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SÅ HAR VINTEREN slup-
pet sit tag i vores dejlige 
havn, og forårsaktivite-
terne er i fuld gang.

De nye toiletter er sat op, og som altid er det 
dejligt at se den store aktivitet med klargøring 
af både.

I vinterens løb har der vanen tro været af-
holdt navigationskursus, nu med to undervise-
re, Tom og Jan, til gavn for alle eleverne. Vi har 
som tidligere år haft større søgning, end vi kan 
imødekomme, så der har desværre ikke været 
plads til alle. Tovværkshold med Basse og Ka-
rin har ligeledes haft stor søgning, så tak til alle 
vores dygtige undervisere.

Sejlerskolen og ungdomsafdelingen er våg-
net fra vinterhi, så giv dem en hånd og støt 
hvor du kan. Ligesom vores vinterhold er disse 
også overtegnet, så meld dig som instruktør 
eller hjælper, hvis du lyst og mulighed. Vi skal 
jo gerne give så mange som muligt lejlighed til 
at lære at sejle, og dele denne glæde med os 
andre. Interessen for sejlads er tilsyneladende 
steget markant, hvilket mærkes ikke kun i vo-
res havn, men hele vejen langs kysten.

I vinterens løb har Claus Rønnow igen i år 
afholdt introkurser for nye og gamle sejlere, og 
Ditte Andreasen har som noget nyt afholdt to 
kurser i kapsejlads. Det er rigtigt positivt, at vi 
får støttet op blandt forskellige interessegrup-
per i havnen, og at vi kan bruge vinteren på 
noget konstruktivt.

Fastelavn for små og store børn og banko-
spil har der været afholdt, med meget flotte 

præmier, hvilket jeg med skam må melde, at 
jeg nød godt af. :)

Igen i år har det været muligt at uddele 
bådpladser og skure. Vi ønsker de nye plads-
ejere tillykke.

Jeg glæder mig til den kommende sejl-
sæson, til at være en del af de mange arrange-
menter, herunder den kommende foreningsdag 
til forskønnelse af vores havn, og ikke mindst til 
at møde jer i foreningens dejlige miljø.
God sommer og sejlsæson
Jørgen

FORMANDEN TA’R ORDET

� Sejlerskolen og 
ungdomsafdelingen er 
vågnet fra vinterhi, så 
giv dem en hånd og støt 
hvor du kan.

OBS! 
Sejlerskolen søger instruktører. Har du tid og lyst, 
kan du henvende dig skolechefen Jan Lauridsen.
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NYT FRA HAVNEUDVALGET

SÅ ER DET FORÅR, og snart summer det af liv på land og vand. 
Bådene skrubbes, poleres, males og gøres klar. Det er nu alt 
det sjove starter, så her benyttes lejligheden til at erindre alle 
bådejere om følgende:
� Plads- og årsmærket for 2017 skal være synligt på båden, 

når den går i vandet - dog senest 1. juni.
� Står du på land i 2017, skal din båd være forsynet med års-

mærke. Dette gælder også  for  trailere og kajakker.
� Mærkerne kan afhentes i kontortiden eller hos pladsmanden 

i dennes kontortid. OBS! der skal fremvises kvittering for an-
svarsforsikring. 

HUSK

ER UHELDET 
UDE 
vil vi erindre om forenings 
2 hjertestartere, der er pla-
ceret udvendigt på Fritids-
huset på nordre plads  og i 
Skipperstuen i klubhuset. Er 
der lukket, skal du bruge din 
medlemsnøgle.

HAR I BRUG for en ekstra 
redningsvest, ligger der nog-
le til låns i kassen udenfor 
Skipperstue

 

REDNINGS- 
STIGER
IFØLGE sikkerhedsrepræ-
sentanten vil de indkøbte 
redningsstiger til mid-
termolen være på plads 
inden første april. Han gør 
dog opmærksom på, at de 
øvrige stiger i havnen er 
godkendte.

at rydde op på din plads på 
land og mærke dit stativ 
med dit medlemsnummer

VED BLADETS DEADLINE var datoerne til klargøringen 
af Spækhuggerne og ”Bollen” endnu ikke på plads i 
kalenderen, men vi har fået bekræftet, at de 3 sejlbåde 
er fuldt bemandet med elever, og der vil i år blive sejlet 
mandag, tirsdag og onsdag. Motorbådsholdene er der 
også elever til, men stadig ledige pladser. Alle elever vil 
selvfølgelig blive orienteret om klargørings- og sejldage, 
når den endelige kalender er klar. Vi andre glæder os til 
at se de nypolerede både med instruktører og forvent-
ningsfulde elever. Det giver en masse liv i havnen.
Lillian Green

FRA SEJLERSKOLEN
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AKTIVITETER

VIGTIGT!  

UNGDOMSAFDELINGENS YNGLING DEN 160 har brug 
for en kærlig hånd. Den hævede dørk er blevet utæt og 
skal udskiftes.

Derfor søger ynglingesejlerne et par gæve gutter 
med god erfaring med arbejde i glasfiber/polyester. 
Bunden skal behandles,  så båden kan ligge i vandet. 
Fribordet skal males. Nemt, ikk’ !

Hvis det er noget for dig/jer, så ring til Kristian på 
2911 9508, eller kom ned i det Maritime Ungdomshus på 
nordre mole mandag kl. 17.30.

Vi håber, der er nogle friske folk i foreningen, der har 
lyst til at kaste sig over opgaven, så vi kan få flere unge 
ud at sejle i vores Ynglinge.
Med sejlerhilsen
Ungdomsafdelingen (specielt ynglingesejlerne)

KAN DU AFSE NOGLE TIMER en aften eller to i ugens løb 
til at være brovagt for ungdomsafdelingens sejlere, så vi 
kan få flere sejldage? Vi har sejlere på venteliste.

Brovagtens opgave er at hjælpe sejlerne med at 
klargøre bådene inden sejladsen og tage imod dem, når 
de kommer i land igen. Det er også kærkomment, hvis 
nogen vil lave en kop te at varme sig på efter sejladsen. 

GÆVE 
GUTTER 
SØGES



6   SSF APRIL / 2017

PINSETUREN 
TIL RAA 
d. 3. og 4. juni
IGEN I ÅR vil den uformelle pinsetur gå 
til Raa. Vi mødes lørdag kl. 15.00 foran 
det store klubhus i den sydlige ende af 
havnen. Der vil være fællesspisning med 
grill lørdag aften. Om søndagen er der en 
kulturel oplevelse om formiddagen inden 
den fælles frokost, der nydes først på ef-
termiddagen. Søndagen afsluttes med det 
traditionelle bål og pandekagebagning på 
stranden.

Der vil blive informeret yderligere når 
tiden nærmer sig.
Kirsten Fraenkel 

TIRSDAGSSEJLADS
Hver tirsdag fra den 16. maj sejles der uformel kapsej-
lads for alle, der har lyst til at snuse til denne disciplin. 
Mødested ved mastekranen kl. 18.00. Har du ingen 
båd, kan du sejle med hos en af de andre

PINSEMORGEN
den 4. juni kl. 08.00

TRADITIONEN TRO mødes vi ved 
klubhusets terrasse til morgensang, 
morgenmad og en dram. Husk selv at 
medbringe kaffe og te og ikke mindst 
godt humør. Der vil være salg af lotterier 
med fine præmier, lidt underholdning 
samt øl og vand til særpriser.

Skulle det mod forventning være dår-
ligt vejr, går vi indenfor.

AKTIVITETER
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STANDERHEJSNING 
OG FEST
lørdag d. 6. maj kl. 09.00-11.00  
serveres morgenkaffe og brød til med-
lemmerne. 

Kl. 11 sættes standeren, der døbes 3 nye 
optimister, kanonerne skydes af, og vi skå-
ler på en god sæson.

Arrangementet er gratis, men husk at 
tilmelde dig hos restauratøren senest tors-
dag d.  4. maj. Ved tilmelding oplyses navn, 
medlemsnummer, antal voksne og børn.

Kl. 18.00 vil der blive arrangeret middag 
med efterfølgende fest i restauranten. Bil-
letter købes i restauranten.

LOPPEMARKED
Søndag d. 7. maj kl. 11.00

TØM DIT SKUR og din kælder og stil op til lop-
pemarkedet foran klubhuset. Mon ikke du har 
noget andre kan bruge - både maritime og andre 
rariteter.  Alle er velkomne, men husk at der kun er 
stadepladser til medlemmer af SSF.

Der vil også være salg af klubstandere, fri-
havnsmærker samt bluser og kasketter.

SÆRTILBUD FRA RESTAURATØREN til 
foreningens medlemmer: Den sidste torsdag i måneden, 
hvor kontoret har åbent, kan SSF’s medlemmer købe 
dagens ret og en alm. øl til bare 100 kr. (NB! i maj er det 
torsdag d. 18.).

OBS! Maden skal indtages i Pejsestuen, som i samme 
anledning er reserveret til medlemmerne.  

SANKT HANS AFTEN 
fredag d. 23. juni
Vi fejrer Sankt Hans med musik, grill og 
bål ved Det maritime Ungdomshus på 
nordre mole.

Medbring egen madkurv og drikkevarer. 
Kom og nyd stemningen og udsigten. Gril-
len tændes kl. 18 og bålet ca. kl. 21.30.

PS. Der er lejlighed til at komme af med 
træ til bålet, dog ikke trykimprægneret og 
malet.

FAMILIESEJLADSEN 
søndag d. 11. juni
DER SEJLES ud for Sundby.

Mød op ved klubhuset kl. 10.00, hvor der er skip-
permøde og serveres en enkelt dram.

Husk at sejladsen er for hele familien -  både for 
sejl- og motorbåde. Der er flotte præmier til alle 
deltagende både.

Som sædvanlig sluttes denne sociale og sjo-
ve dag med fælles frokost, hvor vi selv medbringer 
madpakkerne. Se opslaget og HUSK TILMELDING. 
Sejladsen gennemføres ved deltagelse af mindst 10 
både.
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KALENDER

APRIL

Kontoret har åbent torsdag d. 6.  
og d. 27. kl. 19.00 – 20.30

UNGDOM  
Mandag d. 3. og 10. kl. 17.30 – 19.30: Teori
Søndag d. 23. kl. 10.00 – 16.00: Tilrigning
Mandag. d. 24. kl. 17.30 – 19.30: Tilrigning

SEJLERSKOLEN 
Orientering fra skolechefen

KAPSEJLADS  
Vinterpause

SENIORERNE 
Hver onsdag kl. 12.00: 
Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
Skærtorsdag d. 13. kl. 13.0: Påskefrokost. 
Husk at melde til 

NATTEVAGTER
Der er stadig ledige pladser

FORÅR PÅ SØNDRE MOLE
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MAJ

Kontoret har åbent torsdag d. 4. og d. 18.  
fra kl. 19.00-20.30

UNGDOM 
Mandag d. 1. kl. 17.30 – 19.30: 
Tilrigning/sejlads
Lørdag d. 6.: 
Standerhejsning med dåb af  
tre nye optimistjoller. 
Mandag d. 8., 15. og 22. kl. 17.30 -19.30: 
Sejlads
Søndag d. 21. kl. 09.00-16.00: 
Begynderkapsejlads
OBS! fra midt i maj deltages i 
tirsdagssejladserne (ynglinge) 

SEJLERSKOLEN
Der sejles mandag, tirsdag og onsdag kl. 18.00
Lørdag d. 6. kl. 09.00 – 11.00:  
Standerhejsning. Se under fælles  
arrangementer

KAPSEJLADS
Tirsdag d. 16. maj kl. 18.00: 
Tirsdagssejladserne genoptages  
(uformel kapsejlads for alle)

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

FÆLLES ARRANGEMENTER
for alle medlemmer:
Lørdag d. 6.
STANDERHEJSNING. Der er morgenmad fra 
kl. 09.00, og kl. 11.00 sættes standeren
Søndag d. 7. kl. 11.00 
LOPPPEMARKED foran klubhuset. 

JUNI

Kontoret har åbent torsdag d. 1. og d. 29.  
fra kl.19.00-20.30

UNGDOM 
Mandage d. 5., 12. og 19.: sejlads
Mandag d. 26.: 
Sommersejlads, hvis nok deltagere
Fredag d. 30. – søndag d. 2.07: 
Sommertur

SEJLERSKOLEN 
Der sejles mandag, tirsdag  
og onsdag kl. 18.00
  
KAPSEJLADS 
Tirsdagssejladserne fortsætter
Lørdag d. 10.: 
Amager Cup. Sejles fra Lynetten
Søndag d. 11. sejles Familiesejlads

SENIORERNE 
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde med 
madpakke i Fritidshuset
Søndag d. 4.: Pinsefrokost kl. 13.00. Husk 
tilmelding

FÆLLES ARRANGEMENTER 
for alle medlemmer:
Lørdag d. 3. – søndag d. 4.: Pinsetur til Raa
Søndag d. 4. kl. 08.00: Pinsemorgen foran 
klubhuset. 
Søndag d. 11.: FAMILIESEJLADS.  
Alle er velkomne. 
Fredag d. 23.: Sankt Hans aften. 
Husk at se de opdaterede informationer på 
hjemmesiden: www.sundby-sejlforening.dk 

JULI
OBS! kontoret har ferielukket
Der udkommer nyt medlemsblad med infor-
mationer d. 1. juli
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TOVVÆRK
TOVVÆRKSWORKSHOPPEN har også i år 
tiltrukket både gamle og nye medlemmer, og 
snakken går livligt, mens vi prøver de forskellige 
metoder af.

Der bliver hygget igennem og skabt nye kon-
takter, når vi arbejder med tovværk.

Nogle arbejder med at få manillatovværket 
til at blive store måtter, andre producerer bløde 

sjækler med diamantknob. Ved du, at hvis du 
splejser din sjækel i det tynde dyneematov, får 
du en sjækel, der er bomstærk, og som ikke slår 
hverken hænder eller hoved, hvis du f.eks. bru-
ger dem til dit fokkeskøde! 

Vi får også styr på tyrkerknobet og får prø-
vet alle dets muligheder af.
Erik, Annette og Karin

SIDEN SIDST

HJÆLP
JEG HAR FÅET BÅD!
IGEN HAR DER VÆRET afholdt kursus for 
nye medlemmer af foreningen. Tre af-
tener i januar blev brugt til at give gode 
råd til nye - eller kommende - bådejere.

Interessen var stor, og aftenerne blev 
livlige med input fra deltagerne. Det var 
et fint stykke arbejde, der viste, at det 
ikke sådan er ligetil at være bådejer. På 
kurset nåede de nye medlemmer vidt 
omkring - både med det praktiske sø-
mandsskab og alle de love og regler, 
man skal overholde som fører af et far-
tøj.

Udover de mange ting, der er at vide 
om det, at holde båd, fik de nye med-
lemmer også god information om de 
forhold vores forening og havn har at 
tilbyde.

De mange nye medlemmer følte sig 
velkomne og godt taget imod af SSF. 
Claus Rønnow

KAPSEJLADSREGLERNE – 
KEND DEM, BRUG DEM
TO TORSDAGE I FEBRUAR underviste vores meget 
vindende folkebådssejler Ditte Andreasen på finurlig 
vis i de lidt komplicerede kapsejladsregler. Under-
visningen foregik i Skipperstuen, og deltagerne fik 
rigtig meget ud af det, så vi håber, at det kan gen-
tages næste vinter, så endnu flere kan få opdateret 
deres kundskaber udi kapsejladsregler.
Lillian   
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Nye sejl
Reparation af sejl

Canvas
Rulleforstag  

Københavns største sejlloft, lige ovre på den anden side af gaden :-)

Quantum Sails   Amager Strandvej 50   2300 Kbh. S
Tlf 7026 1296     www.sejl.dk     info@sejl.dk

FORENINGENS BANKOSPIL
DEN SIDSTE RÅKOLDE SØNDAG i januar 
løb foreningens årlige, store bankospil 
af stabelen, og 120 gæster betalte med 
glæde for at deltage.  Birgitte Akker-
mann har været primusmotor i 26 år 
med stor succes. Også i år blev det en 
hyggeligt eftermiddag, hvor mange 
vandt de fine spiselige præmier samt 
gavekort sponsoreret af restaurant 
Sundby Sejl. Alle nød spændingen ved 
kun at mangle ét nummer. Mogens 
Fuglsang hyggede om os, skrællede ap-
pelsiner, der lignede udspungne blom-
ster, som han lagde på bordene, sam-
tidig med at han uddelte præmierne. 
Hovedpræmien i sidste spil, den flotte 
kurv, blev vundet af en totalt overrasket 
Joan Høst. En stor tak til arrangørerne.
Grethe Jacobsen
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SIDEN SIDST

NYE 
TOILETTER
EN KOLD DAG I JANUAR begyndte det sto-
re projekt: nye toiletbygninger på nordre 
og søndre moler.
En stor kran ankom, nedtog de to godt 
udtjente toiletbygninger og kørte dem 
væk. Det var ikke uden problemer, idet 
kranarmen ikke kunne komme til for det 
store træ på søndre mole, som man derfor 
var tvunget til at beskære kraftigt.
På nordre mole var problemet toiletbesøg 
og brug af vand for brugerne af Fritidshu-
set, hvor der var blevet lukket for vandet. 
Problemet blev løst af en aftale med  DMU 
om brug af deres toiletter. Mere besværligt 
var det at hente vand til kaffe, opvask og 
rengøring, men efter et lille hint til havne-
udvalget blev også dette problem løst. 
I skrivende stund er der store huller, hvor 
bygningerne stod, men bare vent kære 
gæster og medlemmer. Inden foråret kan 
vi nyde den store luksus at bruge disse fine 
nye faciliteter. Det må fejres ......
Grethe Jacobsen
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NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN

HJALMAR: vi legede fangeleg på en bunke 
halmballer alle børnene, det gjorde vi på en tur 
ned til kabelfærgen det var en dejlig gåtur og 
bagefter fik vi frokost og kage. Vi lavede et bål 
og ristede snobrøde der gik ild i mit to gange 
men så kunne jeg jo bare bruge den som fakkel 
fordi der var meget mørkt. Vi skød med bue 
og pil, spillede uno, spillede mikado, spillede 
domino og snittede pinde.

 
MILLE-LUKA: vi hyggede os speciel meget med 
kort spillet Uno, og vi lavede mange ting uden-
for fx drageflyvning, bål, bueskydning. O.S.V.

KATJA: Lørdag aften spiste vi aftensmad, 
bagefter gik vi ud og tændte bålet og så skulle 
vi se en film og så lavede vi snobrød.

TOBIAS: super fed tur med masser af hygge og 

aktiviteter både bueskydning og drageflyv-
ning og gå ture og hvad man nu selv kunne 
finde på.

LOUISE: sidste dag var den bedste, fordi efter 
gårsdagens store bål var der stadig gløder, så 
vi lavede vores eget lille bål sammen det var 
mega fedt. Så spiste vi frokost og ryddede op, 
og sagde farvel med kage og chokofanter.

ANNA: Da vi kom op til hytten fik vi kage og 
pakkede ud, og da vi havde gjort det, spillede 
vi alle sammen, bortset fra de voksne, UNO 
indtil vi skulle i seng. Den næste dag spiste vi 
morgenmad og lavede oprydningshold. Da vi 
var helt færdige gik vi en tur langs stranden 
og jeg fik helt gennemblødte fødder, fordi at 
jeg godt kunne lide at gå i vandkanten  mens 
jeg brød det tynde lag is. Vi kastede med 

JUNIORERNES FORTÆLLINGER 
OM WEEKENDTUREN
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VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER: 

Tine Permild, Otto Neubert, Jan Dürr, Stinus Jeppesen, Sigrun Sigurdardottir,  Harpa Halldorsdottir, 
Sofus Nykjær, Lukas Lumholt, Christian Lund, Valdemar Lund, Nikoline Nordby, Mads Lumholt, Kim 
Pallesen, Sarah Lumholt, Steffen Munk Jensen, Julia Nussholtz, Viktoria Artych, Mareike Kilian, 
Anette Flex Petersen

HUSK

sten ud i vandet så stenene gik gennem den 
tynde is og sprøjtede, det var sjovt.

 Da vi kom tilbage spiste vi frokost og så var 
der nogle af drengene der fløj med kite, og an-
dre, inklusivt mig,  fandt nogle grene og snitte-
de. Efter aftensmaden satte vi filmen ”Ronald 
barbaren” på, og efter gik vi ud og lavede sno-
brød, fordi at vi om eftermiddagen havde lavet 
et kæmpe bål. Til sidst sad vi alle sammen og 
legede smørklat med en vante og det var rig-
tigt sjovt fordi at Hjalmar og Holger ikke kunne 
finde ud af det. Den sidste dag gik vi en lang 
tur ned til kabelfærgen og på vejen stødte vi 
på nogle høje halmballer og der legede  vi fan-
geleg.

Til sidst ryddede vi op spiste vi kage, efter en 
sjov tur med masser af latter og godt humør og 
sagde farvel.

CARLA: Vi gik lange ture, de var sjove, men 
udmattende. Vi fløj alle sammen med en træ-
ningsdrage på land, det var rigtig sjovt at prø-
ve. Så lærte jeg at flyve i 8-taller og styrtdykke 
med dragen. Det var en god weekendtur!

HOLGER: Jeg var ude og flyve med Kitedrage 
ved Roskilde fjord det var ret sjovt men det 
kunne da også være meget sjovt at komme på 
kite surf kursus i Sydspanien.

Da vi ankom ved indkørslen til sommerhuset 
fra den lille grusvej, var det eneste der lyste op, 
det lille sommerhus ved vandet. Vi kom ind ad 
døren, inde i stuen sad Lena med alle børnene. 
Der var god stemning, og fuldstændigt stjerne-
klart uden for. Søren og Lena havde arrangeret 
en tur op på bakken, for at kigge på den stjer-
neklare himmel. Der blev snakket, og folk gri-
nede på vejen der op. Der oppe var himlen hel 
klar. Vi kiggede på stjerner hvor Venus blandt 
andet bevægede sig usædvanligt hurtigt over 
himlen, eller det var nok bare et fly.

Dagen efter stod vi op og spiste morgen-
mad, det var lidt svært at få Louise ud ad sen-
gen

Det gik fint til sidst. Gennem dagen var der 
masser af fede aktiviteter blandt andet gåtur 
langs vandet, drageflyvning bueskydning og 
meget mere. Om aftenen var der lejrbål og film. 
Både dagen og aftenen var dejlig.

Dagen efter, var der lidt aktivitet om formid-
dagen og lidt efter gik vi tur ud på markerne, 
forbi nogle halmballer. Som vi hoppede rundt 
på. Da vi kom tilbage, var det ved at være op-
rydningstid og vi fik gjort klar og spiste kage 
lidt efter kørte vi hjem. 
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SundbySejl

S U N D BY S E J L C A F E & R E S TAU R A N T  A M AG E R S T R A N DV E J 15   2300 KØ B E N H AV N 
S U N D BY S E J L. D K     T E L:  3259 4130

SUNDAY ROAST
Sunday Roast er en gam-
mel tradition, der er kendt i 
mange lande og som stadig 
er i brug f.eks. i England, hvor 
hele familien samles og ny-
der den gamle tradition.

Normalt vil Sunday Roast 
være om formiddagen, men 
i Sundby Sejl vil traditionen 
blive fra kl. 16.00 til 20.00 den 
sidste søndag i hver måned.

Spis hvad du kan for 160 kr.

OBS!
Ny menu hver mandag.
Se hjemmesiden.


