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kontortiden træffes formand, 
kasserer og havneudvalg. 

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

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

INFO

FORMAND
Claus Brask Thomsen
formand@ 
sundby-sejlforening.dk  
mobil:  4010 4275

NÆSTFORMAND
OG KAPSEJLADSLEDER
Jesper Lorents 
kapsejlladsleder@sundby-
sejlforening.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
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



3

VI HAR VÆREt igennem 
en langsom genåbning 
af samfundet og dermed 
også af foreningslivet 

og sejlsportsaktiviteterne. Vores restaurant 
er kommet godt i gang, og nu står ferien for 
døren. I skrivende stund er det stadig uvist, 
hvornår alle covid-19 restriktioner er ophævet, 
eller om vi fortsat må leve med begrænsninger 
af vores aktiviteter og brugen af foreningslo-
kalerne, men det går mod lysere tider efterhån-
den, som vi alle bliver vaccineret. 

Vi var også nødt til at udsætte generalfor-
samlingen, men bestyrelsen indkaldte til en 
ny dato, så hurtigt det var muligt. Jeg har hørt 
kritik af, at bestyrelsen er lukket og ikke infor-
merer godt nok. Det er jeg selvfølgelig ked af, 
men i mine 47 år i foreningen er det ikke første 
gang jeg hører den kritik af den siddende be-
styrelse. Der sker mange ting bag linjerne (f.eks. 
ændring i covid-19 restriktioner, ny forpagter, 
forhandling om ny lejeaftale, myndighedskrav 
og rapporteringer, vedligeholdelsesprojekter på 
havnen og klubhuset, osv), og selvom jeg synes, 
at vi gør meget for at informere rettidigt, så 
kan vi helt sikkert blive bedre, og det vil vi fort-
sat bestræbe os på.

Bestyrelsens rolle har også ændret sig over 
tid. Vi er stadig frivillige, men de administra-
tive opgaver i en forening af SSF’s størrelse er 
vokset. Det er bl.a. derfor vi har ansat en hav-
nechef til at håndtere den daglige administra-
tion og drift. Bestyrelsen forsøger at undgå, at 
skulle behandle daglige driftsspørgsmål. Dis-
se skal håndteres af vores forskellige udvalg 
og af havnens personale dvs. havnechef og 
pladsmand. Bestyrelsens ansvar er, at sikre at 
foreningen drives iht. vedtægter og reglemen-
ter, at styre den overordnede økonomi samt at 
sikre den strategiske udvikling af foreningen til 
medlemmernes bedste. Det sidste både mht. 
aktiviteter og havn, plads og bygninger.

I et tidligere nummer af SSF Bladet skrev et 
medlem, at han ikke synes at bestyrelsen/hav-
neudvalget lever op til sit ansvar med at tjek-

FORMANDENS TAR' ORDET

ke, at alle fartøjer er forsynet med bådnavn og 
hjemsted, samt at standeren skal føres korrekt. 
Der er ikke i vores reglementer krav om, hvor på 
fartøjet navn og hjemsted skal placeres, samt 
hvordan standeren skal føres. Der er masser af 
gamle traditioner og ’uskrevne regler’, f.eks. om 
at standeren skal føres fra top på sejlskibe, eller 
at den skal sidde under bagbord saling. Jeg har 
meget sympati for disse traditioner, men det er 
ikke regler, som skal overholdes. Derfor accep-
terer vi også, at standeren på f.eks. små motor-
både føres som et klistermærke. Havneudvalg/
havnechef/kontoret gør et stort arbejde med 
at sikre at alle fartøjer har et SSF-årsmær-
ke påklistret, samt at oplyse nye bådejere om, 
at de skal have et bådnavn på fartøjet. Det er 
også et sikkerhedsspørgsmål. Alle medlemmer 
kan hjælpe til med at oplyse ’naboen’ om reg-
lerne, hvis denne ikke har bådnavn på fartøjet 
eller fører SSF standeren.

Ifølge vores Reglement for Pladsen § 1 står 
”Al motorkørsel og parkering uden tilladelse på 
havnepladsen er forbudt. Ærindekørsel er til-
ladt.” Bestyrelsen og havnemyndigheden har 
set lidt igennem fingrene mht. denne regel og 
accepteret at specielt de dårligt gående har 
parkeret på området, men nu er omfanget vok-
set til et uacceptabelt niveau. Det skaber store 
problemer f.eks. på nordre plads ved DMU, ved 
de mange trailerbåde og ved rednings-/brand-
veje. Jeg vil derfor stærkt opfordre til at parke-
ring foretages på parkeringspladsen og at al 
unødvendig kørsel på pladsen undgås!

Sommerferien er nu over os, og jeg tror, at 
der er rigtig mange, der har glædet sig til den-
ne, uanset om den bruges til feriesejlads, til 
kapsejlads, som hjælper til DM for Nordisk Fol-
kebåd eller på en helt anden måde. Jeg ønsker 
alle en rigtig god sommerferie!

Med sejlerhilsen 
Claus Brask Thomsen
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FRA SEJLERSKOLEN

�  FERIEPLANER Nu 
er det sommer, og 
dine ferieplaner er nok 
tilrettelagt, men som 
lidt ekstra info henvises 
til Dansk Sejlunions 
hjemmeside ”Ta´ på tur”, 
hvor der står mange 
praktiske informationer, 
f.eks. om DS’s turbøjer 
udlagt rundt i de danske 
farvande, havneguide 
og inspirationer til feri-
eturen.  Du kan stadig 
afhente DS’s turbøjeflag 
på kontoret.

�  FRIHAVNSMÆRKET 
Som bådejer med fast plads 
eller låneplads i SSF kan 
du købe frihavnsmærke 
(pris kr. 50) på kontoret eller 
havnekontoret. Du kan så 
overnatte til reduceret pris 
i de havne, der er tilknyt-
tet frihavnsordningen. De 
aktuelle havne i Danmark 
og Sverige kan findes på 
hjemmesiden: 
havneguide.dk .  

�  HUSK også lige at købe 
en pæn stander. Det er 
så trist at se, når den 
er falmet eller hænger 
i laser. 

�  VIGTIGT Sæt dit skilt 
på grønt, når du er væk 
mere end samme dag. 
Husk at skrive dato på 
forventet hjemkomst, 
så gæstesejlere kan se, 
at pladsen er ledig – det 
giver penge i kassen!

SUNDBY SEJLFORENINGS 
sejlerskole er kommet godt 
igang med sejlersæsonen, 
hvor både instruktører og 
elever nyder godt af at være 
på vandet igen. 

Vi har i år 13 elevhold i 
praktisk sejlads fordelt fra 
mandag til torsdag, hvor et af 
holdene har fået lov at sejle 
på delebåden Tally-Ho. Vi ar-
bejder på at få uddannet in-
struktører til Bollen, således at 
vi igen kan tilbyde undervis-
ning i praktisk motorsejlads i 
næste sæson.
Med venlig hilsen, 
Mads Kjems Dyring
Sejlerskoleleder

BESTÅET TEORI TIL DUELIGHEDSBEVIS: Anne Sørensen, 
Emil Kristensen, Kasper Ring, Rasmus Frederiksen, Niels B. 
Petersen, Mette Nielsen, Bo Jakobsen, Axel Birk, Anders Wraae, 
Hugo Møll-Holst, Trine Madsen og Hjalmar Elmegaard.
For Niels B. Petersens og Mette Nielsens vedkommende  
betyder det, at de nu har det endelige duelighedsbevis.

FRA HAVNEUDVALGET
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ET AF MINE mottoer er ’bed-
re sent end aldrig’, så her et 
par ord om ungdomslederen.

Jeg hedder Claus er mid-
del af alder, ung af sind, far 
til Amalie og Andreas, som er 
aktive i ungdomsafdelingen, 
gift med Marianne og har en 
Drabant 38, som for det meste 
står på land.

Mine forældre havde igen-
nem min opvækst i Sundby 
Sejlforening forskellige både 
lige fra selvbygget motorbåd 
til Albin Alfa til sidst.

Jeg fik min Optimistjolle i 
1978 og blev hurtig bidt af at 
sejle. Min tilknytning til for-
eningen var på det tidspunkt 
allerede god, da jeg havde 
mange familiemedlemmer, 
som var aktive sejlere.  Der-
udover var mange medlem-
mer gode til at se efter mig, og 
hyggelige samtaler gjorde til-
knytningen til Sundby Sejlfor-
ening stærkere igennem årene. 

Da Jeg blev for stor til Op-
timistjollen var næste skridt 
Ynglingebåden, hvor jeg deltog 
i mange kapsejladser og som-
merture, tog duelighedsprøve 
og forsøgte at lære fra mig. 

Jeg trådte ud af ungdoms-
afdelingen i 1993, da jeg fik 
gasteplads på en privatejet 
Yngling med navnet Holger 
og med Claus Høj Jensen ved 
roret. Det blev til 6 gode og 
lærerige år. I 2000 købte jeg 
sammen med min kæreste 
Marianne en Larsen 28, som 
vi havde et par år.  Vi valgte 
at sælge den, efter vi fik vores 
første barn, da der manglede 
børn i SSF og i havnene om-
kring os.  Jeg havde hele mit 
liv sejlet næsten hver dag og 
havde brug for at prøve noget 
andet, så vi valgte at cam-
pere. Det blev til 10 gode år. 
I efteråret 2014 vendte vi til-
bage til Sundby Sejlforening 
med købet af en Albin Del-

FRA UNGDOMSLEDEREN

FRA UNGDOMSAFDELINGEN

SÆSONEN ER skudt i gang på bedste vis, der 
bliver sejlet på livet løs om mandagen og nye 
venskaber bliver skabt, vi har alt optaget om 
mandagen og ventelisten vokser næsten hver 
dag. Vi har en ny træner på prøve, til mulig op-
start af ny træningsdag engang efter sommerfe-
rien. Der vil blive skrevet ud til dem, det vedrører.

Af hensyn til restriktionerne/anbefalinger-
ne har der ikke været mulighed for overnatning 
eller fællesspisning, men is efter træning er en 
god erstatning. Vi følger restriktionerne/anbe-
falingerne løbende og skriver ud, hvis der kom-
mer lempelser.

Vores J/70 sejlere træner flittigt hver mandag 
og nogle torsdage. Der har ikke været afholdt 
Youngsters camp i foråret grundet restriktioner-
ne/anbefalingerne. Der vil blive dannet et team 
til ungdomsligastævnet i Sletten d.11-12 sep. 

ta. Båden viste sig hurtig at 
være for lille og langsom til 
mit temperament, så den blev 
skiftet ud med en Drabant 38, 
som vi er glade for, når den 
ikke står på land. 

Jeg blev træner i ungdoms-
afdelingen i 2017 og blev Ung-
domsleder i 2020. Min lyst til at 
give videre til de unge er kæm-
pestor. Jeg vil i samarbejde 
med trænerne skabe et miljø, 
som et jeg selv er vokset op i, 
give de unge en stærk tilknyt-
ning til Sundby Sejlforening og 
et godt kammeratskab.    
Claus Nygaard

Iben og Tine rigger sejl.
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VIL DU MØDE andre medlemmer og delta-
ge i årets sjoveste kapsejlads? Så er Sundby 
Cup lige noget for dig – og det er nu, du skal 
tilmelde dig.

Årets stævne løber af stablen den 4.-5. sep-
tember, og det spiller ingen rolle, om du er ny-
begynder, sejlerskoleelev eller verdensmester 
– bare du er medlem af SSF. Der vil som sæd-
vanligt blive konkur-reret i klubbens Ynglinge 
til søs, ligesom der vil være grill og aktiviteter 
på land. Ligesom sidste år, vil stævnet blive af-
viklet med særlige COVID-19-forholdsregler (se 
nedenfor). Vi ser frem til nogle gode dage, så 
tag endelig familien under armen og kom med 
til et par gode dage til søs.

Som altid foregår tilmelding individuelt. På 
skippermødet på stævnets første dag (lørdag 
d. 4. septem-ber) vil holdene ved lodtrækning 
blive inddelt således, at nybegyndere, erfarne 
gaster og rorsmænd fordeles ligeligt på tværs 
af hold. På denne måde sikres der både spæn-

SUNDBY CUP

ding i konkurrencen, ligesom du får mulighed 
for at møde nye medlemmer. Du vil sejle med 
de samme 2 holdmedlemmer både lørdag og 
fredag!

Ynglingen er en lille kølbåd, der ikke kan væl-
te, og selv helt nye sejlere kan derfor med ro i 
sindet melde sig til.

Covid-19 restriktioner: Vi følger de gælden-
de anbefalinger fra myndighederne og Dansk 
Sejlunion.  

Det kan betyde, at middagen lørdag aften 
måske skal afholdes på en anden måde, end vi 
plejer eller i værste fald skal aflyses. Informati-
on om dette vil blive givet, når vi ved mere.

Tilmelding: Du tilmelder dig Sundby Cup ved 
at sende en mail til sundby-cup@sundby-sejl-
forening.dk snarest muligt og senest søndag d. 
29. august. Husk at angive, om du deltager som 
begynder, erfaren gast eller rorsmand.

Deltagelse i stævnet er gratis, men du skal 
være medlem af SSF for at kunne deltage.

ÅRETS 
SJOVESTE 
KAPSEJLADS? 
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KALENDER

JULI

Kontoret har ferielukket  
hele måneden 

UNGDOM  
Der sejles på mandage   

SEJLERSKOLEN 
Sommerferie

KAPSEJLADS 
Torsdag 1.-lørdag 3. DM for Folkebåde 

SENIORERNE 

Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde 
med madpakke i Fritidshuset

ANDRE ARRANGEMENTER
annonceres i Fritidshuset

FÆLLESARRANGEMENTER 
Tirsdagssejladser kl. 18, hvis nok 
fremmødte

AUGUST

Kontoret har åbent torsdag d. 5. og d. 26. 

UNGDOM
Der sejles alle mandage 

SEJLERSKOLEN
Der sejles mandag, tirsdag og onsdag  
samt torsdag

KAPSEJLADS
Alle torsdage
fredag 13. og lørdag 14. DM for L23 i Fåborg
fredag 13. og lørdag 14. DM for IF’ere i  
Sejlklubben Sundet 
Lørdag 21.-søndag 22. J70 ligastævne i Oure
Fredag 20. til søndag 22.  DM for spæk-
huggere i KAS i Svanemøllen

SENIORERNE
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde med 
madpakke i Fritidshuset
Onsdag 25. Skovtur – den årlige skovtur 
’ud i det blå’

ANDRE ARRANGEMENTER 
annonceres i Fritidshuset

FÆLLESARRANGEMENTER
Tirsdagssejladser kl. 18. Mødested ved 
mastekranen

  

ALLE ARRANGEMENTER 
ER UNDER FORBEHOLD FOR 
EVENTUELLE RESTRIKTIONER
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SEPTEMBER

Kontoret har åbent  
torsdag d. 2. og d. 30.

UNGDOM
Alle mandage 17.00: almindelig sejlads

SEJLERSKOLEN
Der sejles mandag, tirsdag og onsdag 
samt torsdag
Lørdag 11: kursus i påhængsmotor og  
redningsdemonstration
Lørdag 25.: Eksamen i praktisk sejlads
Søndag 26.: Reservedag for eksamen
Mandag 27.-tirsdag 28.: Afrigning af  
bådene 

KAPSEJLADS
Lørdag 4.-søndag 5.: Sundby Cup
Lørdag 4.-søndag 5.: J70 ligastævne I 
Aarhus
Alle torsdage 
Fredag 17.-søndag 19.: Women on Water 
(WOW) Sejlsportsligaen i SSF
Lørdag 25.-søndag 26. Melges 24 rang-
listestævne

SENIORERNE
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde med 
madpakke i Fritidshuset
ANDRE ARRANGEMENTER 
annonceres i Fritidshuset
FÆLLESARRANGEMENTER: Fisketur.  
Hold øje med opslag

OKTOBER

Der kommer et nyt medlemsblad  
med informationer

OBS! 
7. oktober medlemsmøde 
8.-10. oktober: Efter planen DM for 
Melges 24
30. oktober: Standernedhaling og  
afriggerfest

MELD DIG 
SOM FRIVILLIG 

TIL ÅRETS 
WOW STÆVNE

18.-19. SEPTEMBER 
2021
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NYT FRA VERDEN

VORES FØRSTE MÅL var Påskeøen eller Rapa 
Nui, godt 2.000 sømil sydvest for Galapagos. 
Vejret tegnede godt, og passatvinden så ud 
til at holde sig stabil, så vi tog afsted d. 8. 
marts. På grund af Covid-situationen havde vi 
indhentet tilladelse til at gå i land på Påskeøen 
hos den chilenske ambassade i København, og 
de havde bekræftet den over mail i slutningen 
af februar. Vi havde en meget fin passa-ge 
med ret stabilt vejr og smukke besøg af både 
hvaler og delfiner. Vi fik god tid til at lære den 
sydlige stjernehimmel at kende, inden vi var 
fremme efter 18 døgns sejlads. Påskeøen og 
dens sagnomspundne statuer var noget vi 
alle syv om bord havde drømt om at besøge, 
så længe vi kan huske, men det var ikke gjort 
med at sejle derned med en tilladelse i hånden. 
Myndighederne meddelte med det samme 
over radioen, at vi ikke måtte gå i land, og at 
vi lige så godt kunne sejle med det samme! Vi 
kastede dog anker ud for øens eneste by og 

prøvede dialog både via ambassader og andre 
forbindelser. Men intet hjalp, og vi blev over-
våget døgnet rundt inde fra land. Men vi var 
også blevet opdaget af mange lokale, som kom 
svømmende og roende ud til os med frugter, 
madvarer og andre gaver. Vi var velkomne, men 
de chilenske myndigheder sagde bare nej. Vi 
endte med at få lov til at sejle rundt om øen 
og ankre på nordsiden ved øens eneste strand 
Anakena for en enkelt nat. På turen rundt så vi 
en masse af statuerne og stenbruddet på vul-
kanskråningen, hvor de alle er hugget ud.

Næste morgen, da vi vågnede på den øde 
ankerplads, kom en flok af de lokale ud til os på 
surfbrædder. De havde samlet ind til os, og kom 
med masser af frugt, øl, vin og is som vi spiste 
sammen i cockpittet. Og ikke mindst inviterede 
de os i land, for at vise os deres kultur med en 
danselektion og fortællinger om statuerne, som 
der står en håndfuld af lige bag stranden og 
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kigger ind fra havet. De var for stolte og gæstfri 
til at lade en flok sejlere rejse videre uden at 
komme i land. Det var jo ikke helt efter 
reglerne, men modtagelsen var så 
gæstfri og hjertelig, at vi ikke kunne 
stå imod. Og måske netop fordi 
det kun blev til et par timer på 
Rapa Nui, så står den stadig som 
en fortryllet ø, fuld af fascinerende 
historie og meget venlige beboere. 

Vi forlod øen dagen efter fuldmåne d. 29. 
marts og sejlede mod øgruppen Gambier 

i Fransk Polynesien. Her blev vi også budt 
velkommen med åbne arme af de venlige 

gendarmer, men vi måtte lære på den 
hårde måde, at ikke alle fisk i atol-

lerne kan spises. Vi var i karantæne 
de første par døgn og kunne derfor 
ikke spørge de lokale om de fisk, 
som vi fangede med harpun, var 

gode - og det var dumt. Vi fik en 
ordentlig forgiftning alle syv, men 

vi kom os helt efter et par uger, og har 
nu den fornødne respekt for koralfiskene på 

atollerne her i Polynesien.
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PÅSKE- 
STÆVNET  
I J70
VI HAVDE EN megafed tur, 
hvor vi lærte rigtigt meget 
om bomninger og hånd-
tering af genakker. Vi blev 
oplært af professionelle 
sejlere i forskellige ting som 
trim, starter og hvordan 
man bedst muligt udnytter 
sin genakker. Vi lå i Tuborg 
havn for en kort frokost-
pause og så var det ud igen. 
Vi havde fleetsejlads, hvor 
vi kunne sammenligne vo-
res trim med de andre både 
og se, hvad der gav bedst 
mening.
Mvh Hjalmar Elmegaard

SIDEN SIDST

STANDERHEJSNING
SÆSONEN STARTEDE officielt lørdag den 1. maj kl. 
11.00. Standeren blev sat, og dagen blev igen i år en 
mærkelig oplevelse. Vi var 50 medlemmer forsamlet 
ved flagmasten, hvorfra vi kunne beundre de mange 
fartøjer, der havde fået sat signalflag. Flere medlem-
mer havde taget plads rundt omkring på moler og 
plads, ligesom ungdom og andre medlemmer fulgte 
kanonsalutterne, der blev affyret fra Bastion 1. på 
Nordre ydermole. Formand Claus Brask holdt en fin 
tale, hvor han talte om den forgangne vintersæson, den 
manglende generalforsamling og ditto fester. Derefter 
nævnte han de kommende kapsejladser, eskadre-
sejladsen til Københavns Havn i juni og en forsinket 
generalforsamling uden dato. Han sagde tak til alle de 
medlemmer, der havde hjulpet med renovering og fær-
diggørelse af mole og Søndre plads efter nedlæggelsen 
af beddingen. Rigtig mange emner blev berørt, og hele 
ta-len ligger på foreningens hjemmeside. Herefter satte 
Amalie, Hannah og Mai-Emilie fra Ungdomsafdelingen 
standeren, imedens kanonerne saluterede over havnen. 
Den omdelte sang sunget flot igennem af de frem-
mødte med 2 gamle hoplapiger som forsangere, inden 
foreningen bød på en øl eller vand. Medens alt dette 
foregik sejlede Melges 24erne kapsejlads lige uden for 
havnen, så der var noget spændende at se på.
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ARBEJDSDAG OG 
LOPPEMARKED
SØNDAG DEN 2. MAJ var udpeget som fælles arbejds-
dag. Godt 20 medlemmer mødtes kl. 9 til lidt morgenkaf-
fe, inden dagens opgaver blev fordelt. En kran var lejet, 
og der blev malet sort under taget på klubhuset, ligesom 
selve taget blev repareret. Indersiden af rækværket om 
verandaen samt bænken og alle trapper til toiletterne 
blev malet sort. Foreningens borde/bænke sæt havde 
stået tørt i teltet i hjørnet af Søndre 

Plads, og var nu også klar til at blive malet og taget i 
brug på molerne og foran klubhuset. 

Der er tradition for at holde Loppemarked dagen ef-
ter standerhejsningen, og lidt sent blev der åbnet for 
at sætte nogle stande op på Søndre Mole, hvor der var 
håndsprit klar sammen med en ”tæller”, som kunne kon-
trollere, at der ikke var mere end 50 personer ved boder-
ne. Selv om der ikke var så mange gæster, blev det nog-
le hyggelige timer, hvor udvalget af maritime og andre 
gode sager blev handlet. Det vigtigste var, at traditionen 
ikke blev skrottet, og at der igen til næste år kan blive af-
holdt loppemarked foran klubhuset. 

KLUBHUSETS 
RESTAURANT
FREDAG DEN 14. MAJ blev flagene sat, og solen 

skinnede, da Restauration Sundby Sejl slog dørene op 
med ny restauratør Jørgen Michelsen og hans folk. 

Om eftermiddagen blev der budt velkommen 
med en reception udenfor klubhuset, hvor de 
fremmødte kunne nyde en øl, vand, vin og lidt 
spiseligt tilsat festlig underholdning af Jørgen 
Valdsgård ’s orkester. Til aftenens middag 
havde ca. 100 gæster, familie og medlemmer 
bestilt bord, og efter tjek af mundbind og 
corona-pas fik alle bestilt, hvad der skulle ny-

des. Det var fint at se de renoverede lokaler og 
salens nye gulv med den flotte kompasrose.  Vi 

glæ-der os over igen at komme indendørs og nyde 
en frokost, en middag, et glas øl eller en kop kaffe, 

når vi er på havnen. Nu venter vi bare på, at alting bli-
ver åbnet, så vi igen kan bruge alle foreningens lokaler. 
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SIDEN SIDST

PINSEMORGEN
PÅ DEN MEST kolde og våde 
pinsemorgen i mands minde 
mødte ca. 30 medlemmer til den 
traditionsrige morgenseance – 
denne gang indendørs i klub-
huset, hvor den nye restauratør 
havde sørget for morgenbrød  
m.m. samt ”en lille en”, så vi 
også fik varmen, ligesom der 
var øl til særpris frem til kl. 11.00. 
Arrangementsleder Helle havde 
købt præmier til amerikansk 
lotteri, hvor de heldige vindere – 
som sædvanlig – var samlet ved 
enkelte borde. Det var hyggeligt, 
men vi savnede dog at være 
udendørs og se mange flere 
medlemmer - og måske kom-
mer der også svenskere forbi til 
den tid!   

LIGASTÆVNET I J70 I ÅLBORG
I WEEKENDEN den 5.-6. juni sejlede SSF’s Old Boys i første 
division en 20. plads hjem i et dejligt, men meget omskifte-
ligt vejr.

EFTER DEADLINE sidst i maj og bladets fremsendelse 1. 
juli, vil der være afholdt følgende:  Den 29. maj deltog SSF 
sammen med ca. 200 andre både i protestsejladsen for 
bevarelsen af Margretheholm Havn, den fælles escadresej-
lads til Københavns Havns den 12. juni, Amager Cup den 13. 
juni, den første fiskekonkurrence den 19. juni, den forsinkede 
generalforsamling den 21. juni, kapsejladser og tirsdags-sej-
ladser. Seniorerne er igen samlet om onsdagen. Sejlerskolen 
sejler med elever 4 dage om ugen, ligesom Ungdom træner 
hver mandag, medens de øvede også træner i J70eren, når 
der er tid og den er ledig. Afslutningsvis er der holdt Sct. 
Hans aften, og så satser vi på en god sommer.  

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER:
Christina Hansen Flyvholm, Nicki Bille, Mark Olesen Jensen, Lasse Thing, Malik Tobias Milfeldt, Se-
basti-an Horst, Mathias Andresen, Simon Kodal, Frederik Hjelm, Henrik Sejrbo, John Eduard Peter-
sen, Carl-Ole Holbøll, Otto Friedrichsen, Osvald Christian Hertz Vang, Vilfred Christian Hertz Vang, 
Martin Grundmann, Kasper Helsholt, Leif Rasmussen, Ayman Rachid, Claus Ipsen, Christian Bøt-
tcher Thomsen, Mark Palmberg, Jesper Karabanov, Line Hasle, Joachim Seiler, Brian Nielsen, Kri-
stian Langæble Pedersen, Robert Firkic, Kenneth Ellinghart, Jacob Anders Neergaard Nielsen, Kine 
Homellen, Thomas Jen-nions, Jens Ibsen, Søren Steffensen, Rosa Steffensen, Till Ben Brahim, Nick 
Lautrup , Jesper Vigel, John Asbeck, Liv Asta Wulff, Poul Erik Persson og Pablo Rutz.





A
fs

en
de

r:
Su

nd
by

 S
ej

lfo
re

ni
ng

A
m

ag
er

 S
tr

an
dv

ej
 15

23
00

 K
øb

en
ha

vn
 S


