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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:
Kontor og vagtlokale:

3259 3580

Havnekontoret:

3258 1424
(åbent man-ons.
kl. 12-13 & tors. kl. 15-17)
havnen@sundbysejlforening.dk

FORENINGENS
BESTYRELSE:

FORMAND
Jørgen Jensen
formand@
sundby-sejlforening.dk
tlf.: 2118 0463
NÆSTFORMAND
OG HAVNEUDVALG
Claus Brask Thomsen,
naestformand@sundbysejlforening.dk
tlf. 4010 4275
MOTORBÅD OG
SIKKERHED
Kim P. Andersen
motorbaad-sikkerhed@
sundby-sejlforening.dk
tlf.: 3259 6223
HAVNEUDVALG
Jesper Lorents			
tlf.: 4025 5363
Tom Høst,
tlf. 2773 0863
havneudvalg@
sundby-sejlforening.dk
SEKRETÆR
Jimmie Beckerlee		
sekretaer@
sundby-sejlforening.dk

UNGDOMSLEDER
Lena Skov Andersen
ungdomsleder@
sundby-sejlforening.dk
SEJLADSCHEF
Jan Lauridsen		
tlf.: 2928 7225
sejladschef@
sundby-sejlforening.dk
AKTIVITETSLEDER
Per Østergaard
tlf 6061 6574
aktivitetsleder@
sundby-sejlforening.dk
KASSERER
Elin Brinkland		
tlf.: 3033 7897
kasserer@
sundby-sejlforening.dk
WEBREDAKTØR
Svend Erik Sokkelund
tlf.: 2025 0240
web@
sundby-sejlforening.dk
FACEBOOKSIDE:
SSFsejlere/Sundby
Sejlforening

Foreningens mail adr.:

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

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

Bank Nordik –
6506-3050513512
Postgiro:

7 05 65 16
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FORMANDEN TA’R ORDET
SÅ ER DEN 94. SÆSON

gået på hæld. Standeren
er halet, signeret af medlemmerne og uddelt ved
aftenfesten til Årets Sundbyer.
Havnen har i efteråret emmet af aktivitet,
især er den nye mastekran blevet et positivt indslag i vores hverdag. Det er godt nok blevet nemt
at få sin mast af.
Det har været en sæson præget af megen
vind og blandet vejr især i højsæsonen. Nogen har ytret, at de ikke mindes en mindre sejlervenlig sæson. Min kone og jeg måtte også
afkorte vores sejlerferie, da vejret ej var med os,
hvilket gav en uplanlagt træning i hårdtvejrssejlads. Selv sejlerskoleprøverne måtte afholdes i 11 sekundmeter med hårde vindstød, og
fiskekonkurrencen måtte udsættes.
Når jeg så tænker tilbage, har der også været mange gode dage, og arrangementerne i
vores forening er jo lykkedes.
Sundby Cup blev afholdt i perfekte vindforhold, og Vild med Vand på en fantastisk sommerdag, hvor hele havnen på flotteste vis blev
vist frem. Dagen var arrangeret af medlemmer,
der på eget initiativ tog et ansvar, udfærdige
en køreplan for, hvordan vi kunne få de mange
aktiviteter og åndehuller som vores havn består af, vist frem. Røgelaugt med røget makrel
og øl i solskin, tovværk, med knuder og splejsninger, vores haver med hjemmelavede lækkerier, senioraktiviteter, sejlerskole med sejltur og
meget, meget mere. Vi er en del af lokalsamfundet, og vigtigheden af, at vise det, kan ikke
undervurderes. Dagen var tilrettelagt af Karin
Sonne, Peter Korsbjerg, Ib Petersen og Anette
Clifford. Det var en så stor succes, at bestyrelsen valgte de fire som Årets Sundbyere. Så et
stort tillykke til dem!
Havnerundfarten i et nyt koncept, med stop
på Trekronerfortet og frokost i Københavns
Marineforening. Familiesejladsen og tirsdagssejladserne har også været en succes.
På kapsejladsfronten har SSF igen i år gjort
sig gældende med flotte placeringer, lige fra DM i

Melges 24, Folkebåd, IF og til Forterne rundt samt
andre arrangementer. Det er positivt at erfarne
sejlere, har udvist overskud til at tage mindre rutinerede med som føl.
Vi har igen i år fået rigtig mange nye medlemmer. Desværre må vi også tage afsked
med medlemmer af den ene eller anden grund.
Det er dejligt at vi kan opretholde arrangementer i vintersæsonen. Den nye aktivitetsleder Per og hans udvalg er særdeles aktive, så
følg med på hjemmesiden.
Motorbådssejlerne har inspirationsmøder,
med ideer til fællesarrangementer a’la tirsdagssejladserne, et supergodt initiativ, jeg tror,
vi får stor glæde af.
Som nævnt har sejlerskolen igen i år klaret
sig flot. Alle de elever, der gik til eksamen bestod. Det nye navigationshold blev overtegnet,
næsten før det blev oprettet.
Ungdomsafdelingen har også haft en aktiv
sæson med glade sejlere.
Desværre har både ungdomsleder Lena og
leder af sejlerkolen Jan efter mange år valgt at
stoppe til foråret. De har dog lovet at støtte op
om afdelingerne, og Lena fortsætter som træner. Så her en appel: Hvis nogen skulle have lyst
til at bakke op om de to poster i bestyrelsen, så
stil op, til valget på generalforsamlingen.
En særlig hilsen til dem vi ofte overser: Alle
de frivillige undervisere samt dem der passer
og plejer alle de aktiviteter og opgaver, der ikke
har med sejlads at gøre, dem der bruger timer
på vores administrative opgaver, dem der giver
en hånd med i havnen, dem, der sikrer, at nye
medlemmer kan få hjælp. Dem der trimmer og
ordner vores grønne arealer og i det hele taget
alle dem, der investerer deres tid i at vi alle kan
have en dejlig havn og
forening. Tak for jeres
uvurderlige hjælp.
Med alle disse tilbageblik på en god sejlsæson vil jeg ønske alle et
Godt Nytår.
Jørgen
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NYT FRA FORENINGEN

DEN NYE SEKRETÆR ER OGSÅ NY I SSF,
OG ALLIGEVEL IKKE HELT NY
MED KNAP FEM ÅRS anciennitet hører man
stadig under nye medlemmer i SSF. Jeg
stiftede dog bekendtskab med foreningen i
begyndelsen af 1980erne, hvor min kammerat
Jens (der nu har ”Fru A” på søndre mole) tog
mig med ud at sejle i hans fars sejlbåd. Jens
far (”Gerty-Henning”) havde bemærket min
interesse for at sejle, og inviterede mig med
som gast på Sjælland Rundt. Det blev en
fantastisk introduktion til sejlerlivets alsidighed, med alt fra koncentrerede hundevagter
med søkort, kompas og varm suppe fra Blå
Bånd til Henning, der spillede sømandsviser
på sin harmonika i flovvejr. Herefter blev det til
mange sejlture og flere ture Sjælland Rundt.
Jeg stod i lære som autoelektriker lige ovre
på Krimsvej, så det var nemt at komme ud
at sejle eller windsurfe efter arbejde. Det gav
også en god appetit, så det var oplagt at slutte
dagen af med Kirstines biksemad. Dengang
skulle man regne med mindst 25 år for at
komme i nærheden af noget der mindede om
en bådplads. Det var på daværende tidspunkt
længere end jeg havde levet, og jeg opgav
tanken om egen båd i SSF efter bare et enkelt
års medlemskab. Det blev derefter til nogen års
pause fra SSF, hvor jeg stiftede familie, fik børn,
så dem vokse op og flyve fra reden. Derefter
vendte jeg igen tilbage, denne gang som gast
på ”Fru A”. Det blev til mange dejlige sejlture
på sundet, og nogen skønne sommertogter
rundt i Danmark med afstikkere til Flensburg
og Marstrand. Både Jens og jeg faldt pladask for tirsdagssejlads konceptet, og efter at
have sejlet den første sæson i ”Fru A”, var tiden
kommet, for mig, til at få min egen båd. Valget
faldt på en IF’er ”Emmelina”. IF er en bådtype,
der er godt repræsenteret i SSF og ikke mindst
til Tirsdagssejlads. Min anciennitet rakte lige
til, at ”Emmelina” kunne presses ind på en smal
plads mellem to andre IF’ere på midterbroen.
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Jeg har altid syntes, at SSF er et fantastisk
sted. Den bredde og mangfoldighed som foreningen rummer, de stolte traditioner og de
mange engagerede medlemmer, er alt sammen noget, vi skal prøve at bevare samtidig
med, at vi skal følge med tiden. Omgivelserne forandrer sig. Før lå vi i et industriområde,
nu ligger vi som en del af Strandparken i et af
Københavns ”hotteste” boligområder. Vi ser
heldigvis mange nye medlemmer, der har andre ideer, forudsætninger og forventninger til
foreningen, end tidligere set. Jeg håber, med
mit engagement i bestyrelsen, at kunne bidrage konstruktivt til den vanskelige proces, det er
at bevare den særlige SSF stemning, samtidig
med at vi følger med tiden.
Jimmie

HUSK
 At fristen for ansøgning om havneplads er d.
31. januar. Ansøgning skal ske via foreningens
hjemmeside. Faste bådpladser i havnen og lånepladser deles ud iblandt dem, der har søgt inden
tidsfristen og i øvrigt opfylder betingelserne.
 At fristen for ansøgning om køb af skur er d.
28. februar. Ansøgning skal ske via foreningens
hjemmeside.
 At give havneudvalget besked så hurtigt som
muligt, hvis du ikke vil bruge din plads i havnen i
2018-sæsonen.
 At dit fartøj på SSF’s område altid skal være
påsat et gyldigt årsmærke. Dette gælder også
vinteroplæggere. 2018 mærker kan afhentes på
SSF kontoret efter d. 1. februar når kontingent og
pladsleje for 2018 er blevet betalt.

KONTINGENT
OG PLADSLEJE

KONTINGENTET for 2018 er for
A-aktive kr. 1200
B-aktive kr. 675
ungdom kr. 550.

Pladslejen er uændret for 2018 kr.
240 pr. påbegyndt m2
De årlige opkrævninger udsendes
via PBS, og hvis du er tilmeldt, kan
det ses på din betalingsoversigt et
par dage før. Ellers modtager du
et girokort, som kan betales via
netbank. Betaler du via foreningens bankkonto, skal du bruge dit
medlemsnummer som tekst.
Forfaldsdatoen er 01.02.2018!

NATTEVAGT - hvad er nu det og hvordan…
VAGTORDNINGEN OMFATTER alle medlemmer over 18 år og under 70 år, der har plads
på foreningens område i nattevagtsperioden. Dette inkluderer også joller, kajakker,
sejlbrætter, trailerbåde og alle andre typer
fartøjer. Det er ikke afgørende om fartøjet
befinder sig på SSF’s område, men er udelukkende et spørgsmål om medlemmet har
plads i SSF til et fartøj i nattevagtsperioden.
Hvert medlem skal melde sig til to nattevagter, dog er medlemmer over 65 år fritaget for den ene.
Nattevagtsperioden starter 1. oktober og
slutter 30. apr. Vagten afvikler du på følgende måde:
I Skipperstuen i klubhuset er der et skab,

hvor din medlemsnøgle passer. Her finder du
vagtsedler til udfyldelse. Samme sted hænger en kalenderoversigt over ledige vagtdatoer. Find to datoer, hvor du ønsker at afvikle dine nattevagter, udfyld to vagtsedler og
aflever dem i postkassen under oversigtstavlen.
På samme opslagstavle hænger oversigten over, hvornår de enkelte medlemmer går
vagt. Her skal du selv tjekke, at du har fået
de ønskede datoer.
 Ønsker om nattevagtsdato skal afleveres senest 8 dage før den ønskede vagtdato.
 Øvrige informationer fremgår af ’Vedtægter og reglementer for Sundby Sejlforening’, side 13.
5

AKTIVITETER

MEDLEMSMØDET
05.10.17
FORMANDEN INDLEDTE MØDET med at byde
alle velkommen og fortalte lidt om ’RIGET’s
tilstand. Overordnet går det godt i SSF.
Økonomien er stabil, og man er igang med at
planlægge nye tiltag i forbindelse med den
nødvendige vedligeholdelse. Pt er hovedprioriteterne slæbestedet, kanalen, midtermolen, proviantkajen, nyt slidlag på molerne,
oprydning på parkeringspladsen, beddingen
og en ny motor til Bollen. Det er alt sammen
udgiftstunge arbejder, som skal sættes i værk,
så det handler om at starte, hvor det er mest
nødvendigt. Den nye mastekran har været en
stor succes, og næste ønske på området er en
ny kran til kapsejladsbådene.
Kapsejladschefen fortalte om Sejlsportsligaen. Sejlunionen ejer fem J70- både og arrangerer faste sejladser, som afvikles med stor
succes.
Bestyrelsen har nedsat en lille arbejdsgruppe, som gennemgår vore vedtægter og reglementer, der trænger til en tydeliggørelse. Når
arbejdet er tilendebragt, vil det blive forelagt
generalforsamlingen.
Det blev foreslået at ændre indholdet i dieselstanderen, så vi i fremtiden bruger GTL-diesel, der anbefales af FLID, og som siges at forurene mindre. Det blev skudt ned med den
begrundelse, at FDM har lavet en undersøgelse,
som viser, at ydeevnen er 10% mindre samtidig
med, at GTL er 1 kr. dyrere pr. liter.
Bestyrelsen appellerede (igen) til de medlemmer, som har viden om og tiden til at finde
at finde sponsorer og fonde, hvor vi kan søge
støtte til fremtidige aktiviteter.
Der kom forskellige forslag til klubaftener,
bl.a. kapsejladsregler og sejltrim (Sejlunionen
har kurser). I forbindelse med det nye tilbud fra
restauratøren, hvor medlemmer sidste torsdag
i måneden kan spise et måltid til en billig penge, opfordredes det fra salen til, at medlemmer,
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som har været på spændende ture vil komme
og fortælle om dem.
Fra salen blev det nævnt, at der mangler lys
i skiltet ved Amager Strandvej.
Som alternativ til renovering af midterbroen,
blev det foreslået at erstatte den med en flydebro.
Et forsinket tillykke til Sejlerskolen, der fyldte 80 år den 21. maj.
En god aften med mange relevante indlæg.
OBS!
Den nye aktivitetsleder, Per Østergaard, har
fastsat datoen for den kommende forenings/
fælles-arbejdsdag til søndag d. 13.maj. Vi
håber mange medlemmer vil deltage aktivt
i arbejdet på området. Alle er velkomne til
at lægge ideer til dagens indhold i kontorets
postkasse.

FASTELAVN

SØNDAG DEN 18. FEBRUAR holder vi stor
fastelavnsfest i din sejlforening.
Kom i god tid; tøndeslagningen starter
kl. 13.30
Der vil være tønder til både små og
større børn samt de voksne.
Fastelavnsboller, kakao og, som traditionen byder, præmier til bundkonge, kattekonge, ”kattedronning” samt sjovest og
finest udklædning.
Man skal melde sig i restauranten senest torsdag den 15. februar, så vi ved hvor
mange der kommer.
På gensyn
Aktivitetsudvalget

HJÆLP,
JEG HAR FÅET BÅD!
I SKIPPERSTUEN afholdes et lille kursus for nye
sejlere, som har fået båd - eller gerne vil have
det. Der tages udgangspunkt i det, som deltagerne har behov for at vide noget om.
Bare mød op. Du behøver ikke at tilmelde dig,
og det er helt gratis.
Vi mødes 3 tirsdage, den d. 9., 16. og 23. januar
kl. 19-21

Fra aktivitetsudvalget/
motorbådsudvalget:
HVOR SKA’ VI HEN DU?
TIL EN SPÆNDENDE DAG på B&W’s museum
Søndag den 21. januar 2018 kl. 10.30-15.30.
Se hele programmet på opslaget på havnen.
Program:
Frokost kr. 100.00 inkluderer 3 stk. smørrebrød
og en øl, vand eller et glas hvidvin.
Tilmelding/betaling via netbank Reg. 6737
konto nr. 1194530 senest den 15/1- 2018, eller
kontant i Skipperstuen tirsdag den 16. januar
2018 kl. 19.00 til 20.00

TRIM DIN BÅD
FOR AT ØGE FARTEN!
HVIS DU HAR SEJLBÅD, så er denne foreningsaften et must!
Vi mødes torsdag den 25. januar kl. 19.00 i
Pejsestuen.
Vores mangeårige klubmedlem Jan B. Hansen
fra QUANTUMSAILS fortæller om, hvorledes
man trimmer rig og sejl.
Aktivitetsudvalget

Ps. Det er sidste torsdag i måneden. Kom i
god tid og spis dagens ret med en øl, inden vi
starter, så er du sikker på en plads.

SSF - BANKO

SÆSONEN 2018 startes op med det

traditionelle Bankospil Søndag d.
28. januar kl. 13,- (OBS tidspunktet er
ændret)
Der spilles 8 gennemgående spil samt
3 Ekstra spil.
Indgangsbillet kr. 10,- købes hos restauratøren eller ved indgangen
Pladerne koster kr. 10,- pr. stk. – og
udover de flotte præmier trækker vi
lod på indgangsbilletten mellem hvert
spil.
Mød talrigt op og tag familie og venner med.

FÅ STYR PÅ
DIT TOVVÆRK!
VI HOLDER KURSUS/WORKSHOP 4 mandage, den 5., 12., 19. og 26. februar 2018 kl 19-21 i
Skipperstuen.
Workshoppen udvides med et lille kursus,
hvor man kan lære de vigtigste knob og stik
og splejsning af flettet og 3-slået tovværk. Vi
fletter sjækler og laver øjesplejsninger på det
ultrastærke Dyneema-tovværk.
Man kan også bare flette en dørmåtte, en kasteline med abehånd eller lege med tyrkerknob
og lave nøgleringe og andet pynt.
Du kan få hjælp til at takle dit frynsede tovværk, lave nye fortøjninger eller lære et baghåndsstik, så agterfortøjningerne ikke glider
ned ad pælen.
Er du interesseret, send en mail til: saida.
karin@gmail.com, eller skriv dig på listen ved
Skipperstuen inden den 1. februar
Sejlerhilsner fra Karin Sonne
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KALENDER
JANUAR
Kontoret har åbent torsdag den 25. januar
kl. 19.00-20.30
UNGDOM:
Weekendtur 26.-28.
Undervisning d. 29. kl. 17.30-19.30
SEJLERSKOLEN:
Navigationsundervisningen fortsætter
KAPSEJLADS:
Intet
SENIORERNE:
Hver onsdag kl. 12.00:
Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer annonceres i
Fritidshuset
FÆLLESARRANGEMENTER:
9., 16. og 23. kursus
”Hjælp, jeg har fået båd!” ved Claus Rønnow
21. kl. 10.30: Tur til Dieselhouse
25. kl. 19: Kursus ”Trim din båd”
Foreningens bankospil d. 28. kl. 13.00
OBS! Tidspunktet er ændret

GTER
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k
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GODT NYTÅR

FEBRUAR

MARTS

Kontoret har åbent torsdag d. 1. og 22.
kl. 19.00-20.30

Kontoret har åbent torsdag d. 1. og 22.
kl. 19.00-20.30

UNGDOM:
Hver mandag kl. 17.30-19.30:
Vinterundervisning – dog ikke i uge 7

UNGDOM:
Hver mandag:
Vinterundervisning kl. 17.30-19.30		

SEJLERSKOLEN:
Navigationsundervisningen fortsætter

SEJLERSKOLEN:
Navigationsundervisningen fortsætter

KAPSEJLADS:
Intet

KAPSEJLADS:
Intet

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

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

Andre arrangementer annonceres
i Fritidshuset

Andre arrangementer annonceres
i Fritidshuset

FÆLLESARRANGEMENTER:
5., 12., 19. og 26.
Tovværks-kursus/-workshop
18. kl 13.30 Fastelavnsfest

FÆLLESARRANGEMENTER:
18. kl. 09.00: Generalforsamling
På generalforsamlingen er følgende på valg:
Formanden, sejladschefen, ungdomslederen,
2 havneudvalgsmedlemmer og en suppleant
til bestyrelsen.
Derudover vælges hvert år en statsautoriseret/registreret revisor samt en intern revisor.
Der kommer et nyt medlemsblad
med informationer til april.

HUSK AT GÅ DINE NATTEVAGTER!
DER ER MASSER AF LEDIGE TIDER
SIDSTE CHANCE ER 30.04!
9

SIDEN SIDST
EN SKOVTUR
MED HAPPENING

ONSDAG DEN 6. SEPTEMBER startede bussen fyldt
med glade seniorer mod Faxe Ladeplads Miniby i
øsende regn, hvor vi blev placeret under halvtag
med kaffe mm. I stedet for at spille minigolf og
andre spil, fik vi set de arbejdende værksteder.
Turen gik videre til Bøgeskov Traktørsted, hvor
vi nød en virkelig god frokost og efterhånden fik
opholdsvejr. Derefter videre til kaffe og pandekager, hvilket blev besværligt, fordi en sættevogn
skulle bakke, for at vi kunne komme videre ad den
smalle vej. Det gik ikke særlig godt for den stakkels chauffør, så han besluttede at køre på tværs
af vejen, men sad fast i den våde grøft, og Falcks
kran kunne først være fremme efter 8 timer. Vores chauffør mente, man kunne komme gennem
skoven den anden vej, så han bakkede elegant 2
km tilbage til traktørstedet, hvor han aftalte, at
restauratøren skulle bede godsejeren om lov til at
køre igennem den private skov. Pludselig så vi restauratøren ræse ud foran bussen på cykel som
vejviser. Det var stærkt, flot og elegant, og vi kom
kun 1 time for sent til Pandekagehuset, hvor de
ventede os med en meget fin betjening og sjove
varer i butikken. Det blev en spændende tur, og
alle tog det med godt humør. Tak til vores dygtige
Adrianchauffør for den flotte kørsel.

SENIORERNES BANKOSPIL
DEN 12. NOVEMBER
ALLEREDE KL. 11.00 strømmede det ind med glade medlemmer og gæster, der ønskede at spille
banko indendørs i det smukke efterårsvejr, medens vognmændene satte talrige både på land
udendørs – jo, der var gang i den på hele havnen.
Mens mange nød frokosten blev det præmiebordet fyldt op. Der blev købt plader og gjort klar,
og kl. 13.00 sharp startede løjerne med Elin som opråber, Britta som kontrollant og Mogens og
Basse som praktiske altmuligmænd.
Spændingen var ulidelig i hvert spil, men heldigvis var der mange glade vindere, der kunne slappe lidt af efterhånden som præmierne blev fordelt. Hovedpræmien, den flotte kurv, blev til sidst
overrakt den glade vinder.
Selvom vi var mange, der ikke vandt noget, var det en dejlig eftermiddag. Mange tak til vores
restauratør, Hellers Yacht og Quantum Sails for de sponsorerede præmier.
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Kurs mod nye mål
TÆNKER DU PÅ at tage til nye mål, langt
væk – eller blot drømme herom – så skal
du komme til foreningsaften:
Torsdag den 22. februar kl. 19,00 i Skipperstuen.
Denne aften har vi fokus på sejlads til
steder, hvor man ikke lige kan nå på en
uges sejlads.
Vi får besøg af June og Søren Grummesgaard. De købte i 2016 en båd i Spanien, som
har anduvet mange havne og allerede har
haft spændene og krævende oplevelser. Båden ligger i øjeblikket i Irland og forventes til
Danmark i 2018.
Der god tid til at komme med spørgsmål
og udveksle både drømme, ideer og erfaringer.
På gensyn
Aktivitetsudvalget

FORENINGSAFTEN
OM SIKKERHED

DEN 26. OKTOBER 2017
KIM PETERSEN fra Uni-Safe havde medbragt forskelligt redningsudstyr: Nødblus,
redningsflåde, flydedragt, livliner og forskellige redningsveste.
Kim pustede redningsflåden op og viste,
hvordan den og udstyret skal behandles i
en nødsituation.
Han gennemgik også de forskellige typer
redningsvestes funktion og vedligeholdelse.
Stor tak til Kim for en god og lærerig
aften.
Ib Petersen/Sejlerskolen

Den 4. november blev der holdt kursus i ’El
om Bord’ med Jens Koch. Det var et informativt og velbesøgt kursus.

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
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SIDEN SIDST

SUNDBY CUP 2017
DEN FØRSTE WEEKEND i september holdt SSF for andet år i
træk Sundby Cup for klubbens
medlemmer. Solen skinnede,
og humørbarometeret var i
top blandt deltagerne.
Sundby Cup er stadig et nyt
koncept målrettet klubbens
medlemmer uagtet sejlerfaring, alder og køn – alle er meget velkomne. Det er et lokalt
sejlstævne, der primært handler om at styrke sammenholdet blandt medlemmerne med
fokus på at have det fornøjeligt sammen. Samtidig er det
en rigtig god mulighed for prøve en ny bådtype, få lidt flere
sømil i benene og blive endnu
bedre til at sejle.
Holdene sammensættes
ved lodtrækning for at sikre
en retfærdig fordeling i sejler-
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faring. En 'nybegynder’ er således altid sammen med en
’erfaren gast’ og en ’styrmand’.
Der sejles i tre ynglinge efter
en snedig holdplan, således at
alle hold kommer til at sejle
mod hinanden i de tre både.
Undervejs er der god mad og
drikke, grill og kolde øl, kaffe
og kage og rigtig mange gode
grin og masser af råhygge.
Vinder af Sundby Cup 2017:
1. pladsen: Marc Wain Pedersen, Jan Lauridsen, Dorthe
Alvang
2. pladsen: Jørgen Jensen,
Annette Clifforth, Per Olsson  
3. pladsen: Peter Kirkegaard,  Martin Clifforth, Anders
Bierberg Hald  
Kvajepræmieren ’Birdie
Nam Nam’ gik til Marc Wain

Pedersen for en såkaldt bemærkelsesværdig hændelse.
Som skipper hørte han ikke,
at starten var gået, og han
snakkede derfor længe lystigt
videre med sine gæve gaster,
indtil alvoren gik op for ham.    
Vi skylder en stor tak til alle
de mange fantastiske hjælpere (indkøb, caféen, dommerbåd og speedbåd), som i
den grad fik dagen til at spille;
også stor tak for de fine præmier fra sponsorerne: Quantum Sails, Marinetorvet, Hellers
og Restaurant Sundby Sejl .  
Vi håber at se rigtig mange deltagere til næste Sundby
Cup den 1.- 2. september 2018.
Sæt endelig kryds i kalenderen
allerede nu. Sundby Cup 2018
bliver stort og festligt.
Hilsen Sundby Cup udvalget.  

STANDERHALING/AFRIGGERGILDE

VED ÅRETS STANDERHALING i en frisk til hård
vind mødte mange medlemmer op og hørte
formanden berette om sæsonens arrangementer og takke alle, der havde gjort en indsats
for foreningen. Lena fra ungdomsafdelingen
fik overrakt et gavebrev med kr. 4.500,- der var
indsamlet i ’bøssen på disken’ - en hjælp til at
få ’Hopla’ gjort sejlklar. Årets aktuelle sang blev
sunget akkompagneret af Jens Svendborg, og
Mathilde fra ungdomsafdelingen hjalp med
at hale vor smukke stander. Kanonsalutten

lød i det fjerne, idet kanonlauget var forvist til
yderst på nordre mole. Der blev råbt et rigtig
Sundbyhurra, og så var tiden inde til en lille én
til alle.
Hyggesnakken gik, og vinen til madet blev
hentet , mens vi ventede på at maden blev serveret. Dejlig oksesteg med lækre flødekartofler og en super rubinsteinkage til dessert. Inden
kaffen fandt gæsterne sangglæden frem, og
Jørgen ’Langhår’ og Jens Svendborg sørgede
for at takten blev holdt til de tre omdelte sange. Det var nu tid til at Årets Sundbyer skulle
udnævnes. I år var det fire personer, der delte
æren, nemlig Karin Sonne, Peter Korsbjerg, Annette Clifford og Ib Petersen. De havde været
primus motor ved SSF’s tilmelding til ’Vild med
Vand’, idet de havde sendt en ansøgning med
et program, de vidste foreningen kunne stå
inde for. Orkestret Accordeon spillede lystigt
op, og gulvet fyldtes med glade dansende. Det
var en fin debut for den nye aktivitetsleder Per
Østergaard og hans udvalg.

EFTERÅRETS "HAVNERUNDFART" BLEV EN STOR SUCCES
DSB-TORBEN OG LILLIAN
GREEN var gået sammen for

at nytænke den gode tradition
"havnen rundt uden master".
Vi mødtes - 20 medlemmer
- ved flagmasten til et kort
skippermøde og en dram
sponseret af Basse.
På grund af de mange restriktioner/forbud og nye broer
i Københavns Havn er det efterhånden blevet for vanskeligt at komme rundt i kanalerne. Turen blev derfor planlagt
med et stop på Trekroner Fortet, som nu er åbnet for publikum. Det var en fantastisk
oplevelse at se, hvordan livet

blev levet fra fortets tilblivelse
over tyskernes besættelse under 2. verdenskrig til den endelige nedlukning. Man er i gang
med at opsætte plancher, som
fortæller historien, og sommeren igennem kan man se
en video, som fortæller om
anlæggelsen af forterne fra
Lyngby og ned til Stevns.
Herefter gik turen til Holmen, hvor Københavns Marineforening har til huse. Her
havde foreningens formand
Leif Larsen arrangeret en herlig frokost, som blev indtaget
med god appetit og højt humør. Efter kaffen sejlede vi til-

bage til SSF.
Det blev en spændende
dag, som absolut kan anbefales at blive gentaget.
Er der nogen derude, som
kan finde på et nyt navn til
fremtidige ture????
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FRA SEJLERSKOLEN
SEJLERSKOLENS DUELIGHEDSPRØVE 2017
DA DAGEN FOR duelighedsprøverne oprandt,
havde Vorherre sandelig lagt i kakkelovnen til
eleverne: Kuling fra øst med høj bølgegang og
skum på toppene!
Nå, man er vel fra SSF's sejlerskole, så nu
gjaldt det om at vise, hvad vi kan.
Bollen var ude først med alle sommerens
elever ombord. Deres normale manøvre ved
anløb af dieseltanken i vores ret smalle kanal måtte lige udvides med en bådshage som
spring, men alt forløb godt. Allerede i renden
kunne vi se Bollens brede hæk løfte sig fra vandet, og ude på den anden side af dækmolen,
begyndte den særlige søgangs-vals, som kun
Bollen kan. Alle klarede det dog godt, og denne dag var alle glade for, at der rundt omkring
på Bollens store agterdæk er mange steder at
holde fast.
Eleverne på sejlbådene måtte demonstrere

overfor censor, hvor gode de var til at rebe sejl.
Der var virkelig behov for at skrue ned for arealerne. Spækhuggerne viste endnu en gang,
hvor gode de er, når der er godt gang i sagerne
og vindstødene er voldsomme. Censor lod fornuftigt nok eleverne løbe til fiskevagere i stedet
for at smide bjærgemærs ud. På sådan en dag
ville mærset nok være svært at finde igen. Alle
elever bestod og kom pænt ind på plads igen
uden nogen form for havari på hverken personer eller udstyr. SSF ønsker alle til lykke med
duelighedsbeviset.
Bestået praktisk sejlads i sejlbåd: Emann
Cosgrave, Frederik Hardvendel, Annette
Arildsen, Thomas Grotkjær Nielsen og Anders
Hald
Bestået praktisk sejlads i motorbåd: Mads
Lumholt, Kim Bødskov, Sarah Lumholt, Poul
Hammershøy, Tine Pernild, Marianne Hallund

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER:
Birthe Nielsen, Christina Sonne Olsson, Per Olsson, Fernando Alvarez Sainz, Thomas Rodam, Christian Lillelund Lindved, Mathias Karkov, Petra M. Jørs, Michel M. Sens, Ulrik Eriksen, Lau Bak Larsen,
Poul Skriver, Julie Liv Rydahl Jensen, Niels-Jørgen Skydsgaard, Kasper Munk Rasmussen, Claus
Thomsen, Claus Stovgaard, Christian von Buchwald, John Olesen, Christian Bjørnlund Nielsen,
Jens Spangmose Pedersen
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Afsender:
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
2300 København S

SundbySejl

SUNDAY ROAST

Sunday Roast er en gammel tradition, der er kendt i
mange lande og som stadig
er i brug f.eks. i England, hvor
hele familien samles og nyder 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.
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