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SÅ ER DET DEN TID på 
året, vi alle længes efter, 
nemlig sejlsæsonen. 

Jeg glæder mig, idet 
2019 gerne skulle blive et år, hvor vi får glæ-
de af de aktiviteter, der har været igangsat på 
baggrund af ønsker og  inspiration fra med-
lemsmødet i efteråret. En tiltrængt renovering 
af slæbestedet med korrekt hældning til gavn 
for både på trailere. Det har været vigtigt at 
sikre ordnede forhold for denne gruppe med-
lemmer, idet det gamle slæbested ikke i prak-
sis kunne leve op til krav og ønsker. En ny kran 
til de større trailerbåde er sikret. Fjernelse af 
den nedslidte skurrække  ved DMU er udført.

Der skabes således  plads til flere joller. Jeg 
håber, disse tiltag vil skabe mere aktivitet  i 
havnen og på havet. Nu er forudsætningerne 
i hvert fald til stede. Det har også været bag-
grunden for, at en form for onsdags banekap-
sejlads bliver genoptaget for dem, der ønsker 
kapsejlads på udlagte baner. Dette skal ses som 
et supplement til de veletablerede og velfunge-
rende tirsdagssejladser. Igen for at sikre mang-
foldigheden og tilbuddene i vores dejlige havn. 

Dem, der hellere vil sidde og drømme om 
havet, eller spise lidt mad efter endt sejlads, er 
der såmænd også tænkt på, idet pejsestuen 
er blevet renoveret med et lidt mere maritimt 
look. 

Igen i år vil mange velkendte aktiviteter 
hen over sæsonen blive afholdt. WOW stævnet, 
der var en stor succes i 2018, vil blive gentaget, 
og som noget nyt vil vi den sidste weekend i 

september afholde Youngsters Camp i SSF: En 
introduktion for unge sejlere til kapsejlads med 
trænere og base i DMU. Træningen vil fore-
gå i J70 både og skulle gerne være med til at 
skærpe interessen for sejlads for denne mål-
gruppe.

Til slut vil jeg  takke alle de frivillige, der bru-
ger tid på at passe vores havn og medlem-
mer - dem kan vi slet ikke undvære - og se hen 
mod en aktiv og dejlig sejlsæson.
God sommer til alle
Jørgen

FORMANDEN TA’R ORDET

� 
Jeg glæder mig, idet 2019 
gerne skulle blive et år, hvor vi 
får glæde af de aktiviteter, der 
har været igangsat på baggrund 
af ønsker og  inspiration fra 
medlemsmødet i efteråret.
Jørgen

Redaktionen beklager, at 
vi ikke fik rettet kolofonen i 
januar 2019 bladet.

Forsidens foto fra WOW 
stævnet er taget af Frederik 
Sivertsen.

Undskyld Frederik.
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NYT FRA HAVNEUDVALGET

STORT TILLYKKE
Tillykke til sejlerskolens  
med,  at jeres store 
arbejde med at blive 
certificeret er blevet 
belønnet.

PLADSTILDELING 2019 
Der er 18 glade medlemmer, der er blevet 
tildelt fast plads i havnen, og 5, der har fået 
bytteplads. Tag godt i mod jeres nye naboer.

LÅNEPLADSER 2019
Husk at give besked senest d. 1. juni (meget 
gerne før), hvis din båd ikke kommer i van-
det i denne sæson. Herefter vil din vand-
plads blive uddelt som låneplads for resten 
af sæsonen til en pladsansøger.
Der er mange medlemmer, der vil blive  
glade for en låneplads.

ÅRSMÆRKER
Der skal i år også fremvises gyldig ansvars-
forsikring ved uddeling af 2019 årsmærke.

Husk at din båd/trailer skal have påsat 
årsmærke senest d. 1. juni og altid ved sø-
sætning.

Alle fartøjer og trailerer, der står på for-
eningens område, skal have årsmærke og 
være registreret i foreningens havnesystem, 
og der skal betales pladsleje for dem. Det 
gælder også gummibåde, slæbejoller, ka-
jakker, ladtrailere osv. Hvis du har et fartøj 
eller en trailer uden årsmærke, så kontakt 
havneudvalget og få bragt tingene i orden.

NY 2,8 TONS BÅD-/MOTOR-
KRAN PÅ SERVICEKAJEN 
Ligeledes glæder vi os over den nye 2,8 
tons båd-/motorkran på servicekajen. 
Den har længe været et ønske fra mange 
medlemmer og skal være med til at styrke 
kapsejladsen i Sundby Sejlforening. Det gi-
ver os bedre muligheder for at afholde nogle 
gode stævner fremover med bådtyper, der 
ankommer på trailer. Derudover kan vi nu 
tilbyde flere typer trailerbåde f.eks. sejlbåde 
fast landplads. Dette styrker både livet på 
havnen og foreningens økonomi.

RENOVERING AF  
SLÆBESTEDET/TRAILER RAMPEN 
PÅ NORDRE PLADS
Slæbestedet vil efter planen være klar omkring 
d. 1. april til glæde for det voksende antal trai-
lerbåde i havnen. Der er kommet en ny beton 
belægning og en bedre hældning. Derudover er 
den lille stikmole udskiftet. Der er også opsat et 
nyt spil som alternativ til at bruge en bil foran 
traileren.

AFFALDS HÅNDTERING
Da vi har stigende udgifter til affald, skal vi 
opfordre alle til at hjælpe med at sortere deres 
affald i de respektive containere.

Husk også at rydde op på din vinterplads, 
når din båd er kommet i vandet.

Vi håber I alle får en rigtig god sæson!
Hilsen 
Havneudvalget
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AKTIVITETER

UNGDOM
Først og fremmest godt nytår og tak for en 
dejlig sæson 2018. I 2019 lægges der op til, 
at vi som samlet afdeling deltager i for-
eningens arrangementer så som fastelavn, 
Foreningens Dag, Havnens Dag og Sankt 
Hans aften  (se kalenderen).

I sæsonen tilbydes onsdagssejlads for de 
øvede, dvs børn og unge, der selv kan gøre 
deres båd klar og kan sejle på kryds. Det er 
træneren, der afgør, hvem der er øvet.

Der planlægges et C-stævne for optimi-
ster sammen med andre inviterede klubber 
og det kombineres med overnatning i SSF. 
Her får vi brug for hjælp fra forældre.

Der er også brug for hjælp til træningsaf-
tener (brovagter og kagelister) samt nogen, 
der vil stå for fællesspisning en gang om 
måneden.

Frem til april vil der være byggeprojekt på 
havnen ved slæbestedet. Det betyder, at vi 
skal gå på vejen ned mellem skurene i peri-
oden.
Venlig hilsen  
Mikkel, Aske, Claus, Lena, Keld, Kristian og Heidi

GENOPFRISKNINGS- 
KURSUS I TEORI
Lørdag den 6. april afholder underviserne 
i teori et brush up/genopfriskningskursus i 
Skipperstuen. Vi regner med at starte kl. 10.00. 
I første omgang er deltagelse forbeholdt in-
struktører fra vores sejlerskole, men hvis der er 
ledige pladser, vil der blive inviteret via opslag 
på hjemmesiden. 
Tom Høst

KAPSEJLADS OG TIPS TIL  
AT FINDE DEN HURTIGSTE VEJ 
RUNDT PÅ BANEN.
Foreningsaften i Skipperstuen  
d.25. april kl. 19.00. 
Folkebådssejleren, Ditte Andreasen, som er 
en skrap præmiesluger, vil skærpe vor viden 
om kapsejlads og give tips til den hurtigste vej 
frem. Hvem vil ikke hurtigst muligt til målet?

Ditte vil øse af sin erfaring med fornøjelige 
historier fra egne oplevelser, samt give gode 
fiduser til strategi og optimering af sejladsen.

Så hvis du vil ruste dig til sommerens sej-
ladser og i særdeleshed til tirsdags-sejladser-
ne så mød op.
På gensyn
Arrangementsudvalget
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AKTIVITETER

VILD MED VAND, 
HAVNENS DAG
Vi holder Havnens Dag  
lørdag den 25. maj kl 11 - 17
Programmet indeholder mange spænden-
de aktiviteter for både voksne og børn. I år 
får børnene en søfartsbog, med forskellige 
opgaver, som kulminerer med en skattejagt 
efter kompas. 

Hvis man ikke selv har båd, kan det være 
spændende at få lov at komme om bord i en 
båd og snakke med søens folk. Vi håber, at I 
har lyst til at holde 'Åben båd' den dag.

Vi holder planlægningsmøde onsdag den 
3. april kl 19 i Pejsestuen for alle, der er inte-
resserede i at deltage eller hjælpe på hav-
nens dag.

STANDERHEJSNING
Standeren hejses den 4. maj  og signalerer 
starten på en ny sæson i Sundby Sejlforening.
Vi starter med morgenbord fra kl. 9.30.
Kl. 11.00 hejses årets nye stander. Formanden 
holder tale, og vi får en kanonsalut.
Morgenbordet vil være gratis, men kræver, af 
hensyn til planlægning og indkøb, tilmelding i 
restauranten senest den 2. maj.

FORENINGSDAG/ 
ARBEJDSDAG  
12. MAJ KL. 10.00
Reserver dagen og hold øje med opslag 
på pladsen. Vis klubånd og kom og gør 
en indsats for din forening.

VIL DU MED PÅ  
FÆLLESSEJLADS  
I SOMMERFERIEN?
Foreningsaften torsdag 
den 23.maj kl. 19,00 i 
Pejsestuen 
Mange klubber og 
foreninger arran-
gerer sommer-
togter, hvor flere 
fartøjer  sejler sam-
men og har socialt 
samvær i havnene. 

Denne aften vejres stemningen, om der er 
tilslutning til, at der til sommer skal være et 
fælles SSF togt.  

Alle kan byde ind med ideer og forhå-
bentlig interesse for at være med på projek-
tet.
Rikke Mølsted er sammen med Per Øster-
gaard tovholder.
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LOPPEMARKED I SSF
Søndag d. 5. maj kl. 11 åbner det årlige loppe-
marked på pladsen ved Flagmasten – så kig 
forbi  enten som sælger eller køber – eller beg-
ge dele. Der er altid fine sager, enten af maritim 
karakter (kig lige i dit skur),  eller bare noget, du 
ikke anede, du havde brug for. Alle er velkomne, 
men der er kun stadeplads til medlemmer af 
SSF, og du behøver ikke at tilmelde dig. 
P.S. Vi sælger også nye standere og andet med 
SSF logo. 

KAPSEJLADS
Først og fremmest har bestyrelsen besluttet 
at gøre havnen mere attraktiv på kapsejlads-
fronten, dels ved at investere i en ny kran, som 
trailerbåde af enhver art kan benytte, men 
også ved at genoptage onsdags kapsejladser-
ne i SSF. Der har været ønske om dette, blandt 
andet fra folkebådssejlere, men vi satser på 
også at få mange andre både på vandet. 

Vi skal ikke blande os i tirsdagssejladserne, 
som jo har vist sig at være en success. De skal 
naturligvis bare fortsætte, men vi vil være et 
supplement til dem, som ønsker at sejle kapsej-
lads på udlagte baner med dommere, der starter 
og tager i mål. Vi arbejder på, at der skal være 
2 korte sejladser hver anden onsdag, og hvis der 
er interesse nok, og vi alle har lyst, kan det må-
ske blive hver onsdag. Det skal være korte sej-
ladser, så der bliver trænet boathandling og ikke 
mindst, at det bliver mere spændende.

SSF deltager igen i år i sejlsportsligaen i 2. 
division, hvor der afholdes 4 stævner rundt i 
landet. Første sejlads i Lynæs den 1.-2. juni,  
Skovshoved den 29.-30. juni, i Skive den 17.-18. 
august, og der afsluttes i Århus den 31aug./1. 
sept.  Alle, der måske ønsker at sejle med, kan 
tilmelde sig til kapsejladslederen pr. mail: kap-
sejladsleder@sundby-sejlforening.dk 

Igen i år sejles der Women on Water i Sund-
by, det foregår i week-enden 21.-22.september. 
Det vil i store træk ligne stævnet i 2018. 

Weekenden efter er det Youngsters, der 
kommer forbi SSF. Unge sejlere mellem 15 og 23 
år, der har lyst til at prøve at sejle J70, kan til-
melde sig disse samlinger via nettet, hvor alle 
datoer m.m. kan findes. 

Vel mødt til kapsejlads i SSF, lad os sammen 
få aktiviteterne i gang i foreningen. 
kapsejladsleder Tonny Pedersen

PINSE I SSF
SSF har en god tradition i pinsen.

De morgenduelige mødes søndag den 9. juni 
kl. 09 på klubhusets terrasse til rundstykker med 
ost & pølse & en lille én sammen med eventuelle 
gæstesejlere. Solen skinner altid lunt, lotterierne 
bliver hurtigt solgt og vi har det sjovt.

Alle medlemmer er selvfølgelig velkomne, 
men husk lige at tage egen kaffe med. 
Arrangementsudvalget 

Pinseturen til Råå forventes afholdt som sæd-
vanlig. Hold øje med opslag.

SKT. HANS AFTEN
Søndag den 23. juni fejrer vi  Sankt Hans ved Det 
maritime Ungdomshus med  grill, musik og bål. 

Grillen tændes kl. 18. Medbring madkurven 
og kom og nyd stemningen og udsigten. 

Når bålet tændes kl. ca. 21.30, er der traditio-
nen tro båltale, som afrunder dagen.
På gensyn
Arrangementsudvalget
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KALENDER

APRIL

Kontoret har åbent  
torsdag d 4. og 25. kl. 19.00 – 20.30

UNGDOM  
mandag d. 1. og 8. kl. 17.30-20.00:  
Vintertræning, teori og tilrigning af både

SEJLERSKOLEN 
Torsdag d. 4. kl. 18:  
Eleverne mødes med instruktørerne
Mandag d. 8. kl. 18-20:  
Klargøring af bådene starter 
Lørdag d. 27.:  
Sejlbådene søsættes
Mandag d. 29.:  
Tilrigning af bådene starter

KAPSEJLADS 

SENIORERNE 
Hver onsdag kl. 12.00:  
Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
Skærtorsdag d. 18. kl. 13.00:  
Påskefrokost. Husk at melde til! 

FÆLLES ARRANGEMENTER I APRIL
for alle medlemmer 
Onsdag d. 3. kl. 19.00:  
Møde i Pejsestuen for alle, der vil hjælpe til 
Havnens Dag
Lørdag d. 6. kl. 10.00:  
Genopfriskning af duelighedsteorien  
ved Tom Høst
Torsag d. 25. kl. 19.00:  
Foreningsaften med Ditte Andreasen for 
kapsejlere og andre sejlere

NATTEVAGTER 
Sidste chance for at gå dine nattevagter

MAJ

Kontoret har åbent  
torsdag d. 2. og 23. fra 19.00-20.30

UNGDOM 
Lørdag d. 4. kl. 9.00  
Standerhejsning
Mandage d. 6., 13., 20. og 27.  
kl. 17.30-ca. 20.00: 
Der sejles
Søndag d. 12. kl. 10.00: 
Vi deltager i Foreningsdagen
Lørdag d. 25. kl. 11: 
Vild med Vand/Havnens Dag

SEJLERSKOLEN 
Der sejles første gang 6. maj
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 18.00
Lørdag d. 4. kl. 09.00 – 11.00:
Vi deltager i Standerhejsningen. Se under 
fælles arrangementer 

KAPSEJLADS 
Torsdagssejladser 
Torsdag d. 2.: 
Starter i Kastrup. SSF deltager
Tirsdagssejladser.  
7., 14., 21. og 28. kl. 18.00: 
Mødested ved mastekranen 

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

Kontoret har åbent  
torsdag d. 6. og d. 23. fra 19.00-20.30

UNGDOM 
Mandage d. 3., 17. og 24. kl. 17.30-20.00: 
Der sejles
Fredag d. 14. kl. 17.00-lørdag d. 15.: 
Sejlads med overnatning eller optimiststæv-
ne for begyndere
Søndag d. 23. kl. 18.00: 
Sankt Hans aften

SEJLERSKOLEN 
Der sejles mandag, tirsdag, onsdag  
og torsdag kl. 18.00

FÆLLES ARRANGEMENTER I MAJ 
for alle medlemmer
Lørdag d. 4.: 
STANDERHEJSNING  
Der er morgenmad fra kl. 09.30 og kl. 11.00 
sættes standeren
Søndag d. 5.: kl. 11.00 
LOPPPEMARKED  
Foran klubhuset. 
Søndag d. 12: 
Foreningsdag/arbejdsdag fra kl. 10.00
Torsdag d. 23. kl. 19.00: 
Foreningsaften:  
Vil du med på fællessejlads
Lørdag d. 25. kl. 11: 
Vild med Vand/Havnens Dag

KAPSEJLADS 
1. og 2.: 
Første sejlads i Sejlsportsligaen i Lynæs
4., 11., 18. og 25.: 
Tirsdagssejladser. Mødested ved mastekranen 
kl. 18.00
Lørdag d. 9: 
Amager Cup fra Lynetten arr. af Østersøkred-
sen og SSF
29. og 30.: 
Anden sejlads i Sejlsportsligaen i Skovshoved
Torsdagssejladserne  i Kastrup fortsætter

SENIORERNE
Hver onsdag kl. 12.00: 
Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
Søndag d. 9.: 
Pinsefrokost kl. 13.00. Husk tilmelding

FÆLLES ARRANGEMENTER I JUNI 
for alle medlemmer
Lørdag d. 8.-10.: 
Pinsetur til Raa
Søndag d. 9.kl. 9.00:  
Pinsemorgen foran klubhuset.  
Søndag d. 23.: 
Sankt Hans aften.  
Grillen tændes kl. 18.00 og bålet kl. 21.30

Husk at se de opdaterede informationer på 
hjemmesiden: www.sundby-sejlforening.dk 

JULI
OBS kontoret har lukket
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SIDEN SIDST

VINTERSYSLER PÅ HAVNEN
En kold og våd 12. januar, men med højt humør, mødtes "Passat" 
og "Pea" for at sætte lidt skik på havnen: ”Havnesjakket” også 
kaldet.

I Skipperstuen var modelskibet Dannebrog hentet ind fra re-
stauranten.  Det havde samlet en del skidt og døde fluer gennem 
årene, og glasmontren var itu. Det hele skulle rengøres med næn-
som hånd, og der var indkøbt en ny glasplade til erstatning.

På Søndre Mole var et af trædetrinene til rækværket mørnet 
væk. Det blev erstattet.

Med en hær af hjælpere gik opgaverne som en leg, men vi glæ-
der os alle til, at de nye lyse timer skal bruges på bådene...
Eva, "Passat"
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COPENHAGEN SAILS
SEJLMAGER - C ANVAS

Få et godt tilbud på nye sejl og canvas

Uplandsgade 70
2300 Kbh S
TLF - 41 12 06 18

Web - copenhagensails.dk

DET NYE SLÆBESTED TAGER FORM
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SIDEN SIDST

FORENINGENS  
ÅRLIGE BANKOSPIL
120 personer trodsede søndagens tøsne, kulde 
og glatte veje for at deltage i foreningens 
bankospil, der for ca. 40. gang startede den 
ny sæson i SSF. Mange nåede en god frokost, 
mens de flotte gevinster blev præsenteret på 
præmiebordet, hvor kødet  i år var erstattet af 
små dunede kyllinger og lyserøde grise – nogle 
med sorte pletter.  Alt det  friske kød  lå i køle-
skab og blev udleveret, inden vinderne gik hjem 
mod aflevering af ”substitutten”. 

På trods af den forestående håndboldfinale 
deltog mange af de fremmødte i de afslutten-
de 3 spil, med endnu finere præmier, og hoved-
gevinsten – kurven - blev vundet af Anita Link-
husen.   

Efter hvert spil blev der trukket lod om en 
hamburgerryg på adgangsbilletten, ligesom 
der var lodtrækning om 2 gavekort sponsore-
ret af Restaurant Sundby Sejl, og  som vi siger 
mange tak for.

Nogle gik hjem med hænderne fulde og an-
dre med tomme hænder og lommer, men alt i 
alt en hyggelig eftermiddag med mange glade 
medlemmer og deres venner, der forhåbentlig 
alle nåede hjem til årets håndboldfinale, hvor 
Danmark blev verdensmestre.

BØRNENES  
JULETRÆSFEST

Selv om foråret er over os, husker jeg stadig 
Børnenes Juletræsfest den 9. december.  Det 
flotte juletræ og en fantastisk julemand fik alle 
op af stolene og i gang med at danse omkring 
træet til gamle og nye sange. Han spillede på 
tuba, harmonika, kaffekande , sav og cykel-
pumpe. Børnene fik lov til at prøve det hele. 
Efter uddeling af godteposer til børnene samt 
glögg og æbleskiver til de voksne akkompag-
nerede Jørgen Valsgaard på guitar til børnenes 
sang. Julemanden er bestilt til næste jul, og vi 
håber, at endnu flere får lov til at opleve sådan 
en herlig eftermiddag i SSF.
Lillian.

GODT NYTÅR 
HOS SENIORERNE
Som de tidligere år var alle SSF’s  medlem-
mer inviteret til glögg og æbleskiver på årets 
sidste dag i Fritidshuset på Nordre Plads. Rigtig 
mange medlemmer mødte op i vinterkulden 
for at ønske hinanden Godt Nytår og hygge et 
par timer. En dejlig tradition.
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Sæsonens første foreningsarrangement   løb 
af stabelen  torsdag den 31. januar i pejsestu-
en. Per bød velkommen og gav ordet til Claus 
Rønnow, der var tovholder. Han lagde ud med 
nogle af sine mange erfaringer. Hvis man fx 
har børn med på tur/ferie så var det  vigtigste, 
at der var et ishus på havnen. Der blev vendt 
mange emner, som berørte nye sejlere, ægte-
fæller, venner og andre, der ikke var vant til at 
sejle. Det var vigtigt at tage forholdsregler for 
ikke at gøre gasterne nervøse,  hvis båden smi-

der til eller bølgerne bliver  for store.  Blandt de 
mange emner var  søsyge. Karin Sonne havde 
rigtig gode input til, hvordan man kan forbe-
rede sig med nemme yoga øvelser, altid være 
varmt klædt på, have en kiks i lommen, selv 
sidde ved roret og mange andre gode tricks.  
Nye og gamle medlemmer fik en lærerig og 
hyggelig aften, der efter nogle timer sluttede 
af med Pers håb om, at se endnu flere til de 
kommende medlemsaftener.  
Medl. 473 Lillian 

HVORDAN FÅR VI 
EN GOD TUR
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SIDEN SIDST

TOVVÆRKS 
WORKSHOP
Forårets tovværks workshop har været et 
tilløbsstykke med 21 tilmeldte. Det er godt at 
lære hinanden at kende, mens man nørkler 
med knob og stik, med øjesplejsninger i forskel-
ligt slags tovværk, og med måtter og andet 
sjovt.

HJÆLP JEG 
HAR FÅET 
BÅD
Som ny bådejer har det været 
en fornøjelse at deltage på kur-
set ”Hjælp, jeg har fået båd!”. 
Med udgangspunkt i sin lange 
sejlerhistorie og passion for 
sejlads, deler Claus Rønnow ud 
af sine gode råd og fif om alt 
fra køb af båd til sikkerhed og 
vedligeholdelse. For eksempel 
er det rigtig godt at vide, at 
man ikke behøver at forkøbe 
sig i dyre poleringsmidler og 
bådshampooer. Brun sæbe 
duer også!  

Kurset giver rig mulighed for 
at stille spørgsmål om alt mel-
lem himmel og hav, og der er 
ikke det spørgsmål, Claus ikke 
kan svare på. Jeg kan derfor 
kun anbefale alle nye og kom-
mende bådejere at deltage på 
næste kursus. 
Bedste hilsner
Guri Hanstvedt
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