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FØRST VIL JEG ønske alle 
medlemmer et rigtig godt 
nytår, der forhåbentlig vil 
stå mindre i coronaens 

tegn end 2020! I skrivende stund er det uvist, 
hvordan julen kan holdes, men forhåbentlig er 
I alle kommet godt igennem julen og nytåret i 
familie og venners gode lag.

2020 blev et år præget af covid-19 restriktio-
ner og mange aflysninger. Sæsonen var meget 
anderledes end alle andre, jeg har oplevet i SSF. 
Ikke siden 2. verdenskrig har vi været omfat-
tet af så mange restriktioner og deraf følgende 
aflysninger, men vi har også oplevet lyspunkter. 
Ikke mindst den måde I som medlemmer med 
godt humør har tacklet situationen og fulgt de 
oplistede anbefalinger, samt det sammenhold, 
alle har vist, for at få tingene til at glide. Men 
der er også medlemmer, der har været alvor-
ligt syge, eller som har måttet isolere sig for at 
undgå smitten. 

Der har også været andre lyspunkter. Vi fik 
sejlet masser af tursejlads, og det lykkedes 
trods alt at arrangere kapsejladser samt at 
gennemføre en del af undervisningen i sejler-
skolen. Mange nye sejlere sprang ud, og vi har 
fået en hel del nye medlemmer i SSF. I løbet af 
efteråret fik vi retableret området ved det ned-
lagte slæbested således, at vi får en ny kaj, en 
ny grillplads samt flere nye vinterpladser.

Bestyrelsen arbejder på at ansætte en ny 
forpagter af Restaurant Sundby Sejl til sæson-
starten, men de fortsatte covid-19 begræns-
ninger har forsinket processen. Vi satser på at 
få en langvarig løsning i stedet for en hurtig, 
men usikker. 

På generalforsamlingen til marts skal vi 
tage stilling til, om vi skal have en flydebro i 
søndre bassin. Der er mange følelser i spil, så vi 
skal finde en balance mellem flere bådpladser 
og mindre plads til at sejle på i havnen.

Der arbejdes fortsat på at få en ny langva-
rig aftale med Københavns Kommune omkring 
lejen af vores område. Vi er oppe imod, at kom-
munen ingen hastværk har med at få taget de 

FORMANDENS TAR' ORDET

� 
I 2021 er det 10 år siden vi 
sidst afholdt DM for Nordisk 
Folkebåde, så d. 1.-3. juli 2021 
skal vi afholde DM igen. Vi 
forventer et stort stævne med 
omkring 40 deltagende både, 
og forhåbentlig med masser af 
sociale aktiviteter på land

principielle beslutninger for at udleje til idræts-
foreninger, som de mangler at tage. Omvælt-
ningerne på rådhuset har heller ikke fremskyn-
det processen. Vi er fortrøstningsfulde og hå-
ber, at det snart vil lykkes.

I 2021 er det 10 år siden vi sidst afholdt DM 
for Nordisk Folkebåde, så d. 1.-3. juli 2021 skal vi 
afholde DM igen. Vi forventer et stort stævne 
med omkring 40 deltagende både, og forhå-
bentlig med masser af sociale aktiviteter på 
land. Vi får brug for, at mange SSF’ere stiller op 
som hjælpere, men vi får også brug for plads i 
havnen under DM’et til de mange deltagende 
både. Det giver selvfølgelig noget besvær, men 
vi håber på forståelse, så vi endnu engang kan 
lave et fantastisk stævne, både for deltagerne 
og medlemmerne.

Jeg ønsker jer alle en god vinter og et godt 
helbred. Pas godt på hinanden!

Med sejlerhilsen
Claus Brask Thomsen
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NYT OM FORENINGEN

SEJLERSKOLELEDER
Mit navn er Mads Kjems 
Dyring (medl. 1727). Jeg er 27 
år gammel og har været med-
lem af Sundby Sejlforening 
i 3 år. Jeg tog mine første 2 
år i sejlerskolen, og deref-
ter 1 år som føl - og nu som 
instruktør og sejlerskoleleder. 
Min kæreste og jeg har en 
Polaris Drabant liggende ved 
midtermolen, hvorfra vi nyder 
livet i Sundby Sejlforening og 
de danske farvande. 

KLUBHUS- OG HAVNE-
UDVALGSMEDLEM
Michael Svensson

NYE BESTYRELSESMEDLEMMER

WEBMASTER
Martin Bregnhøi (medl. 1) har 
været aktiv tursejler i Sund-
by Sejlforening igennem de 
sidste 20 år. Først i en gammel 
Bandholm 26, Marta. Siden 
i en Lady Helmsman, Frida, 
og de sidste par sæsoner i en 
Caprice, Maude.

Martin er til daglig lektor 
på Københavns Erhvervsa-
kademi, hvor han underviser i 
webudvikling, så jobbet som 
webredaktør ligger lige for, da 
han gerne vil bidrage til for-
eningsarbejdet i SSF.

KAPSEJLADSLEDER
Jesper Lorents

SEKRETÆR
Torben Ryttergaard Nielsen
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HUSK! 
�  Giv foreningen besked, hvis 

du skifter adresse, mail eller 
telefonnummer på ssf@sund-
by-sejlforening.dk

�  HUSK at kontingent og plads-
leje m.m. forfalder 1. februar 
2021

�  Gå dine nattevagter og se til 
din båd i vinter, så du ved at 
stativ og presenning er ok. Kik 
også til naboens båd

�  HUSK at perioden for ansøg-
ning om plads i havnen er fra 
1. december til d. 31. januar!

�  HUSK at tidsfristen for ansøg-
ning om køb af skur er d. 28. 
februar!

        Ansøgninger skal ske via et 
link på hjemmesiden.

FRA MEDLEMSMØDET 
MEDLEMSMØDET HAVDE trods restriktioner, et 
rigtigt pænt fremmøde af meget interesserede med-
lemmer.

Bestyrelsen havde begrænset aftenen til at om-
fatte to væsentlige emner: nemlig renovering af slæ-
bestedet ved Søndre Mole samt klubhusets/restau-
rantens fremtid.

SLÆBESTEDET
John H. Simonsen præsenterede forskellige versioner. 
En var at anlægge en kort mole og et grønt område 
med borde og bænke og tilhørende grill. En anden 
var etablering af nogle bådpladser. En tredje var 
anlæggelse af en flydebro. Diskussionen gik lystigt, 
idet næsten alle tilstedeværende havde en ide om, 
hvad der var mest fordelagtigt for medlemmerne/
foreningen, men generelt handlede det om manglen-
de bådpladser. Formanden oplyste, at etableringen 
af landområdet vil blive igangsat snarest. Ved den 
kommende generalforsamling vil der blive fremsat 
forslag til flydebroer eller andre muligheder, der kan 
give flere bådpladser. 

RESTAURANTEN
Bestyrelsen fortalte, at man allerede havde modtaget 
mange ansøgninger. Fremtiden handler om, hvilken 
type forretning medlemmerne ønsker. Hvilken slags 
mad skal der serveres, skal vi have flere tema-afte-
ner, foredrag eller skal vi holde flere fester??? Mange 
kom med input, som bestyrelsen forhåbentlig sætter 
sammen, så vi får den bedste løsning.

Der kom ønsker frem om anvendelse af lokalerne, 
bl.a. at der kunne reserveres borde, som var forbe-
holdt medlemmerne.

Økonomien blev berørt. Konkursen og den mang-
lende forpagtningsafgift får selvfølgelig betydning for 
foreningen og dermed også SSF’s fremtid.

Lillian Green havde nogle forslag til, hvordan vi i 
fremtiden kunne sætte ind på sparesiden, f.eks. ved 
i vinterperioden at lukke brusebadene samt at skifte 
koder på toiletterne hvert kvartal, for at undgå mis-
brug fra udefrakommende.

Afslutningsvis var der almindelig diskussion om 
havnens vedligeholdelse.

KAPSEJLADSLEDER
Jesper Lorents
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SIDEN SIDST

løb af stablen den 10. oktober efter udsættelse 
på grund af stormvejr den 3. oktober.

De 12 fartøjer med besætninger, der havde 
tilmeldt sig, startede med morgenkaffe i Fri-
tidshuset, inden startskuddet gik kl. 9. Næsten 
alle deltagere fik fangst – nogle mere end an-
dre – og da tidsfristen udløb kl. 14, var der kø 
ved vaske og vægte, hvor fangsten blev vejet 
og målt ud fra de udmeldte kriterier. 

For planlægning, pointgivning og præmier 
stod Kim A. Jørgensen og Tony Olsen, og inden 
overrækkelsen af præmier blev der hyggesnak-
ket indendørs i læ for regn og med udsigt til 
den smukkeste regnbue. 

Første pladsen gik til båden LOMA med 
Mads G som skipper. De havde i deres store 
fangst 6 arter fisk, nemlig Ising, torsk, sild, rød-
spætter, skrubber og makrel, og fik i alt 202,7 

point anden og tredie pladsen gik til Søren i 
DOUBEL T og Jimmy og Jørgen i Frk. CAMILLA. 
Begge hold havde ligeledes fanget 6 arter på 
hver båd med henholdsvis 173,9 og 163,45 point. 

Båden MARIVAE med drengene Max og Fer-
dinand samt far fangede 5 arter, og udover den 
ordinære præmie - et gavekort fra en af spon-
sorerne - gik de hjem med hver sin flotte fiske-
stang. De resterende præmietagere og delta-
gere fik blink og pirke.

De mange sponsorer, der havde bidraget 
med de flotte præmier, blev takket, og også her 
vil vi sige tak til:

Savage Gear, Hellers, Johannesen Kran og 
Maskintransport, Billigt Fiskegrej, Bue- Net, 
Jans Lystfisker shop, Lars Heerwagen, Marine 
Torvet, Heino Strauss og Hvidovre Sport samt 
Sundby Sejlforening. Alle var de med til at gøre 
den traditionsrige fiskekonkurrence til en fest-
lig dag.
Fra redaktionen Lillian Green, der elsker fisk, men ikke har 
forstand på at fiske.

ÅRETS FISKEKONKURRENCE
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SUNDBYS MEGET LILLE kapsejladssæson af-
sluttedes med et Melges 24 stævne i week-en-
den 10/11 oktober. Sejladsen skulle have været 
et DM, men på grund af Corona-situationen 
blev det et godt træningsstævne med 6 dyg-
tige bådhold, der over de 2 dage gennemførte 
15 flotte sejladser i et ganske pænt vejr. Den 
samlede vinder blev Marc, Christian og Claes 
samt pigerne Lærke og Marie i D840 fra SSF.

Sejladserne blev styret af dommerne Mo-
gens og Erik (Basse) sammen med Jesper, me-
dens de hurtige mærkebåde blev håndteret af 
Jonathan, Andreas, Simon og Morten. Alle del-
tagere udtrykte deres store glæde med stæv-
net. Både lørdag og søndag afsluttedes dagen 
ved den store grill på terrassen med pølser, som 
Christian havde sørget for. Jesper takkede del-
tagere, dommere og hjælpere for deres indsats.

MELGES 24 STÆVNE
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KALENDER

JANUAR

Kontoret har åbent 
torsdag d. 28. fra 19.00-20.30

UNGDOM:  
mandag d. 25.: Vintertræning og teori 

SEJLERSKOLEN: 
Navigationsundervisningen fortsætter

KAPSEJLADS: 
Vinterpause

SENIORERNE: 
Ingen frokostmøder i denne måned

FÆLLES ARRANGEMENTER 
for alle medlemmer: 
Foreningens bankospil er aflyst i år
  
NATTEVAGTER: 
Der er stadig mange ledige nattevagter.

FEBRUAR

Kontoret har åbent 
torsdagene d. 4. og 25. fra 19.00-20.30

UNGDOM:  
mandage d. 1., 8. og 22: Vintertræning 

SEJLERSKOLEN: 
Navigationsundervisningen fortsætter

KAPSEJLADS: 
Vinterpause

SENIORERNE: 
Ingen frokostmøder i Fritidshuset 
Fælles arrangementer for alle medlemmer:

NATTEVAGTER: 
Har du gået dine nattevagter?
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MARTS

Kontoret har åbent 
torsdagene 4. og 25. fra 19.00-20.30

UNGDOM:  
mandage 1., 8., 15., 22. og 29.: 
Vintertræning og teori

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 
for alle medlemmer
Søndag d. 21.kl. 09.00: 
GENERALFORSAMLING 
Se de opdaterede informationer på hjem-
mesiden: www.sundby-sejlforening.dk 

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

APRIL
Der udkommer nyt blad med ny orientering

ALLE DATOER OG ARRANGEMENTER 
ER MED FORBEHOLD FOR DEN AKTUELLE 
SITUATION. HOLD ØJE MED HJEMMESIDEN 
OG OPSLAG PÅ PLADSEN 
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FRA DE 7 HAVE

JEG FIK EN FORESPØRGSEL af en sejlerven 
Thomas, som jeg for 2 år siden sejlede sammen 
med over Biscayen til Lynetten, om jeg ville 
med ned til Mallorca og sejle en båd hjem til 
Skanør. Thomas havde købt en Bavaria 
36 i Alcudia på Mallorca, som han 
ville sejle rundt i Middelhavet med 
sammen med sin kone og 2 børn. 
Grundet denne coronatid blev 
hans projekt annulleret, og hans 
båd skulle nu hjem til Skanør, 
hvor han bor. 

Jeg sagde straks ja, men hvem 
skulle mere med på sejlturen, jeg kun-
ne jo godt se, at turen ville tage ca 1 må-
ned. Thomas’ kusine Karin ville med   – Karin var 
også med for 2 år siden. Jeg foreslog så en 4. 
mand Kim Steffensen fra SSF. Efter jeg oriente-

EN SEJLTUR FRA ALCUDIA 
PÅ MALLORCA TIL SKANØR 
MIDT I EN CORONATID

rede om Kims kvalifikationer var vi nu 4.
Men hvordan kommer man fra København til 

Mallorca. Thomas og Karin klarede hver for sig 
deres tur med meget besvær. Thomas fra Ska-
nør og Karin fra Samsø. Jeg planlagde turen 

for Kim og mig. Der gik ingen fly fra Kø-
benhavn til Mallorca, kun hvis man fløj 

via de fleste hovedstæder i Europa 
for til sidst at lande i Palma 25 timer 
senere og en mindre formue fattige-
re. Vores tur gik så via Hamborg med 

tog og fly til Palma. Men at arrangere 
turen med aflyste fly, aflyste togforbin-

delser og aflyste Flixbus forbindelser var 
noget af en prøvelse, men det lykkedes endeligt.

Jeg skal lige nævne, at man ikke måtte rej-
se rundt i Europa uden et anerkendelsesvær-
digt formål og slet ikke som turist, så vi havde 
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fået det arrangeret sådan, at skibet var ejet af 
Thomas’ kone, Thomas havde oprettet et firma 
med speciale i bådtransport, og vi andre var 
ansat som søfolk med den opgave at trans-
portere båden. Alle papirer var underskrevet og 
stemplet af den spanske ambassade i Stock-
holm, så vores indrejse var lovlig. 

Kim og jeg ankom til Hamborg uden pro-
blemer og skulle så finde vores hotel, som Kim 
havde fundet på nettet ca. 200 meter fra tog-
stationen. Vi skulle have 1 overnatning inden 
flyveturen til Mallorca.

Det er helt mærkeligt, når man er vandt til 
en travl lufthavn fyldt med mennesker, at være 
helt alene i en kæmpe lufthavn, men vi fik 
checket vores bagage ind , og turen gik op til 
Security. Der var 2 bånd åbne med 7 mand til 
hvert bånd, så der slap ikke noget ulovligt igen-
nem. Vi ankom så til Palma den 3. juni og skulle 
udfylde en bunke papirer og fremvise vores ’an-
erkendelsesværdige’ dokumenter for at komme 
ud af lufthavnsområdet.

Det gik fint, og vi tog en taxa til Alcudia, 
hvor Thomas og Karin ventede med en god 
middag.

Thomas og Karin havde dagene, inden vi 
ankom, været i byen for at proviantere. 2 ta-
xaer fyldt helt op med proviant og 72 liter rent 
drikkevand i flasker og dunke. Der var forsynin-
ger til 4 mand i 5 uger. Alt skulle stuves af vejen, 
så Karin havde lavet en tegning af båden med 
alle rum indtegnet. Dørken var skruet af, så der 
var let adgang til alle gemmesteder, det var der 
brug for. Alt var så pakket væk og noteret i Ka-
rins lille sorte bog med rumfortegnelserne.

DAGEN EFTER sejlede vi fra Alcudia i godt vejr. 
Vi delte os op i 2 hold og lavede en vagtplan 
på 4 timer, Kim og jeg sejlede sammen. Det 
blæste mere og mere op, og Kim og jeg havde 
en meget blæsende nat med store bølger på 
vores første nattevagt. Vinden blev meget 
spids, og vi blev hurtigt enige om, at der mang-
lede en klods i midten af dørken bag rattet, 
så man havde noget at stemme imod. Man 
var simpelthen ved at glide på r…… når man 

styrede i de store bølger. Vi sejlede rundt nord 
om Mallorca og over mod fastlandet. Mallorca 
er i øvrigt stor, så vi havde fortsat Mallorca om 
bagbord efter 1 døgns sejlads med 6-7 knob. 
Det gik videre ned forbi Ibiza og over mod Car-
tagena på fastlandet. 

VINDEN VAR NU blevet mere human, og vi så 
på et tidspunkt midt ude i Middelhavet noget 
mærkeligt i vandet ude i det fjerne. Vi blev alle 
enige om at sejle hen for at se, hvad det kunne 
være. Vi havde mange forslag, men det viste 
sig at være en kajak, der lå med bunden i vej-
ret. Vi var jo lidt spændte på, hvad der gemte 
sig, når vi vendte kajakken om. Der var hel-
digvis ingen fastklemte fødder eller andet, og 
vi besluttede os for at tage kajakken med os. 
Karin er formand for en kajakklub på Samsø og 
kunne godt bruge denne kajak, når hun ville ud 
for at fiske. Så det var nu Karins. Kajakken blev 
surret godt fast på fordækket, men var noget i 
vejen ved kryds.

I Cartagena tog vi en overnatning efter en 
tur i byen med god mad. Vi skulle jo smage lidt 
spansk tapas og spansk rødvin. Cartagena kan 
anbefales. Øl, vin og spiritus var helt udelukket, 
når vi sejlede. Det er en meget hyggelig by med 
mange forretninger, cafeer og restauranter. På 
alle restauranter vi besøgte, var der god plads 
mellem bordene, og vi skulle udfylde en for-
mular, om hvem vi var, hvor vi kom fra, og hvor 
vi skulle hen samt tidspunktet for ankomst og 
afgang fra restauranten. Helt sikkert en god 
smitteopsporing. 

Næste morgen fortsatte vi ned mod Gibral-
tar. Vi så jo jævnligt delfiner, som kom forbi og 
legede med os.

Efter Gibraltar og ud i Atlanterhavet skete 
der virkeligt noget. Det var, som om vi var midt 
i et kæmpe delfinshow. Delfinerne trives åben-
bart bedst i flokke, og hvis en delfin så os på 
lang afstand, var det som om delfinen sagde til 
alle de andre: ’Kom her, der er noget nyt, vi kan 
lege med’. Så kom en hel flok svømmende og 
hoppende ud ad vandet hen mod os, svømme-
de under båden og kom op på den anden side. 
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Eller også så det ud som om, de skulle se, hvem 
der kunne svømme forbi tættest på vores 
stævn. Det var vanskeligt at nå og tage billeder 
af delfinerne i spring over vandet, men så var 
det nemmere med vores undervandskamera.

Den spanske kystvagt opsøgte os også ude 
på vandet, men de stillede bare nogle spørgs-
mål uden at komme om bord.

VI SEJLEDE VIDERE til Portugal, hvor vi gik i 
havn i Villamoura grundet vindstyrken imod 
på måske 18 s/m. Vi havde lidt småproblemer 
med motoren, som trængte til et check samt 
ny motorolie. I Villamoura måtte vi under ingen 
omstændigheder gå i land, fordi vi kom fra 
Cartagena i Spanien, så vi blev placeret ved en 
anløbsmole, som lå ude i havnen med en lille 
bro ind til land. Vi kunne tanke diesel og vand, 
men manglede motorolie. Vi fik fat i Havne-
kontoret, som lovede, at der ville komme olie 
indenfor et par timer. Jeg kender ikke deres 
tidsregning, men da der var gået 8 timer, og der 
kom en stor motoryacht fra Qatar, som lagde 
sig bag os, spurgte vi dem, om de kunne skaffe 
noget motorolie. De ville være tilbage indenfor 
15 minutter. De kom efter 2 timer, men vi fik 

endt vores motoreftersyn, og motoren spandt 
igen som en helt ny motor.

Morgenen efter sejlede vi videre. Denne 
gang mod Bayonne i Portugal. Karin ville gå på 
efterløn, så hun havde sagt op på sit arbejde, 
medens vi sejlede. Hun var lektor og havde en 
klasse, som hun godt ville have op til eksamen, 
inden hun helt takkede af. Karin var så nødt til 
at forlade os i Portugal for at forsøge sig med 
at komme hjem. Hun mente, at hendes rejse 
hjem ville give større problemer, hvis hun blev 
sat af i Spanien, end når hun kom fra Portu-
gal. Nu kom vi jo ’bare’ fra en anden portugisisk 
havn. Det lykkedes, og hun var hjemme efter 1 
døgn med busser, tog og fly. Hun var ellers fan-
tastisk til at servicere os med dejlig mad, ind-
til hun desværre forlod os. Hun var i øvrigt ikke 
meget for at sejle nordpå, hun ville hellere sejle 
sydpå ned mod Gran Canaria, Cap Verde og 
over til Caribien. Vi fortsatte så med 3 mand. 2 
timers vagt og 4 timer fri.

TUREN FORTSATTE OVER BISCAYEN med blan-
det vejr. Vanddybden er visse steder over 5000 
meter, så vi tog en dukkert, da vejret var til det, 
uden risiko for at ramme bunden.
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Da vi var i fransk farvand kom pludselig ud 
af det blå et stort krigsskib for fuld fart op mod 
os bagfra. Det stoppede 100 meter bag os og 
ville have kontakt. Det var heldigvis ’kun’ et me-
get stort kystvagtfartøj. De ville kontrollere, at vi 
ikke havde narkotika ombord eller måske emi-
granter. 3 mand med skydevåben entrede. Hvad 
byder man uventede gæster? Selvfølgelig en 
kop kaffe, men de afslog og sejlede tilbage til 
deres eget fartøj i gummibåden, efter båden var 
blevet undersøgt i alle skabe og skuffer. De var i 
øvrigt meget venlige og vi en oplevelse rigere.

VI FORTSATTE TIL CHERBOURG i Den engelske 
Kanal. På søkortet kan man se flere hundrede 
skibsvrag på bunden. De ligger simpelthen 
spredt ud over det hele, men der har også 
været mange søslag gennem mere end 200 år. 
I Den engelske Kanal er der kraftigt tidevand. 
Når strømmen er med, sejler man mere end 10 
knob, og når den vender, sejler man måske 2 
knob. Der er en forskel på 4-5 meter, der tyde-
ligt kan ses i havnene. Alle broer er flydebroer, 
som hæver eller sænker sig ad nogle store jern-
pæle. Vi kunne jo ikke komme til Frankrig uden 
at skulle smage god fransk mad og rødvin. Vi 
havde en hyggelig aften. 

Næste morgen sejlede vi videre mod Kieler-
kanalen. Om natten havde jeg en grim oplevel-
se med en stor trawler, som kom langt ude fra 
bagbord. Der var god vind og pæne bølger. Det 
var en mørk nat. Når der ingen stjerner er, og 
månen ikke er fremme, er alt lys virkeligt sluk-
ket. Da trawleren var måske 100 meter fra mig, 
rettedes den helt stor projektør mod mig. Den 
kunne have ramt mig midtskibs. Selvom man 
har retten til vejen, hjælper det ikke meget, hvis 
man er en lille båd på vandet en sort nat. Jeg 
bommede og gik modsat vej. På den position, 
hvor trawleren ville have ramt mig, drejede den 
90 grader og sejlede væk. Kim havde en tilsva-
rende oplevelse en anden nat, hvor en trawler 
sejlede med stor fart op mod os bagfra. 100 
meter fra os, tændte han også den helt store 
projektør. De havde ikke trawl ude, så det kun-
ne kun være ren chikane. Hvorfor??

TUREN FORBI BELGIEN gik uden noget at skrive 
hjem om.

 Ud for Holland havde vi også en speciel op-
levelse. På et tidspunkt kom et mindre fly, som 
kredsede flere gange rundt om os. Vi tænkte, 
han måske ville i kontakt med os. Det viste sig, 
at det var den hollandske kystvagt, som også 
ville vide alt om os. Da alt var OK, fløj han lidt 
væk for at komme tilbage for fuld fart og dyk-
kede, så vi troede, han ville ramme vores ma-
stetop. Da han havde passeret os, vippede han 
lige med vingerne for at sige farvel og fortsat 
god tur. Lidt specielt, vi var lidt overraskede. 

Vi sejlede ind i Elben og kom til Cuxhafen. 
Efter en overnatning med køjen liggende helt 
stille, sejlede vi mod Kielerkanalen, som er en 
næsten lige landevej på 90 km. Der er selvføl-
gelig en sluse i hver ende, så vandniveauet kan 
blive tilpasset. Kielerkanalen er meget befær-
det af store containerskibe. Godt halvvejs gen-
nem Kielerkanalen ligger Rendsburg. En rigtig 
lille perle.

Næste morgen var det tid til at fortsætte 
ud af Kielerkanalen og til en mellemlanding i 
Marstal på Ærø. Thomas er født på Ærø, og vil-
le gerne vise sin nye båd til sine forældre, som 
bor i Marstal. De stod klar med dansk smørre-
brød og øl. Om aftenen var der operasang på 
en af broerne i havnen. Man måtte fortsat ikke 
forsamles indendørs, så der var arrangeret en 
operaaften med 3 sangere. Repertoiret var det 
bedste fra forskellige operaer. Det var en stor 
oplevelse.

I Marstal kom Thomas’ kone og sejlede 
med os resten af vejen til Dragør med en lille 
mellemlanding ved turbøjen ved Tærø i Bø-
gestrømmen. Vi vågnede op til den dejligste 
morgen med badning fra agterdækket, og fort-
satte sejladsen. I Dragør blev Kim og jeg hentet 
af Kirsten og Cristina. En fantastisk tur og med 
en masse oplevelser rigere. Vi sejlede i alt 2.400 
sømil, der er kun 2.100 sømil fra Cap Verde over 
til Caribien.
Sejlerhilsen fra Niels Jønsson, medlem 176
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VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER 
Daisy H Hammer, Niki Ingrid Morris Hjelholt, Kasper Arentoft, Louis Volpe, Alexandr Novosyelok,  
Jacob Højbjerg Jensen, Anders Larsen, Peter Bergmann, Martin Larsen, Klaus Kofoed, Torben 
Hansen, Rasmus Greve Falbe-Hansen, Pernille Larsen, Niels Budtz, Sebastian Rask Hamm, Valentin 
Rosenberg Larsen, Anders Max Nielsen, Jens Chr. Thuren Lindahl, Mark Stig Bertelsen, John Wulff, 
Henrik Thomsen, B Højberg Jensen, Shyama Johnson, Karsten Kongstad Jakobsen, Magnus Reffs 
Kramhøft, Jan Rasmussen, Cristian Gemmer, Leif Jørgensen, Carina Skjold Thielsen, Josephine 
Hyldal Sørensen, Christian Orholm Lund, Mikkel Jack Nielsen, Hanne Walker, Louise Rosengreen, 
Martin Vensild-Zielinski, Nadja Zielinski, Karoline Krabbe, Allan Sørensen, Mikkel Bergquist

SIDEN SIDST

STANDERNEDHALING
31.OKTOBER 20
SEJLSÆSONEN BLEV AFSLUTTET den 31.ok-
tober, men grundet situationen og begræns-
ningen af forsamlinger, blev det lige så usæd-
vanlig en dag, som standerhejsningen. I ferien 
blev de danske havne flittigt besøgt af SSF- 
medlemmer, og vi fik besøg af mange gæste-
sejlere. 

Som ved normale ”afriggergilder” skulle 
årets SSF’er udnævnes. Denne ære blev tildelt 
Bent Knudsen, for hans store indsats i årets løb. 

Efter den fine tale, der kan høres og læses 
i sin helhed på hjemmesiden, blev standeren 
langsomt sænket, medens Kanonlauget – tra-
ditionen tro - affyrede de 8 kanoner fra bas-
tion 1 på nordre ydermole fulgt af tilskuere på 
DMU’s tag. 

Vi ser nu frem til normale tilstande i 2021, så 
vi igen kan mødes til lidt fest og farver. 
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