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INFO
SUNDBY
SEJLFORENING

Amager Strandvej 15,
2300 København S
Medlem af Dansk Sejlunion
og derigennem tilknyttet
Danmarks Idrætsforbund

KONTORETS
ÅBNINGSTIDER:
Kontoret er normalt åbent
første og sidste torsdag i
måneden fra kl. 19.00 til
kl. 20.30. Kontoret holder
dog lukket i juli samt sidste
torsdag i december og den
første torsdag i januar. I
kontortiden træffes formand,
kasserer og havneudvalg.

FORENINGENS
TELEFONNUMRE:

Havnekontoret:

3258 1424/ 3062 1405
Mail: havnen@sundbysejlforening.dk
Åben: man-ons
og fre Kl. 12-13
tor kl. 15-17

FORENINGENS
BESTYRELSE:

FORMAND
Claus Brask Thomsen
formand@
sundby-sejlforening.dk
mobil: 4010 4275
NÆSTFORMAND
OG KAPSEJLADSLEDER
Jesper Lorents
kapsejlladsleder@sundbysejlforening.dk
mobil: 4025 5363
SEKRETÆR
Torben Ryttergaard Nielsen
Mobil: 5148 9307
sekretaer@
sundby-sejlforening.dk
SEJLERSKOLELEDER
Mads Kjems Dyring
mobil: 4166 1915
sejlerskoleleder@
sundby-sejlforening.dk
UNGDOMSLEDER
Claus Nygaard
mobil: 2616 6032
ungdomsleder@
sundby-sejlforening.dk

KLUBHUS- OG
HAVNEREPRÆSENTANT
Per Østergaard
mobil: 6061 6574
Michael Svensson
mobil: 2177 9433
havneudvalg@
sundby-sejlforening.dk
MOTORBÅD OG
SIKKERHED
Tom Høst
Mobil: 2773 0863
motorbaad-sikkerhed@
sundby-sejlforening.dk
ARRANGEMENTSLEDER
Helle Schougaard Wriedt
Mobil: 5178 3274
arrangementsleder@
sundby-sejlforening.dk
WEBREDAKTØR
Martin Bregnhøi
mobil: 2829 2659
web@sundby-sejlforening.dk
FACEBOOKSIDE:
SSFsejlere/Sundby Sejlforening

Havnechef:

Erik Schmidt
Pladsmand:

Jon Høgsted Hansson
Foreningens mail adr.:

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

www.sundby-sejlforening.dk
Bankkonto:

Bank Nordik –
6509-3050513512
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FORMANDENS TAR' ORDET
NÅR DU LÆSER dette, så

er foråret godt i gang, og
vi er nok ved at klargøre
vores både til en ny sejlsæson. Samfundet er
forhåbentlig godt i gang med en genåbning
således, at vi kan se frem til mange aktiviteter
i foreningen og igen kan bruge vores fælles faciliteter. Det har været en lang trist vinter med
forsamlingsforbud og et lukket klubhus, men
nu går det mod lysere og varmere tider.
Vi indkaldte til ordinær generalforsamling d.
21. marts, selvom det er højst usikkert, om vi fik
lov til at afholde den på dette tidspunkt. Det
har vi dels gjort, fordi det er iht. SSF's vedtægter, men ikke mindst fordi vi ønsker at opretholde så meget 'normalitet' som muligt i disse
usædvanlige tider. Vi følger selvfølgelig myndighedernes og Dansk Sejlunions anbefalinger,
så hvis vi ikke kan afholde generalforsamlingen
i vores klubhus, så udsætter vi den til afholdelse så hurtigt det bliver muligt.
I skrivende stund er vi netop ved at færdiggøre forhandlingerne med en ny forpagter, således at Restaurant Sundby Sejl kan genåbne
til sæsonstart. Forhåbentlig vil det være muligt
at åbne med en 'normal' festlig standerhejsning.
Vi planlægger en forårssæson efter en 'tilpasset normal' skabelon, og vi håber, at covid-19 restriktionerne vil tillade, at den kan gennemføres.
Søndag d. 2. maj, dagen efter standerhejsningen, afholder vi vores sædvanlige loppemarked, hvor det vil være muligt at få solgt
grej, man ikke længere har brug for og noget
af det, der har hobet sig op i skabe og skuffer,
men det vil også være muligt at få dem fyldt
op igen med nye indkøb. Samme dag afholder
havneudvalget 'Foreningsdag' hvor der forhåbentlig vil være mange medlemmer, der møder
op for at give en hånd med til oprydning, maling og andre mindre vedligeholdelsesarbejder
på vores havn, plads og bygninger.
Vi forventer, at sejlerskolen og ungdomsaf-

delingen kan starte med fuld aktivitet. Ligeledes er vores delebådssejlere på 'Blueberry' og
'Tally-Ho' utålmodige efter at komme i gang. Vi
ser frem til, at en del flere vil tilmelde sig vores
J/70. I foråret skal vi deltage i to stævner i Sejlsportsligaens 1. division, så der bliver brug for
megen træning. Vi sender også et hold til EM
i J/70, som sejles i Skovshoved i år. Tirsdagssejladserne vil selvfølgelig også blive sejlet i al
slags vejr.
Planerne for DM for Nordisk Folkebåde i SSF
d. 1.-3. juli 2021 skrider fremad. Vi forventer stadigt, at det bliver muligt at afholde DM-stævnet med omkring 40 deltagende både og forhåbentlig med masser af sociale aktiviteter
på land. Vi får brug for, at mange medlemmer
stiller op som hjælpere! Havneudvalget planlægger at lave plads på søndre mole under
DM'et til de mange deltagende både. Det giver
selvfølgelig noget besvær, men vi håber og tror
på medlemmernes forståelse. Vi har ry for at
afholde nogle fantastiske stævner for deltagere og medlemmer, og det er jeg sikker på, at vi
også vil gøre denne gang.
Jeg ønsker jer alle et godt forår og et godt
helbred. Pas godt på hinanden!
Med sejlerhilsen
Claus Brask Thomsen

 Vi planlægger en

forårssæson efter en 'tilpasset
normal' skabelon, og vi håber,
at covid-19 restriktionerne vil
tillade, at den kan gennemføres.
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FRA HAVN OG PLADS



 Plads- og årsmærke

for 2021 skal være synligt på båden, når den
går i vandet, dog senest
1. juni.
	Mærkerne udleveres
fra havnekontoret eller
foreningens kontor i
kontortiden mod
forevisning af gyldig
ansvarsforsikring.
	Selv om din båd bliver
på land i 2021 skal den
være forsynet med årsmærke, og du skal give
besked til havneudvalget, der har mulighed
for at udlåne din plads
til en af de mange på
foreningens venteliste.



 Husk at rydde din plads

på land og at mærke
dit stativ med medlemsnummer.
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 Vi glæder os til, at der

kommer lys over land på
p-pladsen og ved maleraffaldsskuret på søndre
mole.



 Skoleskurene er blevet

frostsikrede og har fået
vandudtag på vestsiden
til spuling af bådene på
land.



 Sejlforeningen er igen i

2021 blevet certificeret
som ungdomsvenlig sejlklub.



 Fra Tom Høst (sikkerhedsudvalget): Foreningen har
af Trygfonden fået bevilliget to redningsstiger.



 Foreningens hjertestartere
hænger ved havnekontoret og på bagsiden af Fritidshuset.



 Husk at redningsveste kan
LÅNES ved Skipperstuen.

 TAK!
Vores medlem Johnny Pileborg har i mange år slået græsset i
Foreningen på frivillig basis. Han har nu rykket teltpælene op,
og derfor søger vi et medlem eller to, der vil påtage sig denne
opgave. Har du tid og lyst til at tage denne tørn til glæde for
os alle i SSF, bedes du henvende dig til havneudvalget.
Tusind tak Johnny for din store indsats.
Vi ønsker dig god vind fremover.

AFFALD:
DET SKAL IKKE VÆRE NEMT
FRA 1STE JANUAR er der kommet nye regler
for sortering af affald, og det er planen at opstille flere affaldsfraktioner, så vi kan sortere
endnu bedre. Det er dyrt med flere containere,
men det bliver endnu dyrere for foreningen,
hvis affaldet ikke er sorteret korrekt.
Allerede nu skal vi tænke os meget om,
når vi smider affald ud i de mange containere
rundt om på pladsen.
Alt brændbart f.eks. gamle hynder, tæpper
fra dørken, gardiner, bomulds-presenninger
m.m. skal lægges i den store container til venstre for hovedporten på vej til Nordre plads.
Byggematerialer, metalaffald og fiskeaffald
må ikke smides i containeren.
Der står almindelige affaldscontainere
til husholdningsaffald, dåser, pap og flasker
ved prampladsen/toiletbygningen på Nordre

plads, ligesom tilsvarende containere er opstillet ved havnekontoret. På vej ud ad Søndre mole er der containere til husholdningsaffald, dåser og pap.
Alt affald fra maling, spraydåser m.m. skal
i containerne i det lille overdækkede hus midt
på søndre plads ud for den nedlagte bedding.
På pladsen ved servicekajen er der et skur
til deponering af miljøfarligt affald (spildolie, kølervæske, elektronikaffald og batterier
m.v.) og i den lille indhegning på vej ud ad
nordre mole er et par affaldscontainere også
opstillet.
Dette er bare en 'reminder'. Hvis der er
medlemmer, der er i tvivl om, hvor og hvordan
affaldet kan bortskaffes, så spørg!
Forkert sorteret affald giver store ekstraudgifter for SSF.
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LIGE NU I HAVNEN
OPSUMMERING
AF ET COVID 19-ÅR


 

 Gulv-entreprenøren har lagt nyt linoleumsgulv i

restaurantens store sal og der males efter behov.
Den nye plads ved den gamle bedding er klar til
at få den sidste afpudsning, og der etableres nogle få nye brede bådpladser som lånepladser i år
(2021) på den nye mole.


 

 Ideer til at skaffe flere bådpladser i vandet drøftes.
Bollen skal på land til eftersyn i april.
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I SKRIVENDE STUND er det
meget koldt. Is i havnen og
sne på vej. Inden længe er det
forår, lyset kommer igen og vi
er forhåbentligvis alle blevet
vaccineret, så vi igen kan ses
og give hinanden et kram, hvis
det er det, vi har lyst til. Det
har også været det underligste år i mands minde – og
endnu ved vi ikke, hvordan
det ender.
I SSF blev sæsonen 2020
et aflysningernes år, og kun
arrangementerne midt på
sommeren kunne gennemføres. Vi kunne dog mødes på
pladsen i et smukt forår, og
de fleste både kom i vandet
– nogle få valgte at lade ”skivet” blive på land på grund af
smittefaren. Tirsdagssejladserne kom forsigtigt i gang,
og lidt forsinket blev to af
sejlerskolens spækhuggere
klargjort, og undervisningen
startede med en minimal besætning bestående af andet
års elever. Ungdomsafdelingen fik også gang i sejladserne dog med færre børn, og
hele tiden skulle afstandskravene overholdes.
Vi fik ikke holdt foreningsdagen, hvor medlemmerne hjælper med at reparere, male og istandsætte på
plads og på bygninger og
mødes med en del andre, de
ikke lige kender.

Standerhejsning foregik
digitalt – det er godt nok noget anderledes – ingen generalforsamling i foråret og ingen ”Vild med Vand”, loppemarked, pinsemorgen og Skt.
Hans Aften.
Udover at være et mangeårigt medlem af SSF og en
del af bladudvalget har jeg
den fornøjelse af være medlem af foreningens seniorafdeling, hvor vi også efter udbruddet af Covid 19 blev nødsaget til ikke at mødes, da foreningens lokaler blev lukket.
Dette skete igen i efteråret, og
denne nedlukning er stadig
gældende. Jeg er i den forbindelse bange for ikke at gense
nogle af vore ældre medlemmer, der nu er kommet helt
ud af vanen med at møde op
til de hyggelige frokoster om
onsdagen. Vi nåede dog vores
årlige skovtur, der denne gang
gik til Agersø.
Restauranten overlevede
foråret ved salg af ”take away”,
og da den endelig åbnede, var
det med færre stolesæder og
servering ved bordene. Det
endte desværre med at den
gik konkurs midt i august efter
10 gode år i SSF, og p.t. venter
vi på en genåbning af landet,
en ny forpagter, der kan tilbyde
hygge og god mad, så vi igen
kan afholde vores traditionelle
arrangementer.
Generalforsamlingen blev
afholdt til sidst i august i
Markmandsgade, hvor vi fik

ny formand, sejlerskolechef,
medlem af havneudvalget,
sekretær og kapsejladschef.
Standernedhalingen var
også uden fest. Den nye formand, Claus Brask, holdt en
fin tale, der kunne ses og høres på hjemmesiden. Han stod
helt alene ved flagmasten, og
vi andre blev sendt langt væk,
men kunne dog høre kanonerne blive affyret fra ydermolen.
Intet bankospil i november,
ingen juletræsfest, ingen æbleskiver og glögg, intet bankospil i januar og ingen fastelavnsfest. Der var intet kursus
i knob og knuder, kun navigationsundervisningen blev gennemført med 20 deltagere, der
på grund af afstandsreglerne
først blev delt i 2 hold - men
siden omlagt til digital fjernundervisning.
I sommerens løb kom mange dog afsted på sejlerferie
i det danske, ligesom vi fik
besøg af mange gæstesej-

lere. Der blev afholdt nogle
spontane dejlige koncerter på
søndre mole – hvilket godt må
blive en tradition. Vi nåede at
afholde Sundby-cup, den årlige fisketur løb af stablen og
et amputeret Melges 24. Tirsdagssejladserne fungerede
flot til sidst i september.
Der er blevet bygget mole
og spuns ved den gamle bedding på Søndre plads, hvor
skinnerne er fjernet og rigtig
meget jord er fyldt på. Der er
planeret, så der kun mangler
at bliver sået græs.
Jeg ser frem til at alle vores
nye medlemmer kan komme
til at opleve en forening, hvor
der er mange aktiviteter, at vi
kan få holdt DM for folkebåde,
som vi gjorde i 2001 og 2011,
ligesom vi igen kan få samlet en masse kvinder til WOW,
holde camp for Youngsters,
deltage i ligaen med J/70eren
og meget andet.
473 Lillian Green
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KALENDER
APRIL

MAJ

Kontoret har åbent
torsdag d. 8. og d. 29. kl. 19.-20.30

Kontoret har åbent
torsdag den 6. og 27. kl. 19.-20.30

UNGDOM:
Ingen aktiviteter pt, men ungdoms
lederen vil maile til alle involverede, når
der startes

UNGDOM:
OBS tjek mail fra ungdomslederen.
Lørdag d.1. Standerhejsning
Søndag d. 2. Foreningsdag og loppemarked

SEJLERSKOLEN:
Tirsdag d. 6. kl. 18-20: Start på
klargøring af skolebådene.
Eleverne møder op på deres sejldag
(ma. - to.) Bådene vaskes, males og
rigges.
Mandag d. 26. kl. 18-20:
Søsætning af skolebådene, hvis
klargøringen er tilendebragt.
Tirsdag d. 27. kl. 18-20:
Start på tilrigning af skolebådene.
Der rigges én båd hver dag

SEJLERSKOLEN:
Mandag d. 3. kl. 18 – 21: Sommerens sejladsstart (vi sejler ma. - to.)

KAPSEJLADS:
Ingen
SENIORERNE:
Hver onsdag kl. 12: Frokostmøde med
madpakke i Fritidshuset
FÆLLES ARRANGEMENTER:
Ingen

KAPSEJLADS:
Intet
SENIORERNE:
Hver onsdag kl. 12: Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
FÆLLES ARRANGEMENTER:
Lørdag d. 1.:
Standerhejsning. Morgenmad kl. 9.30. Standeren hejses kl. 11.00
Søndag d. 2. kl. 9: Foreningsdag/arbejdsdag
Kl. 11: Loppemarked foran klubhuset
Tirsdagssejladserne starter midt i måneden.
Mødested ved mastekranen
Søndag d. 23. kl. 9: pinsemorgen i klubhuset

PÅ GRUND AF COVID19-SITUATIONEN TAGES DER
FORBEHOLD FOR GENNEMFØRELSEN AF DIVERSE
KURSER OG ARRANGEMENTER M.M. HOLD ØJE
MED OPSLAG PÅ PLADSEN OG PÅ HJEMMESIDEN
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JUNI
Kontoret har åbent
torsdag d. 3. og 24. kl. 19-20.30
UNGDOM:
OBS mail fra ungdomslederen
SEJLERSKOLEN:
Der sejles ma.-tors.
KAPSEJLADS:
???
SENIORERNE:
Hver onsdag kl. 12: Frokostmøde med
madpakke i Fritidshuset
FÆLLES ARRANGEMENTER:
Lørdag d. 12.: Eskadresejlads til Københavns Havn
Onsdag d.23.: Sankt Hans. Grillen tændes
kl. 18.00 og bålet ca. kl. 21.00
Husk at se de opdaterede informationer
på hjemmesiden:
www.sundby-sejlforening.dk

JULI:
OBS!. Kontoret er lukket.
KAPSEJLADS:
Den. 1.-3.:
DM for Nordisk Folkebåd
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NYT FRA NERTHUS

VEJEN TIL
STILLEHAVET

SUNDBYSTANDEREN ER SAT, og Nerthus er på
togt igen. Som det skete for så mange andre
sejlere blev også vi på Nerthus indhentet af
Corona i marts sidste år. Vi lå den gang for anker under en helt ægte lille bitte kokospalme ø,
hvor der boede én familie Kuna indianere med
mor far og tre børn. I Kuna Yala, som området
hedder, er det mor der bestemmer, og så snart
man træder i land, står man i hendes baghave.
Men vi var meget velkomne i deres paradis, og
vi nød det helt uvidende om verdens gang.
Ud af det blå kom militæret med masker
og geværer og bad os forlade området med
det samme på grund af lockdown. Lige som jer
derhjemme var der pludselig mange nye ord
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at lære og en helt ny lukket verden, man skulle
prøve at forstå. Men for os var det for anker ud
for Panamakanalen i 14 dages karantæne. Vi
blev også her behandlet godt, og endte med at
flyve hjem efter anbefaling fra udenrigsministeriet. Det betød at vi måtte forlade skibet med
meget kort varsel og forsøge at forberede det
på længere tid på land i regntiden på en bådplads midt i Panamas jungle.
Det viste sig, at opholdet i junglen blev noget længere end forventet. Vi måtte vente helt
til slutningen af oktober, før den internationale lufthavn i Panama åbnede igen. og vi kunne
vende tilbage med et håbefuldt hold, klar til at
tage på eventyr i Stillehavet i en tid med Coro-

na og meget stor usikkerhed om alle planer.
Otte måneders ophold i junglen
var ikke gået ubemærket hen over
skibet, og det endte med at tage os
næsten fem uger at blive sejlklar og
gå gennem kanalen til det længe
ventede Stillehav. Det er hårdt for et
skib ikke at blive brugt og passet løbende, og en fugtig jungle med regntid gør det
ikke bedre. Vi måtte vaske og udskifte overalt,

og både mekanik og elektronik måtte vi reparere og udskifte flere steder, før alt var klart. Men i midten
af december kom den store dag,
hvor vi fik lodsen om bord og gik
for en spindende motor mod de
første sluser op til den kunstige
Gatun sø, som forbinder Det caribiske Hav med Stillehavet via sluserne i begge ender. Det er et imponerende
syn at følges med enorme containerskibe på >>
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>> den grønne ferskvandssø lige gennem junglen omgivet af tropetræer, papegøjer og krokodiller. Selvfølgelig var der små forsinkelser,
men vi kom ind i de sidste sluser sammen med
et såkaldt Panamax tankskib. Det er skibe, der
er designet til at fylde et slusekammer næsten helt ud. I bredden bruger de bare træplader som fender. mere er der ikke plads til, og i
længden er der kun lige plads til Nerthus' knap
18 meter med det hele. Vi gik først ind i de to
sidste slusekamre, og det er noget, der kan
mærkes i agterfortøjningerne, når vandet bliver stemmet op af det skib. der kommer efter
én og fylder kammeret til sidste tomme. Men
alt gik godt og det var en kæmpe forløsning for
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alle om bord at se den sidste sluseport åbne sig
ud mod Stillehavet og langsomt kunne glide ud
på verdens største hav i aftenskumringen. På
den ene side af kanalens munding betragtede
vi det imponerende lys fra Panama City's skyline. På den anden den mørke jungle med dyrenes aftenlyde.
Forventningen var, at vi blot skulle vente et
par dage for anker ud for Panama City på de
sidste reservedele og den afsluttende proviantering, før vi skulle af sted mod de første stillehavsøer og dernæst Galapagos. Men Corona er
virkelig alle planers banemand.
Efter næsten en uges venten på et nyt anker, som skulle være kommet for en måned
siden, og vinger til vindmøllen, besluttede vi os
endelig for at sejle til las Perlas uden delene.
Perlas er en øgruppe bare 40 mil fra Panama
City. Så kunne skipper altid tage en færge tilbage eller få sendt dele efter. Dagen inden fik
vi taget tests, for ikke at tage corona med til
Galapagos, som var næste mål. Efter en dags
sejlads tegnede øerne sig i horisonten, og langsomt kom der flere streger på dataforbindelsen, og svaret på vores test kunne snart hentes
ned. Vi havde lige fanget en smuk tun på fem
kilo, og vi rundede de første øer med hvidt sand
og palmer i det turkisgrønne Stillehav. Vi var
lykkelige over endelig at være på vej og mærke skibet glide let over vandet for den friske
brise. Med store smil startede oplæsningen af
testsvar fra laboratoriet i Panama. Men midt i
læsningen stivnede smilet og blev til en sarkastisk men frygtindgydende forståelse af, at der
stod positiv for den ene af os otte om bord. Vi
fik et sug i maven, og os der allerede én gang
havde prøvet karantæne mærkede, hvordan
Panama blev til følelsen af mangroverødder,
der langsomt låser sig om skibet og forhindrer
det i nogen sinde at komme videre.
Vi måtte tilbage til Panama City for anker
og i karantæne i 14 dage og det betød både
jul og nytår og otte mand på skibet uden mulighed for at gå i land. Det var en lidt hård tid,
selv om vi hurtigt mærkede, at vi i virkeligheden på mange måder havde det lettere, end jer

hjemme i Danmark. Masser
af varme, sol og frisk luft og
muligheden for at bade så
ofte man ville omkring skibet. Dagene endte med at
gå hurtigt, og kammeratskabet voksede om bord medens alle udfoldede talenter
for musik, tegning, fortællekunst og bevægelse. En
mand om bord var syg, men
kom sig hurtigt efter et par
hårde dage med feber, og vi
andre klarede på magisk vis
frisag. Derfor besluttede vi at
lette anker og gå mod Galapagos så snart vores karantæne var overstået. Ingen
landgang bare afsted ud
mod passagen af Ækvator
og de fortryllende Galapagos øer med det fantastiske
dyreliv.
Det er her vi er nu. Og selv
om det rent administrativt
nok er det mest vanskelige
sted at besejle måske næst
efter Nordkorea, så er det
alle anstrengelserne værd.
Vi havde en heldig passage
af Ækvator og kunne nøjes
med at bruge motoren i godt
et døgn på de 900 sømil
fra Panama til Galapagos.
Ækvator er jo kendt for den
manglende vind, som i gamle dage gjorde sømændene
vanvittige, men vi fangede
passatvinden allerede lidt
nord for linjen og strøg hurtigt herned. Efter at vi havde aflagt nye tests
og ventet knap to døgn, blev vi sat fri på Galapagos efter næsten 20 døgn uden landgang. Vi
har virkelig nydt både naturen og kulturen her
og skulle egentlig være sejlet mod Fransk Polynesien midt i februar. Men igen er vi blevet ind-

hentet af Corona. Fransk Polynesien er lukket
for alle, også for EU-sejlere, så nu venter vi igen,
men denne gang med adgang til et paradisisk
naturområde fuldt af overraskelser som svømmende leguaner, søløver, pingviner, hammerhajer, kæmpe skildpadder og meget mere.
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SIDEN SIDST
BÅD I SSF
Fra medlem nr. 865 Poul Bjørn Jensen
har vi modtaget følgende:
UNDERTEGNEDE HAR LIGE modtaget et
brev fra banken med beskrivelse af aktivering
af mit nye dankort. Kom til at tænke på, om
der fandtes en procedure for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, inden de overgår til udvalgets
normale arbejde, ellers er her et forslag:
Foreningen stiller en kuglepen, en notesblok
og en kikkert til rådighed, og beder de nye udvalgsmedlemmer om, fra forskellige steder i
vores havn, ved hjælp af kikkerten, at iagttage
agterspejlene på alle bådene. Opdager man et
helt blankt agterspejl, uden bådnavn og navn
på hjemhavn, noteres sagen ned, hvorefter der
udskrives en standard SSF dummebøde på 600
kr. såfremt sagen ikke er bragt i orden, inden
for et af udvalget bestemt tidsrum. Opdager
man at hjemhavnen er anført som ”KØBENHAVN”, bør dette straks rettes, medmindre båden har kajplads i Københavns Havn. Er dette

ikke tilfældet, og man har plads i Sundby-Sejlforenings havn ændres til ”SSF”, idet denne
ændring letter et redningsmandskabs arbejde,
med at kontakte pårørende, ved evt. ulykke. I
og omkring København er indtil adskillige bådklubber, så nøjagtig angivelse er påkrævet.
Nu rettes kikkerten nogle grader opad, så
man fanger bagbords saling. Skulle pladsen
under hornet være tom, udskrives igen en bøde,
men ikke en standard SSF dummebøde, men
en bøde på præcis det beløb som en stander til
den pågældende båd koster. Bådejeren vil nu
opleve, at betale for en stander, uden at få en
stander. Det er vel tudedumt. Kikkerten svinges nu lidt mod højre, og rettes mod styrbords
saling. Skulle der her, under hornet, befinde sig
en SSF-stander, indkaldes ejeren til en alvorlig
samtale på kontoret, hvor der gennemgås hvad
denne plads er beregnet til.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Anna Søndergaard, Josefine C.B. Christensen, Jonas Madsen, Amaili Damm, Nikolai Sørensen,
Daniel A. Ackermann, Gitte Sauerberg, Ronnie Bremer, Anton Sauerberg Hansen, Jan Skov Otte,
Anders Pedersen, Christian Dyrup, Kathrine Bredmose Simonsen, Steen Frederiksen og Lene Scholte Bidstrup
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