.com

Kasserer (ej bestyrelsesmedlem)

Britta Scharff tlf. 21818094

Mail: kasserer.ssf@sundby-sejlforening.dk 

Webredaktør

Svend Erik Sokkelund tlf. 20250240

Mail: sally@sokkelund.net 
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INDHOLD:

Sundby Sejlforening er vokset ud af intet - skabt 

af medlemmerne: På 90 år er den vokset fra 

afvandingskanal til velfungerende privatejet havn 

på lejet grund. Ivan og Birthe Frisch, som begge 

er børn af forgangne nybyggere fortæller om forti-

den og starten af et godt foreningsliv: 

 Alt hvad medlemmerne selv kunne udføre blev 

lavet for færrest mulige penge. Det gav sam-

menhold og gode fester. For at betale kontingent 

skulle man op til kasserer Sparre på Højdevej. 

Under 2. verdenskrig spærrede tyskerne havnen 

af, men man kunne alligevel sejle, for tyskerne 

eskorterede bådene til Isefjorden, som blev døbt 

”Kravlegården”. Gamle klædeskabe blev sat op for 

enden af havnen til grej og maling, og så sagde 

man:”Vi skal lige hente noget i skabet”. Også 

revyer blev opført. Kulisserne blev fremstillet på 

Lergravsvejens skole. Medvirkende var bl.a. Poul, 

navigatør på Nordkaperen, og Magda, Ivans mor, 

var suffl øse. Ivan startede sin sejlerkarriere, da 

han fi k en jolle i konfi rmationsgave. Han udruste-
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DEADLINE for indlæg til 

næste udgivelse: 

2. december 2013

Forsidebilledet:

SSF’s første klubhus 

og tidligere og 

nuværende 

standere

 

Fotograf: 

Per

de den med en mast, og en presenning blev syet 

om til sejl. Da det nye klubhus skulle bygges fi k 

Birthe, som var junior, den store ære at nedlægge 

grundstenen. Klubhuset modtog mange gaver. 

Vivi Leif skænkede den store udvendige stander i 

bronze, og Ivans far Robert malede den. Han ma-

lede også frisen ved kommandobroen i den store 

sal. Den blev for nogle år siden restaureret af John, 

Ivan og Birthes søn, barnebarn af Robert. Ivan og 

Birthe startede med en W-båd, som de sejlede på 

ferie i med 2 blebørn, en dunk med vand, en pøs 

og kravlehøjde i kahytten. Dog insisterede Ivan på, 

at der ikke måtte hænge bleer til tørre i riggen, når 

de sejlede ind i en havn. I dag er W-båden skiftet 

ud med en Albin Ballad, ” Magda”. 

Tillykke til os alle med de 90 år og alt godt i 
fremtiden.

12
Kapsejlads ............................................................13

Old boys ............................................................. 14

nnn
FRA SUNDBY TIL 

„KRAVLEGÅRDEN“



4 • SSF nr. 2 2.årgang • oktober 2013

Annika Daugaard Thomsen, Knud Hoff-

mann Jørgensen, Øystein Juul Nielsen, 

Anja Duborg Nodet, Mikkel Enggaard Jør-

gensen, Andreas Aagad Nielsen, Thomas 

Knudsen, Daniel Dulowski, Carsten Horn 

Nielsen, Jes Kromann, Ruben Østergaard, 

Jan Kjøbek Petersen, Niels Chr. Baark, 

David Krogh, Janus Knudsen, Benny 

Kofoed, Hjalmar Elmegaard, Johannes 

Nobel-Rieper, Jonatan Svendsen, Kasper 

Rumle Svendsen. Jens Bryant Vesterga-

ard, Claus Vestergaard, Thomas Kromann, 

Lars Kristensen, Michael Teisner-Sommer, 

Michael Skok, Lise Berke, Anita Higgins 

Larsen, Jimmi Larsen, Thomas Prehn, 

Kristine Stokholm, Anders Bærentsen, 

Kenneth Vandsted Nielsen

Søndag den 17. november 
kl. 13.00 i SSF’s restaurant

Adgangsbillet kr. 10,- kan købes hos se-

niorerne om onsdagen i fritidshuset eller 

ved indgangen på selve dagen.

Det spilles 8 ordinære spil. Pris pr. 

pladse kr. 10,-

Derefter spilles 3 ekstraspil med nye 

plader. Pris pr. plade 10,-

Mange fi ne præmier

ALLE ER VELKOMNE!
Nu er svenskekysten med. 
(mere i næste nummer)

Havneudvalget gør opmærksom på, 

at haveaffald ikke må blandes sammen 

med dagrenovation. På P-pladsen ud til 

Amager Strandvej er en plads for haveaf-

fald markeret med betonblokke. 

John Jacobsen : nyt havneudvalgsmedlem. Her fo-

tograferet på en af havnens nyrenoverede bænke.

Tom Høst: ligeledes nyt medlem af havneudvalget.

NYE BESTYRELSESMEDLEMMER

DET LEVENDE SØKORT

HAVEAFFALD

SENIORERNES BANKOSPIL

HUSK

HUSK: INGEN BÅDE VED MIDTERMOLEN EFTER 15.  NOVEMBER
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Carlsberg støtter Ungdomsafdelingen, når du køber 
SPORTSVAND i restaurant Sundby Sejl 

at afl æse EL-måleren i dit skur 
og meddele kassereren dit forbrug 
senest 30. november 2013
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LIDT OM FORSIDEN

90-ÅRS JUBILÆUM

Foreningens første klubhus foran det store nye.

Foto 15. september 1923.

Klubben blev stiftet d. 28. oktober 1923

Sejlforeningens første klubhus er fra 1924. Det er et tidligere 

is-hus fra Østrigsgade. Efter nogle år blev det for småt, så 

da det røde klubhus på nordre plads stod færdigt, blev huset 

anvendt som køkken. Senere blev det brugt til opbevaring af 

brændstof og gas. Pagodetaget blev i 1992 erklæret bevarings-

værdigt af Københavns Kommune. Huset blev i 1997 renoveret 

og fl yttet til prampladsen, hvor det stadig bliver brugt. Huset 

kaldes nu igen Saltsø Pavillonen.

De 4 standere:
 Bådelauget Saltholm fra 1923. Den blå SSF fra 1926. Den 

første røde stjerne fra 1936 kunne vi ikke få lov at bruge, da den 

tilhørte Randers Sejlklub. I 1937 blev den nuværende stander 

taget i brug.

1923-2013

Kom og vær med til at fejre vor forenings 90 års jubilæum ved 

en reception den 26. oktober 2013 mellem kl. 11 og 14.

Der er lagt op til nogle festlige timer med receptionsbuffet – 

underholdning – musik – taler og hyggeligt samvær.

Standernedhaling og afriggergilde: Standeren stryges kl. 17 og 

kl. 18 vil restauranten servere en formidabel 3-retters menu. 

Under middagen vil der være underholdning, og senere spilles 

op til dans. Pris for hele arrangementet: kr. 195,- og billetter 

kan købes i restauranten senest den 23. oktober. 

Se på opslag og hjemmeside 

90 ÅRS JUBILÆUM90 ÅRS JUBILÆUM



Kultur er mange ting: Kunst, sport, menneskelig 

opmærksomhed og adfærd.

Nogle gange opfører vi os fi nt og fornuftigt – 

andre gange går det måske lidt for stærkt, og 

fi nesserne skrider lidt for os.

Vi har i SSF to fi ne masteskure. De er fi nt indret-

tet til master, bomme og evt. gafl er eller andre 

rundholter. Det med ”masteskur” skal forstås ri-

meligt bogstaveligt! Skurene er til master og ikke 

til stående rigning. Når man kigger i masteskuret 

inden forårets tilrigning begynder, kan man kon-

statere, at ganske mange master ikke er rigget af. 

De ligger ikke ordentligt på bøjlerne, fordi der ikke 

er plads nok til den stående rig. Man kan også se 

salingshorn eller strutter rage ud i rummet, hvad 

der gør det vanskeligt at komme forbi eller lægge 

nye master rigtigt på plads. 

Det er ærgerligt, når masterne ikke kan komme 

til at ligge ordentligt indenfor bøjlerne, og det 

er ikke særligt godt for en aluminiumsmast at 

have stålwire omkring sig. Når masten ligger i 

et fugtigt miljø hele vinteren kan wiren skade 

mastens eloxering. Et andet ”fylde”-problem er 

rulleforstagene. De fylder en del, hvis de ikke er 

afmonteret. Tag rulleforstaget af masten og læg 

det inderst på bøjlerne. Så fylder det ikke – og 

masten ligger fi nt ved siden af.

Hvis alle master var pænt afrigget ville det 

betyde bedre plads i masteskuret. Det vil vi alle 

have glæde af. 

Sejlerskolen

Hvad rimer på ”kultur”?      Det gør ”Masteskur”!

kanalerne kalderRundt i Københavns Kanaler uden master lørdag d. 12. oktober kl. 9.30.

Mødested: Ved sejlerskolens ”hus”, hvor vi planlægger dagens tur og får en morgenbitter.

Husk madpakken og det varme tøj.

6 • SSF nr. 2 2.årgang • oktober 2013
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NATTEVAGT

Denne collage med knob og knuder hænger 

upåagtet i Skipperstuen - blandt alskens 

rariteter. Den er skænket af Pløk m. frue til 

indvielsen af vores nuværende klubhus. Rig-

ger Einer har konstrueret tavlen på B&W. Det 

er en historisk perle, som fortjener en bedre 

placeringen. Mange har foreslået, at den skal 

hænge i vores nye indgangsparti, så både 

SSFs medlemmer og gæster kan glæde sig 

over den, når de træder ind i vores fl otte hall, 

der yderligere vil blive udsmykket med en 90 

års fødselsdagsgave i gulvet. Doneret af et 

medlem.

 Tavlen fortæller, at vi - som forening - kan 

løse alle knuder, binde knob, som knytter os 

sammen, og vores baggrund er det blå hav.

Nattevagter:
Den 1. oktober starter vagtordningen – nu 

igen med TV i skipperstuen.

Følgende gælder:
Bådejere mellem 18 og 65 år skal gå 2 vagter 

- er du mellem 65 og 70 år kan du nøjes med 

at gå 1 vagt inden udgangen af april. Vag-

terne foregår mellem kl. 22.00 aften og 6.00 

morgen. Tilmeld dig på hjemmesiden eller 

udfyld en blanket fra vagtskabet i skipper-

stuen.

KNOB



OKTOBER
Kontoret holder åbent torsdag d. 3. og 31. oktober fra kl. 19.00 – 20.30 
Ungdom:  Mandag 7. oktober: sejlads kl. 17.00 – 20,00 

  Lørdag 12. oktober: afriggertur/havnerundfart med resten af foreningen

  mødetid og sted m.m. se hjemmesiden 

  Mandag 14. oktober: afl yst grundet efterårsferien 

  Mandag 21. oktober: efterårsmøde for ungdomssejlere og forældre kl. 17.30

   Vintersejlads bliver hver 14. dag – enten lørdag eller søndag fra 10–15. Der aftales 

yderligere. Forældre opfordres til at stå for fællesspisning efter sejladserne. 

  Ang. Navigationsundervisning og tovværkskursus – se sejlerskolen 

  Se i øvrigt den opdaterede information på hjemmesiden

Sejlerskolen:  Fredag 4. oktober: afslutning med sammenkomst for elever og venner i 

  Pejsestuen kl. 17,30.

  Lørdag 12.oktober: Vi sejler rundt i Kbh. kanaler uden master–mødetid kl. 9.30 ved  

  Sejlerskolens hus med madpakke 

  Navigationsundervisning for medlemmer starter 

   Tirsdag d. 1.oktober kl. 19.00 i Det Maritime Ungdomshus. Tovværkskursus 

starter til januar 

  Aktuel information se hjemmesiden
Kapsejlads:  Så er det slut med kapsejlads for i år

Seniorerne:  Fælles frokost med madpakke hver onsdag kl. 12,00 i fritidshuset

  Andre arrangementer vil blive annonceret i fritidshuset

Fælles for alle medlemmer af Sundby Sejlforeningen
  Nattevagterne starter 1. oktober – se separat annonce

  12. oktober kl. 9.30 Havnen rundt uden master - se separat annonce

   26. oktober fejres 90 års fødselsdagen med reception fra 11 – 14, 

standernedhaling kl. 17.00 og afriggerfest kl. 18.00

  Se separat annonce – og læs mere på hjemmesiden 

NOVEMBER
Kontoret holder åbent torsdag d. 7. og 28. november fra kl. 19.00 – 20.30
Ungdom:  Vinterundervisning kl. 17.30 – 19.30

  Mandagene d. 4. + 11. + 18. + 25.

  Aktuel information se hjemmesiden.
Sejlerskolen:  Aktuel information se hjemmesiden – navigationsundervisning hver tirsdag

Kapsejlads:  Der holdes vinterferie 

Seniorerne:  Frokostmøde hver onsdag kl. 12.00 med madpakke i fritidshuset

Diverse andre aktiviteter annonceres i fritidshuset
Fælles for alle:   Søndag d. 3. november mødes vi i Pejsestuen til jule-klippe-klistre dag med 

glögg og æbleskiver

  Torsdag den 7. novemmber fra 16.00 – 18.00

  Eva og Stig spiller og underholder til fællessang i Pejsestuen 

  Søndag d. 17. november kl.13.00 afholdes Seniorernes BANKO SPIL i klubhuset 

  Se separat annonce

8 • SSF nr. 2 2.årgang • oktober 2013
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DECEMBER
Kontoret holder åbent torsdag d. 5. december fra 19.00 – 20.30

Ungdom:   Mandag 2. december: Juletræf kl. 17.30 – 19.30 (forældre, søskende og 

andre landkrabber er velkomne) 

  Aktuelle informationer – se hjemmesiden
Sejlerskolen:  Navigationsundervisning hver tirsdag

  Aktuel information se hjemmesiden 
Kapsejlads:  Vinterpause 

Seniorerne:  frokostmøde hver onsdag kl. 12,00 med madpakke i fritidshuset

  Onsdag d. 11. december Julefrokost - afholdes i Sundparkens festlokaler

  Information og tilmelding på opslag i fritidshuset

Fælles arrangementer for alle medlemmer:
  Lørdag 7. december julefrokost i restauranten kl. 14.00 

  Se separat annonce

  Søndag 8. december: Børnenes juletræsfest kl. 14.00

  Se separat annonce

   Tirsdag d. 31. december: Seniorerne byder på glögg og æbleskiver i fritidshuset fra 

11.00 til 13.00 til alle foreningens medlemmer

Husk at se de opdaterede informationen på hjemmesiden: www.sundby-sejlforening.dk

JANUAR 2014
   Der udkommer nyt medlemsblad med nye orienteringer, men allerede nu har vi i 

følgende arrangementer på plads for januar måned

Kontoret holder lukket hele januar måned 
Ungdom:  Se alle opdateringer på hjemmesiden

Sejlerskolen:  Der undervises stadig i navigation, og der starter undervisning i tovværk på mandage. 

Fælles arrangementer for alle medlemmer i SSF:

   Tovværkskursus, hvor du kan lære alt om knuder og knob, foregår på mandage. 

Se hjemmesiden 

  Søndag d. 26. januar 2014: 

  Foreningen starter sæsonen med et stort BANKO SPIL

Se nærmere i næste blad og på hjemmesiden

HUSK  At give dit bidrag til medlemmernes jubilæumsgave – der står en indsamlingsdåse på 

skranken i restauranten.

   Send en mail – ring eller læg en lap i postkassen på kontoret - hvis du har fået nyt tlf.

nr. inden for de sidste år. Det er nemmere at få fat på dig, såfremt din båd blive udsat 

for en påsejling eller anden form for skade 

Tilmeld dig nyhedsbrev via hjemmesiden – så du kan blive hurtigt opdateret. 

efterår/vinter
der
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SK
OV

TU
R Den 4. september løb den årlige skovtur af 

stabelen og turen gik først til Køge Miniby. Vi op-

levede de levende værksteder, hvor materialerne 

til de fl otte huse bliver fremstillet i målestok 1:10. 

Derefter gik turen via Karise - Ost og Mode - vi-

dere til Fjordkroen ved Prøstø Fjord, hvor 

vi blev beværtet med en dejlig frokost. 

Hjemturen gik over Faxe Ladeplads, hvor 

sejlklubben lagde klubhus til kaffen og 

Mimis hjemmebag.

FRA SENIORENE
Hver onsdag er seniorerne mødt op og har nydt det 

gode vejr. I maj var der en fælles tur til Valby Bådelaug.

 20 medlemmer af seniorerne deltog sammen med 

medlemmer af Amager Marine Forening i en skøn 5 da-

ges tur i bus til Stockholm i dagene omkring Skt. Hans. 

Elin havde arrangeret en tur med alt, hvad man kunne 

ønske sig at opleve i Stockholm. 

 Det maritime indslag fi k vi på udturen ved i Mo-

tala, hvor Gøtakanalen løber ud i Vätteren. Derefter 

ved ”Bergs sluser” hvor vi så hvordan bådene kom op 

gennem slusetrapperne. Næste dag var vi med det 

gamle skib ”Stockholm” på Skærgårdstur til fæstningen 

Waxholm. På vejen fi k vi en overdådig frokost, og vi 

beundrede de mange lystfartøjer, der vendte tilbage til 

byen efter svenskernes forlængede midsommer week-

end.

 På andendagen fi k vi en rundtur til alle seværdig-

hederne – Stadshuset – Slottet og vagtskiftet – Drott-

ningsholm slot og Wasa museet – en fantastisk dag. Vi 

oplevede også sæsonens første Allsang på Skansen.. 

En pragtfuld tur.
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1.ste præmien - bestående af rødvin - gik til sejlbå-

den Mila med Joachim og alle børnene, der dog fi k 

slikposer.

 Motorbådene sejlede et pålideligheds løb, hvor 

Lewis vandt i båden ”Polo” og igen gik hjem med 

vandrepræmien. Se mere på hjemmesiden

Ønsket til næste år er fl ere deltagere til dette dej-

lige arrangement og bedre vejr.

Ungdomsafdelingen og sejlerskolen 

mødtes til ”sejl noget andet” søndag d 25. 

august, hvor der mødte 8 fra ungdom og 7 

fra sejlerskolen op.

 De voksne sejlede ynglinge og joller og 

de unge kom ombord i spæghuggerne.

 Alle havde en dejlig dag, hvor der blev 

lært en masse og grinet meget. 

Det blev sommer, og rigtig mange drog på sejler-

ferie i det skønne vejr godt nok med lidt frisk vind 

i starten af måneden. Vores stander er blevet vist 

over det ganske land.

 Vores egen havn blev fyldt af glade gæster fra 

nær og fjern. En del havde besøgt os tidligere, og 

mange nye dukkede også op for at kontrollere, om 

der nu også var så hyggeligt som man sagde, og 

så skulle man jo lige besøge Hovedstaden, prøve 

Metroen og kigge på den nye turistmagnet ”Den 

Blå Planet”. Der blev grillet på alle molerne, og 

rigtig mange fi k nydt Gert og Karstens gode mad 

på terrassen. Den var der jo også gået rygter om.

 Sommerens havnefoged Henning ”Børstenbin-

der” havde travlt med at få bådene placeret og få 

alle til at betale uden sure miner samtidig med, at 

han skulle være turistguide og skaffe løsninger til 

sejlere med motorproblemer og meget andet. 

Se
jl 

no
ge

t a
nd

et
!

Igennem sommeren er 
der  sket  meget i  vor 
sej lforening: 

Søndag den 16.juni 
afholdt vi årets familie 

kapsejlads i en meget 

frisk vind. 7 sejlbåde og 

3 motorbåde stillede 

op, og efterfølgende 

indtog vi frokosten i 

fritidshuset på nor-

dre mole, hvor også 

præmie-overrækkelsen fandt sted.



Nu fejrer vi sommeren- den lyse tid på året- 

som vi holder så meget af, men vi danskere får 

ofte rodet tingene lidt sammen. Midsommer var 

natten mellem fredag og lørdag. Det er her man 

oprindeligt fejrede solen, som den livgivende ting, 

den er. Vi har senere fået rodet kristendommen 

ind i tingene. ”Sankt Hans” er det danske helgen-

navn for Johannes Døberen, så der fi k vi pludselig 

bibelhistorien ind over. Vi har også fået overtroen 

og hekseriet med. Nu tænder vi bål og skyder 

hekse af mod Bloksbjerg. Tidligere tændte man 

bål for at holde hekse væk!

 Den sidste ”rigtige” hekseafbrænding havde vi i 

Danmark i 1693. Det var en kone fra Falster, Anne 

Palle, som blev anklaget for hekseri. Hun var 

blevet smidt ud af sin gård, fordi den nye landfo-

ged skulle bo der. Da Anne Palle forlod gården, 

tissede hun i porten. Kort tid efter blev landfoge-

den syg og døde. Det førte til anklagen mod Anne 

for hekseri. Hun blev forhørt af den lokale præst 

og senere af andre kirkefolk- på en ikke særlig 

mild måde- og til sidst tilstod hun hekseri. Hun 

blev dømt til døden på bålet. Kongen, Christian 

V, bestemte dog, at hun skulle halshugges, inden 

hun blev brændt.
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Så er der strøm til alle på 

søndre plads!

Havkajakhuset på 

nordre mole er blevet 

renoveret. Kim plads-

mand og Tryksen har 

sørget for, at det står 

fl ot malet. De har også 

stået for renoveringen 

af bænkene.
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Sundby Sejlforenings store julefrokost med 

musik

Lørdag d. 7. december kl. 14.00 - kr. 195,-

(se hvad du kan nyde på hjemmeside og opslag)

Billetter købes i restauranten senest torsdag 

den 28. november

Sundby Sejlforenings Juletræsfest for børn:
Søndag den 8. december kl. 14.00

Børnebilletter kr. 10,- købes i restauranten 

senest 6. december

Voksne: entre kr. 30,- betales ved indgangen. 

(læs mere på hjemmeside og opslag

Og så var der 
dem der sejlede 
kapsejlads:
En del af vore 

medlemmer 

drog også af 

sted for at sejle 

kapsejlads rundt omkring i Danmark.

 I Kieler-ugen deltog Marc Wain i sin Melges 

24, hvor han endte med en fl ot 6. plads.

 I dagene 3 –7 juli blev der sejlet DM for Nor-

diske Folkebåde i Kragenæs. Vores Danmarks-

mestre fra 2011 Tibbe Tit med Brian, Michael 

og Claus fi k en fl ot bronze medalje. Ditte fi k 

en placering længere nede i rækken, men som 

formand for Folkebådsklubben, har hun nok 

haft travlt med alt det praktiske. I august var 

der et stort stævne i Kerteminde. Her fi k Tibbe 

Tit også en 3. plads hvorefter de ligger nr. 2 på 

ranglisten for 2013. 

 Molich 10 meteren ”Amalie” med Finn Hirs-

hals deltog i Fyn Rundt fra Kerteminde. Han 

blev nr. 2 i sit løb, og har skrevet en dejlig be-

retning om hele turen. Læs den på foreningens 

hjemmeside.

 I august afholdt Grønsund Sejlklub DM for L 

23 og Int. Folkebåd.Vor tidligere danmarksme-

ster Nils Mogensen opnåede denne gang en 5. 

plads ud af 17 deltagere. Hos de Int. Folkebåde 

blev Martin (fra IF’eren Pia) Danmarksmester i 

båden Sjöhan fra Svanemøllen. 

 I Medenblik i Holland blev der i dagene 18- 

24 august sejlet Europamesterskab for Melges 

24. Chr. Schaldemose og Søren Andersen fra 

Sundby deltog. De fi k en placering i midten af 

feltet på 75 både. 

KAPSEJLLADS



Den årlige old-boys sejlads blev afholdt i week-

enden 17-18 august. Alle otte hold mødte hinan-

den, og i sidste heat søndag blev spændingen 

udløst. Årets vinder blev Claus Brask med Monica 

og Henrik som gaster.

 Lørdag aften var der som sædvanlig hyggelig 

sammenkomst i Det Maritime Ungdomshus med 

dejlig mad fra Gert og mandskab. Claus Rønnow 

havde arrangeret en morsom konkurrence.

 Vi takker for de mange fi ne præmier, der var 

sponseret af Thomas Meisl, Restaurant Sundby 

Sejl, Hellers, Doyle Sejl, North Sails og Lynettens 
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Bådservice og til alle hjælperne.

 Torben Lambert og Jannie vandt retten til at 

skrive til hjemmesiden, hvilket er sket. Kvaje-

præmien gik til Jan Lauridsen og hans mandskab. 

Karin, Annette og Martin vandt for 4. gang retten 

til at arrangere festen til næste år, medens Niels 

P., Charlotte og Grethe sørger for præmier.

OBS! Til næste år vil sejladsen blive afholdt i 

dagene 23.-24. august for at undgå problemer i 

forbindelse med Ironman konkurrencen. 

yold boys
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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.

Spis hvad du kan for 149 kr.

❋

Sundby sejl Cafe & Restaurant 

Amager strandvej 15 2300 København 

www.sundbysejl.dk • 3259 4130

SundbySejl

OBS!Ny menu hver mandag. 
Se hjemmesiden.

Husk at bestille bord til julefrokosten.


