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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:

SSF Havnekontoret:
Havnechef:

Erik Schmidt
Pladsmand:

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

Jon Høgsted Hansson
3258 1424/3062 1405
(åbent man-ons og fre
Kl. 12-13 & tor kl. 15-17)
havnen@sundbysejlforening.dk
Foreningens mail adr.:

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

www.sundby-sejlforening.dk
Restaurationen: 3259 4130
Bankkonto:

Bank Nordik –
6509-3050513512
Postgiro:

7 05 65 16
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EN NY FORMAND PÅ BROEN
D. 31. AUGUST fik vi endelig afholdt den ordinære
generalforsamling 2020,
der pga. covid-19 restriktioner har været udsat siden marts måned.
Omkring 140 medlemmer deltog. Vi havde en
god debat om emner, som har skilt vandene i
foreningen. Der blev valgt nye medlemmer til
bestyrelsen, så den nu består af en god blanding af erfarne og unge nye medlemmer. Jeg
ser fremad til vores samarbejde for en fantastisk fremtid for SSF.
Jeg takker for valget og den store opbakning, som jeg og bestyrelsen fik på generalforsamlingen. Samtidig vil jeg takke Jørgen og
de andre afgåede bestyrelsesmedlemmer for
deres store indsats i de foregående år. Under
Jørgens ledelse har vi gennemført en række
store moleprojekter, samt fået en ny bådkran,
ny mastekran og nye toiletbygninger. Vi har
fået certificeret sejlerskolen og fået gang i ungdomsafdelingen med flere nye joller og mange
aktive juniorer, og ikke mindst har vi igen fået
gang i kapsejlads med bl.a. WOW stævner og
deltagelse i Sejlsportsligaens 2. division. Vi har
fået en J/70 til klubben, og vi har fået en ny
delebåd ”Tally-Ho”. Sidst, men ikke mindst, har
vi fået moderniseret vores organisation med
færre bestyrelsesmedlemmer og med en professionel ledelse af vores administration og
havn.
I alle 4½ år har jeg stået ved Jørgens side,
så jeg føler mig parat til at tage stafetten og
køre linjen videre. Med mig som formand vil I
få en bestyrelse, der vil lede foreningen iht. foreningens formålsparagraf: ”Foreningens formål
er at fremme sejlsporten og at skaffe medlemmerne de bedste betingelser for en god og
sikker havneplads og et godt foreningsliv.” Vi
vil fortsat renovere kajer og moler, om muligt
med flere havnepladser, så vi har en sikker og
langtidsholdbar havn som base for vores foreningsliv. Vi vil fortsat forbedre forholdene og
øge aktiviteterne for ungdomsafdelingen, sejlerskolen og kapsejladsafdelingen, så vi kan

introducere flere til sejlsporten og være med til
at skabe resultater på kapsejladsbanerne. Vi vil
lytte til motorbådssejlere og andre medlemmer,
ikke mindst vores mange nye medlemmer, så
der også skabes aktiviteter for disse.
På generalforsamlingen tog et medlem, Jørgen Zeiner, initiativ til at starte en indsamling
til foreningens J/70 nummer to, da han på stedet donerede 5.000 kr. til vores ungdomsfartøjsfond. På foreningens vegne takker jeg for
bidraget, som jeg håber, kan motivere andre til
at yde et bidrag til fonden. Enten personligt eller ved at skaffe sponsorer eller fondsmidler. For
vores unge sejlere, for WOW-sejlerne og kapsejlere i øvrigt vil det være en kæmpe fordel, at vi
får to J/70’ere, som kan træne mod hinanden.
I skrivende stund har vi netop måtte aflyse
WOW stævnet i år pga. udviklingen i covid-19
situationen. Det er meget trist, men vi kommer
igen næste år. Vi er nødt til at passe på hinanden, og respektere de anbefalinger som myndighederne kommer med. Forhåbentlig får covid-19 på et tidspunkt en ende, så vi igen kan
dyrke vores sejlsport og vores foreningsliv på
fuldt tryk.
Jeg ønsker jer alle en god sensommer og et
godt efterår.
Med sejlerhilsen
Claus Brask Thomsen



Vi vil fortsat forbedre forholdene
og øge aktiviteterne for
ungdomsafdelingen, sejlerskolen
og kapsejladsafdelingen.
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AKTIVITETER
”DET FORSØMTE FORÅR” – ingen adgang til foreningens lokaler
– ingen generalforsamling - men
godt vejr med mange medlemmer
på pladsen i hele april måned, og
mange både i vandet inden sæsonen blev skudt i gang 2. maj, hvor
formand, næstformand, arrangementsleder og web-master/fotograf
var til stede. Kanonlauget affyrede
salutter fra Bastition1 på nordre
ydermole og hele seancen blev
sendt digitalt, hvor også ”coronasangen”, der var indsunget i regnvejr
nogle dage inden, blev afspillet. Vi
fik ingen fest og dåben af de nye
joller blev heller ikke til noget.

EFTER MOLERENOVERINGEN
på søndre kaj i kanalen blev den
nye stikmole ved mastekranen
gjort klar, inden masterne skulle på,
og den fungerer fint. Foreningens
fælles arbejdsdag blev også aflyst,
hvorfor oprydning og renovering ikke
kunne gennemføres – ærgerligt –
vi må tage revanche næste forår.
Den hyggelige pinsemorgen samt
festlighederne Skt. Hans Aften blev
heller ikke til noget, ligesom Vild
med Vand blev udsat.

PÅ DIESELFRONTEN er der nu
fyldt GTL-brændstof på foreningens
tankanlæg. Herreløse både blev
bortauktioneret via nettet. Sejlerskolen har i foråret udvidet Blueberry-projektet med en Granada24
Tally-Ho med indenbordsmotor,
så at det er muligt for medlemmer
uden båd, men med bestået duelighedsprøve, at holde deres færdighed ved lige i disse to fartøjer efter
gældende regler.
4 SSF OKTOBER / 2020

HUSK!


 Aflæs el-måleren i dit skur og giv

Havnechefen besked senest d. 30.
november. Det er vigtigt, at dit el-stik
er lovligt, også når du står på land, så
vi undgår kortslutninger. Alle uautoriserede stik bliver fjernet eller klippet!


 
 
 
 

 Giv havneudvalget besked nu, hvis dit
fartøj ikke skal på land i vinter

Der må ikke ligge både ved
midtermolen efter 15. november
Husk at fjerne alle fortøjninger
og indhalere fra din plads i vandet
Kontroller dit stativ, inden båden skal
på land
Afrig din mast helt, inden den lægges
i masteskuret, og forsyn den med
tydeligt navn og medlemsnummer


 

 Husk 5km/t når du kører bil på pladsen. Dette gælder alle.

Husk at samle din hunds
efterladenskaber op.

AKTIVITETER
NATTEVAGT

SEJLERSKOLEN

HVIS DU HAR FARTØJ/KAJAK på
foreningens område, skal du iflg. vedtægterne afvikle to nattevagter pr. sæson.
Medlemmer mellem 65 og 70 år skal kun
gå én nattevagt.
Nattevagterne starter den 1. oktober og
slutter den 30. april. I skipperstuen finder
du vagtskabet, hvortil din medlemsnøgle
passer. Der findes vagtsedler til udfyldelse.
Find 2 datoer, hvor du ønsker at gå dine
vagter, udfyld 2 vagtsedler og læg dem
i postkassen under tavlen. På samme
opslagstavle hænger en oversigt over,
hvornår de enkelte medlemmer går vagt.
Her skal du selv tjekke, at du har fået de
ønskede datoer.
Man kan også tilmelde sig on line. Se på
hjemmesiden, hvordan du skal forholde dig.
Bestyrelsen har vedtaget, at et medlem
højst kan tage 4 vagter, hvoraf 2 er medlemmets egne.
Øvrige informationer fremgår af ’Vedtægter og reglementer i Sundby Sejlforening’.

BESTÅET TEORIDEL
AF DUELIGHEDSPRØVEN I MARTS:
Tina Jensen, Signe Laursen, William Lerke, Philip
Nilsson, Orla Møller, Joy Thygesen, Christian
Kjelmann, Anita Pedersen, Lisbeth Jensen,
Sarah Israelsen, Karina Hornshøj, Nicola Petersen, Peter Hansen, Stefan Andersen, Rasmus
Andersen

BESTÅET DEN PRAKTISKE PRØVE
I SEPTEMBER:
Christian Kjelmann, Christina Rottbøll Andersen,
Ida Dufresne Wogensen, Jacob Hyldal Kristensen, Jakob Evald, Laura Amelia Petersen, Martin
Lehmann, Pil Hørby Sørensen, Simon Byrgesen
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AKTIVITETER

KAPSEJLADS I SSF
KAPSEJLADSSÆSONEN BEGYNDTE og
fortsatte med at være præget af Corona –
især omkring det at være tæt og antal deltagere. Forårets Youngster i SSF blev aflyst, men
Scan Cap 99 ”Alvida” var blandt de 100 fartøjer,
der fik lov at starte i sejladsen Sjælland Rundt,
og fik en meget fin placering.
I august deltog SSF’s Old Boys: Jan, Kim,
Claus og Aksel i Sejlsportsligaens 2. division ved
et stævne i Aarhus, hvor Sundby Marlins fik en
pæn placering. Ved DM for L23 i Middelfart blev
Niels Mogensen i ’Dodo’ nr 5 af 15 tilmeldte fartøjer. DM for Folkebåde i Marstal blev ændret til
klassemesterskab, idet der kun kunne deltage
29 både i stedet for de 38 tilmeldte. I den meget
friske vind blev vinderen Morten Henriksen fra
Kerteminde med SSF’eren Mark Wain Pedersen
og Kasper Helveg Larsen som supergaster. Vi
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håber at se alle folkebådene i 2021, hvor SSF har
fået den ære at afholde DM.
Johanna fra ungdomsafdelingen deltog i sit
første B-stævne for optimister og fik en meget
flot 2. plads.
Youngstersholdet med Andreas, Jonathan,
Holger og Hjalmer deltog i august i deres første stævne i J/70 i Sletten, hvor de efter nogle
gode sejladser om lørdagen måtte se sig slået i
den meget friske vind om søndagen. Det var en
fin debut for de unge, der trænes af rutinerede
Christian Schaldemose. Ugen efter ved ligastævnet i Skovshoved var det SSF’s unge voksenhold: Christian, Josephine, Mark og Søren, der
sejlede J/70’eren til en fin placering. Fra næste
sæson sejler Sundby Marlins i 1. division.
Årets sidste stævne bliver DM for Melges 24
den 10.-11. oktober.

KORT REFERAT AF SSF’S
GENERALFORSAMLING 2020

★

★

★

★

40

60

25

MANGE MEDLEMMER
MØDTE OP, heraf 125 stemmebettigede. Formand Jørgen
Jensen indledte med at mindes de 11 medlemmer, der var
afgået ved døden siden sidste
års generalforsamling.
Herefter blev vore mange
jubilarer hædret og fik overrakt deres jubilæumsnål: 60
års jubilarer: Henning Andersen ”Gerty”, John Christensen, Allan Petersen “Gartner
Allan”, Richard Nielsen, Niels
Jønsson, Uffe Below og Hans
Christiansen, herefter 50 års
jubilarer: Jan Knudsen, Holger
Nielsen ”Kommune Holger”,
Finn Hansen, Grethe Schlichter, Bjarne Winther, Hans C.
Hansen ”H.C.”, Willy G. Hansen
”slagter Willy”, Svend Kukkerig
”Tattoo-Svend”, Erik Monefeld Andreasen, Jørgen Jen-

★

50

sen, Anders Bøgh Jensen og
Grete Jensen ”Panda Grete”
40 års jubilarer: Per Nielsen,
Marianne Bov Pedersen, Finn
Niebe, Søren Jensen, Kirsten
Hede og Claus Zastrow Nygaard og 25 års jubilarer: Finn
Mortensen, Hanne Rosa Nielsen, Jesper Svan, Benjamin K.
Mody, Ejvind Steen Andersen,
Marc Wain Pedersen og Claus
Krogsgaard Olsen
Ulla Hellum og Mogens
Fuglsang fik foreningens hæderstegn.
Formanden fortsatte beretningen og orienterede kort om
restauratørens konkurs og de
problemer det giver. Den nye
havnechef og havneassistent
blev præsenteret, hvorefter
regnskabet og det estimerede budget for 2020 blev gennemgået.

Herefter var der valg til
bestyrelsen og de indkomne
forslag blev fremført, debatteret og stemt om. Hele referatet inklusive indkaldelse,
regnskab, forslag osv vil være
tilgængelige på foreningens
hjemmeside. De nye bestyrelsesmedlemmer præsenteres i
næste nummer af bladet.

SSF's nye pladsmand
Jon Høgsted Hansson
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KALENDER
OKTOBER

SEJLERSKOLEN:
Hver mandag: Navigationsundervisning

Kontoret har åbent
torsdag d. 29. kl. 19.00-20.30

KAPSEJLADS:
Intet

UNGDOM:
HUSK! Træningen flyttes til søndage
Lørdag og Søndag 30.-31.: Sejlads og
overnatning
Søndag 31. kl. 17.00: Standernedhaling.

SENIORERNE:
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde med
madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer
annonceres i Fritidshuset

SEJLERSKOLEN:
Mandag 5. kl. 19.00: Navigationsundervisning for medlemmer starter i pejsestuen og
hver følgende mandag.
Torsdag 8. Afslutningsmiddag, hvis muligt
KAPSEJLADS:
10. og 11. DM for Melges 24
SENIORERNE:
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde med
madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer annonceres
i Fritidshuset
FÆLLESARRANGEMENTER:
Torsdag 1. kl. 19.00: Medlemsmøde
Søndag 31. kl. 17.00: Standernedhaling
OBS! Nattevagterne starter 1. oktober.
Husk at melde dig til!

NOVEMBER
Kontoret har åbent
torsdag d. 5. og d. 26. kl. 19.00-20.30
UNGDOM:
Mandag 2., 9. og 16: aktivitet og teori
Mandag 23. Juleafslutning
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DECEMBER
Kontoret har åbent
torsdag d. 4. kl. 19.00-20.30
UNGDOM:
Ingen aktiviteter
SEJLERSKOLEN:
Hver mandag: Navigationsundervisning
KAPSEJLADS:
Intet
SENIORERNE:
Onsdag 9. kl. 13.00: Seniorernes julefrokost i
Fritidshuset
Onsdage kl. 12.00: Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset			
Andre arrangementer annonceres i Fritidshuset
FÆLLESARRANGEMENTER:
Torsdag 31. kl. 11.00-13.00: Seniorerne inviterer til gløgg og æbleskiver i Fritidshuset

I skrivende stund vides det ikke, om der kan
gennemføres juletræsfest for børnene og
foreningens bankospil til januar 2021. Der
kommer nyt medlemsblad til januar.

SSF'S NYERHVERVEDE J70'ER
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SIDEN SIDST
LIDT OM
NERTHUS
LANGTUR

ESKADRESEJLADS
MIDT I CORONAKRISEN viste 42 sejlklubber
i Øresundsregionen, at der stadig er aktivitetsmuligheder for sejlere. Under mottoet:
”Samhørighed og glæde ved at sejle – hver for
sig”, blev der den 13/6 afholdt nok Danmarks
største eskadresejlads!
SSF var selvfølgelig også med. Godt 30 sejlog motorbåde startede kl. 11.30 sejladsen i en
frisk vind med kurs mod Københavns Havn.
”Bollen” anførte feltet, der flettede sig ind i
hundredvis af andre fartøjer kl. 12,00. Kronløbet
var denne dag åbent for fritidssejlere, der med
tilpasset fart og afstand rundede Bøje 1 (Kongebøjen ud for Den lille Havfrue) for igen at
sejle til egen havn.
S/Y Maj deltog, og skipper har aldrig set
så mange sejlende både! Man blev helt rørt.
Mindst 600 fartøjer passerede Bøje 1 i de to
timer, der var afsat til begivenheden. Måske
gentages arrangementet til næste år?
Med sejlerhilsen
skipper Maj
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ASBJØRN, JULIE OG JOAKIM havde
mandag d. 17.08. kl. 20.00 inviteret til lidt info
om deres tur, indtil Covid-19 indhentede dem
i Caribien.
Det var en god orientering med billeder.
Hvor parat med hvad som helst, man skal
være, hvis man vil begive sig ud på langturs
sejlads. En skrue løs i den Caledonske Kanal kostede en ny aksel, der skulle smedes til
båden. Voldsom søgang i Irske Hav. Sol ved
Portugals kyst, hvor der blev provianteret lidt
inden turen til Marokko. Rabat by var en stor
oplevelse.
Med skiftende besætninger ombord, finder
der en naturlig indpasning sted, hvor der er
behov. Der blev fisket bl.a. et par store guldmakreller, som en dygtig kok fik gjort til et
lækkert måltid. Videre til De Canariske Øer,
hvor der blev skiftet lidt i besætningen og på
ny provianteret (det så stort ud) inden turen
til Kap Verde, hvor Passaten hjalp med turen
over Atlanterhavet.
14 døgn senere nåede de Tobago. Der blev
sejlet rundt i Caribien, hvor det altid blæser
lidt. Fra Cartagena i Colombia var kursen vest
over mod Panama Kanalen, hvor man ligger
i Limon Bay sammen med masser af små
og store fartøjer, der venter på at få passage
gennem kanalen. Det er så her ved havnen i
Colon, at Nerthus stadig ligger. Besætningen
fik 48 timer til
at pakke båden ned og
kørte med politieskorte gennem Panama
til lufthavnen,
hvor de nåede
det sidste fly til
Amsterdam.
Redaktionen.

MUSIK PÅ MOLEN
VORES MANGEÅRIGE MEDLEM
Torben Albrecht og hans 4 mands
orkester ”STOP en halv” savnede at
komme ud at spille og øve i denne underlige sommer, hvorfor de
tilbød at underholde sejlforeningens
medlemmer og gæster. Musikaftenerne blev arrangeret i forbindelse
med tirsdagssejladserne og omkring
grillen på Søndre mole. Den første
koncert midt i juli fandt sted en kølig
aften med frisk vind, men aftensolen varmede det hele op, så både
medlemmer og gæstesejlere fik en
fornøjelig aften. Denne succes blev
gentaget på en skøn varm sommeraften den 18. august, hvor endnu flere – nu hjemkommet fra ferie – var
mødt op til nogle fornøjelige timer,
hvor ganerne blev vædet og der blev
sunget og danset.
Sidst i august fik vi atter musik
på molen, idet Kira Martini Quintet
lagde til i havnen og fyldte den med
latinske rytmer. Endnu en dejlig oplevelse. Vi håber alle, at disse festlige indslag i havnelivet kan gentages, når det bliver sommer igen.
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SIDEN SIDST
SUNDBY CUP
WEEKENDEN BØD PÅ perfekt sejlvejr med
vindforhold. hvor alle kunne være med. Der
var fra start lagt op til gode tætte dueller på
vandet for de 30 tilmeldte personer den 5. - 6.
september.
Det lykkedes dommerne, Erik og Mogens, at
få afviklet de planlagte 20 spændende sejladser hen over weekenden, hvor hvert bådhold fik
sejlet 6 sejladser med tilhørende transport i RIB
både ud og hjem til banerne.
På land kørte forplejningen som altid med
super betjening, godt styret af Birgitte og Elin
og deres team, men
fællesspisningen lørdag aften var lidt anderledes i år grundet Corona.
Efter lørdagens 10 sejladsen var det særligt
Team Jannie som klarede sig bedst med 3 prikker tæt efterfulgt af resten af feltet, intet var
afgjort endnu.
Søndag var finaledag, ny dag og alt kunne
ske, vejret var igen fantastisk. Efter en lille gennemgang omkring mærkerundinger af Ditte
Andreasen, blev vi sendt på vandet til en perfekt udlagt bane.
Sejladserne er unikke for hvert bådhold, og
alle har hver deres udlægning af de mange episoder, som sker i løbet af sejladserne på sådanne 2 fantastiske dage!
Ved præmieuddelingen viste det sig at team
Jannie, Sarah og Claus vandt efter en noget
nervøs søndag eftermiddag.
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Jannie, Claus og
Sarah vindere af
Sundby Cup 2020

På 2. pladsen kom Niels, Aksel og Lene
Arildsen, der som de eneste kun havde første
og anden pladser i sejladserne.
På 3. pladsen kom Peter, Henrik og Svend
Erik. hvem mon var den uerfarne gast her?!
Fuglen, denne skændsel af et stykke metal,
uddeles af dommerteamet på baggrund af en
bemærkelsesværdig hændelse på vandet, er
efterhånden blevet en eftertragtet præmie at
”vinde”. I år var bådholdet som ”tabte” fuglen
lidt forvirret omkring signaler fra dommerbåden og mente, at de skulle starte, da dommer
havde signaleret for udsættelse af starten. Af
sted var de, måske den bedste start de havde i
stævnet, hvem ved.
Stort tillykke til præmietagerne.
Sundby Cup er et godt samlingssted, hvor
alle vi gamle mødes med alle de nye. Konceptet holder, og alle kan være med. Vi ses den 4.
og 5. september i 2021.
Jan Knudsen

TIRSDAGS WM, DET ER SJOVT
VORES TRIM-kapsejladser
kom lidt haltende i gang i år,
da sejlunionens coronaforskrifter skulle efterleves, men i
slutningen af maj fik vi startet
forsigtigt op. Ikke mange både,
det var jo alvorligt, dette her
Corona! Både før og efter sejladsen blev der holdt afstand
og ude på vandet går det jo
helt af sig selv...
Vi har haft alt fra 12-15
m/s og to både på vandet, en
enkelt aften med vindstille i
nordgående strøm ude ved
vindmøllerne og så i tirsdags,
sol, fantastisk sejlervejr og
næsten 20 både på vandet!
Tirsdag kl. 18 mødes vi ved
mastekranen, hvor Claus i
bedste pædagogiske stil fortæller hvilke faste mærker på
banekortet der skal rundes.
Gentagelser kan forekomme,
da vi ikke altid er særlig kvikke! Claus fortæller også, om
der bliver en eller to starter, afhængig af antal både. Starten
går kl. 18.30 (for de langsomme) og 5 min efter for de hurtige både.
Nye, kapsejladsinteresserede sejlere er velkomne. Man
skal blot medbringe redningsvest, lyst til kapsejlads & tøj,
passende til vejret.
De sidste minutter inden
starten cirkler bådene rundt
mellem hinanden i dyb koncentration i spillet om den
bedste position på startlinjen
mellem det røde jordbær på
Helgoland-siden og det gule

skilt på den ny havns østre
mole. I bedste fald giver Claus
et trut i tågehornet, men sejlerne må selv holde øje med
sekunderne på uret på mobilen eller gps'en f.eks.(http://
kiw.dk/cronofon/server.php).
Indtil nu har der kun været få
for tidligt startende.
Mållinjen er den samme
som startlinjen, og der er ingen der tager os i mål. Og da
vi alene sejler for ærens skyld,
så må eventuelle ”søforklaringer” klares, når vi mødes til
snakken efter sejladsen ved
bordene på Søndre mole.
Det er dejligt at se at sejlerne kender de vigtigste kap-

sejladsregler, så vi har været
forskånet for uheld. Du kan
træne dine regler her: http://
game.finckh.net/indexden.
htm
Tirsdagssejladserne er det
bedste sted at lære manøvrer, sikker bådhåndtering, at få
fart i sit skiv, trimme sine sejl,
håndtere en spiler, enten ved
rorpinden eller som gast på
fordækket.
Vi sejler i al slags vejr, fordi
før eller senere kommer du ud
i det; så giver det en tryghed
og sikkerhed at ha' prøvet det
med erfarne sejlere i nærheden.
John Simonsen
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SIDEN SIDST
SENIORERNES
SKOVTUR
SALTHOLM RUNDT
SOM ET NYT TILTAG blev der afviklet en trim-kapsejlads rundt om Saltholm og Flakfortet, søndag den 12.
juli kl 10.
Igen foregik starten mellem den røde bøje og østre
molehoved. Vinden var frisk fra VNV, og der var pænt
med sol. De 6 deltagende både fulgtes pænt på
rumskøds turen ud til Flakfortet, men på halvvindsbenet begyndte de lange både at sejle hurtigt.
Efter Øresundsbroen, på det lave vand syd for Saltholm, stod der en træls krap sø, så der blev banket
pæle, indtil vi var forbi Peberholm og kunne holde Nordre Røse op.
Vel ankommet til Sundby, havde Hardy tændt grillen, og sammen med pølser blev der holdt søforklaringer. Dejligt arrangement, tak.
John Simonsen

VI BLEV HENTET af Adrians Busrejser 26. august kl. 9.30, hvor vi kørte ud i det blå i et tungt skydække.
Turen gik mod Stigsnæs færgehavn, hvor vi tog med færgen til
Agersø. Efter en sejltur på ca. 15 min
kunne vi køre til Agersø Kro, hvor
der ventede et veldækket bord.
Efter frokosten kørte vi en
guidet tur rundt på øen, fik et indblik i øens historie og besteg det
højeste punkt 12 meter over havets
overflade. Her ligger militære anlæg med kanonbatterier fra krigen
mod England. Vi så de bugnende
træer med æbler, pærer og valnødder, inden vi igen kørte tilbage
til kroen, hvor kaffen ventede med
gammeldags æblekage til. Derefter gik turen retur til Amager efter
en dejlig dag.
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