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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:

Havnekontoret/Havnefoged
Dan Trunjér
3258 1424 / 3062 1405
(åbent man-ons og fre
kl. 12-13 & tors kl 15-17)
havnen@sundbysejlforening.dk

FORENINGENS
BESTYRELSE:

FORMAND
Jørgen Jensen
formand@
sundby-sejlforening.dk
mobil: 2118 0463
NÆSTFORMAND
OG HAVNEUDVALG
Claus Brask Thomsen,
naestformand@sundbysejlforening.dk
mobil: 4010 4275
SEKRETÆR
Josephine Fock
Mobil: 6026 8044
sekretaer@
sundby-sejlforening.dk
KASSERER
Dorthe Alvang
Mobil: 4047 7790
kasserer@
sundby-sejlforening.dk
SEJLERSKOLELEDER
Martin Juri Clifforth,
mobil: 2065 5722
sejlerskoleleder@
sundby-sejlforening.dk
UNGDOMSLEDER
Heidi Jørgensen ,
mobil: 2654 1432
ungdomsleder@
sundby-sejlforening.dk

HAVNEUDVALG
Jesper Lorents
mobil: 4025 5363			
Per Østergaard
mobil: 6061 6574
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
KAPSEJLADSLEDER
Tonny Pedersen,
kapsejladsleder@sundbysejlforening.dk
mobil: 6022 8168
WEBREDAKTØR
Svend Erik Sokkelund
mobil: 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 –
6509-3050513512
Postgiro:

7 05 65 16
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FORMANDEN TA’R ORDET
DET HAR VÆRET en dejlig
sæson, som jeg ser tilbage
på med glæde.
Tænk at være formand
for en forening, man udefra kontakter, fordi
man ved, at her fungerer tingene. Eksempelvis blev WOW-stævnet gentaget med masser
af ros og det samme gjorde Youngsters Camp.
Begge dele er vi blevet spurgt om, og har acceptereret, at afholde igen til næste år. Vi står
også i den nærmeste fremtid til at skulle afholde DM for Folkebåde. Er det ikke fantastisk,
at vi sådan bliver kontaktet. Tilmed ser medlemstilgangen ud til at være en af de bedste,vi
har haft - ja, jeg kunne blive ved.
Sejlerskolen har igen i år klaret sig flot med
mange elever til eksamen, og vanen tro bestod
alle. Censor uddelte tilmed fortjent ros til både
elever og til sejlerskolen selv, for at være særdeles veldrevet, så tak til alle, der bidrager til
dette arbejde.
Vi har fået flere nye instruktører til sejlerskolen, hvilket er et must med alle de nye medlemmer, der vil på sejlerskolen. Så sidder man med
en underviser i maven, så kom og vær med, vi
kan godt bruge flere.
Aktiviteterne i ungdomsafdelingen blomstrer ligeså. Vi har tilmed en sejler, Johanna,
der bare vinder præmier. Flot, flot, og tilmed i
en udtjent optimistjolle. Så hvis nogen kender
en sponsor til en ny optimistjolle til ungdomsafdelingen, som hun kan benytte, så vil det
være rigtig dejligt.
Lidt malurt i bægeret er, at vi kommer til at
mangle en leder til sejlerskolen, da Martin stopper til generalforsamlingen på grund af helbred. Så igen.... hvis man har lyst til at bidrage,
så kontakt bestyrelsen. Sejlerskolen er certificeret og aktiviterne velbeskrevet, og er på den
baggrund lige til at gå til.
Dorte, foreningens kasserer, stopper også til
generalforsamlingen på grund af arbejdspres.

Her skal man være opmærksom på, at vi påtænker at ændre den fremtidige kassereropgave, således at den ikke er så arbejdstung og
kan varetages af en frivillig. Vi skal jo hele tiden
huske på, at vi i stor udstrækning baserer os
på frivilligt arbejde. Vi kommer med stor sandsynlighed til at ansætte en halvdags m/k til at
klare de daglige opgaver. Hvis nogen går med
en kasserer i maven til en væsentligt reduceret
arbejdsopgave, så kom og vær med til at udføre denne opgave.
Foreningsdagen var endnu engang et tilløbsstykke med rigtig mange aktive fremmødte. Vi kan jo alle glæde os over det arbejde, der
blev udført, samt de nye bekendtskaber, der
blev gjort. Det er jo en rigtig god måde at lære
andre at kende på, og en dag jeg sætter meget
stor pris på. Det samme gør sig gældende for
alle de andre aktiviteter, vi holder i hævd. De
bidrager alle til fællesskabet.
Ofte overser vi alle de frivillige, der dagligt
passer og plejer alle de opgaver, der ikke har så
meget med sejlads at gøre. Tak for jeres uvurderlige hjælp. Uden jer var Sundby ikke den
skønne plet, som vi alle holder af.
Hermed ønsker jeg alle medlemmer et rigtig
godt nytår og så ser vi frem til en god sæson
2020.
Jørgen



Tænk at være
formand for
en forening,
man udefra
kontakter,
fordi man ved,
at her fungerer
tingene

Forside fotoet i oktoberbladet var taget af Brinkland.dk. Vi undskylder
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AKTIVITETER
GENERALFORSAMLING
22. MARTS KL. 09.00
På valg er formand, to havneudvalgsmedlemmer, ungdomsleder, kapsejladsleder og
sejlerskoleleder, 1 suppleant og revisorer.

VIGTIGT!

Giv foreningen bedsked, hvis du skifter adresse,
mail eller telefonnummer på
ssf@sundby-sejlforening.dk

NYT MOLERENOVERINGSPROJEKT
I løbet af februar-marts måned vil vi
fortsætte renoveringen af vores moler. I år
vil der komme ny træspuns på de inderste
ca. 60 meter af den sydlige side i kanalen.
Den nuværende træspuns er i en meget
dårlig forfatning, og den er flere steder
faldet helt af. Det vil ikke være muligt at
ligge på pladserne, mens der arbejdes.
Den lille stikmole ved mastekranen er
også meget medtaget, så den bliver renoveret i dette projekt. Begge arbejder forventes afsluttet inden d. 31. marts.
Med venlig hilsen

HUSK!

Claus Brask Thomsen

 at kontingent og pladsleje m.m. forfalder 1.

februar 2020

 gå dine nattevagter og se til din båd i vinter, så du ved at stativ og pressening er ok. Kik
også på naboens båd
 at tidsfristen for ansøgning om plads i
havnen er d. 31. januar!
Ansøgning skal ske via et link på vores hjemmeside.
 at tidsfristen for ansøgning om køb af skur
er d. 29. februar!
Ansøgning skal ske via et link på vores hjemmeside.

Vi anbefaler at se SSF’s hjemmeside, hvor
havneudvalget har et indlæg om brug af
faciliter i vintersæsonen, herunder brug
af el i både, skure og haver og om lukning
af toiletbygningerne på nordre og søndre
mole. Her er undtagelsen, at handicaptoilettet på nordre mole samt klubhusets
udvendige toiletter er åbne hele vinteren.
Indlægget omfatter yderligere oplysning
om de opsatte hængelåse på lågerne
ved indgangen fra parkeringspladsen
samt de, der fører til Amager Strandvej og
kajakklubben. Der er lukket for vandet på
molerne, og de haner på pladsen, der ikke
er frostsikrede. Det hele bliver åbnet ca.
medio marts, såfremt Kong Vinter ikke har
overtaget havn og plads.
Redaktionen

FORENINGENS BANKO SPIL
SÆSONEN STARTER med foreningens store Bankospil, som løber af
stablen søndag d. 26. januar 2020 kl. 13.00 i klubhuset.
Adgangsbillet: Kr 10. Der er lodtrækning på billetten efter hvert spil
Plader: Kr 10 pr. stk. til 8 gennemgående spil.
Plader til 3 ekstraspil kan tilkøbes til kr 10 pr. stk
Som sædvanlig er der flotte gevinster
Alle er velkomne – så tag familie og venner med og spis gerne en
god frokost i restauranten inden spillet
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AKTIVITETER

GTL BRÆNDSTOF
SYNTETISK DIESEL
TIL MEDLEMSMØDE D. 3/10 2019 I SSF, talte
man om, at ændre vor diesel tank fra marin
diesel til GTL diesel.Begrundelsen var, at det
er mindre forurenende og at der slet ingen
problemer er ved at skifte til det. Det blev dog
bemærket at Yanmar fraråder brugen af det i
deres motorer.
Det er heller ikke helt så problemfrit, som det
bliver fremlagt, ved at surfe lidt på nettet, har
jeg fundet følgende problematikker.
Der nævnes at flere motor fabrikanter helt
har godkendt brug af GTL i deres motorer, det
er ikke helt rigtigt. DCC/Shell skriver selv, at
flere fabrikanter officielt har gjort det, helt eller
kun delvist.
Volvo Penta har ikke godkendt overgang til
GTL helt uden problemer. De bemærker: Ved
overgang til GTL diesel, skal man være opmærksom på følgende: Gummi og elastomers i
lavtryks indsprøjtnings systemer kan blive påvirket. Kontroller for mulige brændstof lækager, ved skift til syntetisk diesel. (Elastomers er
blandt andet Neopren – syntetisk gummi – og
NRB gummi).
I en artikel til Lynettebladet 4/11 2018 skriver Klaus Schlicter en positiv artikel for overgang til GTL, dog bemærker Klaus følgende
problematikker: Ved overgang til GTL skal
gamle pakninger - især ved primær fødepum-

HJÆLP

JEG HAR FÅET BÅD

pen - efterses eller udskiftes til en tidssvarende
kvalitet (hvad det så er?), og måske skal dieselsystemets faste forbindelser efterspændes,
fordi GTL er tyndere end normal diesel olie.
I begyndelsen skal man være opmærksom
på, at brændstoffiltre, specielt forfiltre, hurtigt
kan stoppe til af løsnede gamle aflejringer fra
tanken mm. GTL har en rensende effekt, som
opløser gamle aflejringer fra marindieselen.
Kan det kaldes en rensende effekt, at GTL
åbenbart indeholder nogle opløsningsmidler,
som ikke går sammen med gamle aflejringer
fra marindieselen?
Hvad sker der i vort gamle tank anlæg, med
den såkaldte rensende effekt, her må der jo
også blive løsgjort aflejringer, som vi så får med,
når vi tanker.
Klaus skriver også, at den smørende effekt i
brændstoffet for GTL`s vedkommende næsten
er væk pga. mindre svovlindhold. Det vil sige,
der sker ingen smøring af højtrykspumpe og
dyser. Desuden er GTL lidt dyrere, og man mister en lille smule effekt på motoren.
Jeg forstår godt det grønne aspekt i sagen,
men det må holdes op mod ulemperne.
Hvis det i øvrigt er den store revolution, hvorfor fås det så ikke på alle tankstationer til biler.
Herer det Shell V.Power, der er den store nyhed
til dieselbiler. Er vi sejlere prøveklude for GTL
brændstof?
Med venlig hilsen.
Verner Dvoracek.
Medl. Nr. 1076.

KURSUS FOR NYE medlemmer og andre interesserede
Kurset er gratis. Der behøves ingen tilmelding, du kommer bare.
Det foregår i ”Skipperstuen” over tre mandage i januar:
d. 6. , d. 13. og d. 20. januar alle dage kl 19 - 21
Kurset indeholder de elementer, du vil komme ud for som ny
eller kommende bådejer.
Du er velkommen med de spørgsmål, du måtte have. Det giver
mulighed for, at netop det , du har behov for at vide, bliver
belyst.
Claus Rønnow
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AKTIVITETER
TOVVÆRKSWORKSHOP

FASTELAVN
ER MIT NAVN

HVIS DU ER INTERESSERET i at få styr på
knob, stik og splejsninger og andre nyttige
færdigheder, eller har du bare lyst til at lege
med tovværk, kan du deltage i en workshop 4
mandage i februar i Skipperstuen: 3., 10., 17. og
24 kl. 18.00
Tilmeld dig på til Annette Clifforth eller
Karin Sonne på mail saida.karin@gmail.com
eller på tlf 30 22 54 58

Søndag d. 1. marts holder vi stor fastelavnsfest
i SSF
Vi mødes i restauranten kl. 13.30, hvorefter vi
slår katten af tønden
Der er tønder til både børn og voksne
Børnebilletter skal hentes i restauranten
senest torsdag d. 27. februar.

VI GI’R TØNDERNE HELE ARMEN!

PORTRÆT AF EN UNGDOMSSEJLER
JOHANNA AARE BERGER, medl. 1673, en af foreningens ungdomssejlere, har i denne sommer
deltaget i sine første kapsejladser som C- sejler
i Optimistjolle. Først ved et stævne i Holbæk,
hvor hun vandt alle sine sejladser i C-klassen,
senere i Herslev Strand, hvor hun også løb med
førstepladsen, og sidst på sæsonen deltog hun
i den store Harboe Cup i Skælskør, hvor hun
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ligeledes indtog førstepladsen i sin klasse. Disse
fine resultater betyder, at hun fra næste sæson
avancerer til B-sejler.
Johanna er 12 år gammel og startede som
8 årig i Sejlklubben Lynetten, hvor forældrene
har deres båd liggende. I forbindelse med ændring af træningsdagene var det ikke muligt for
hende og et par andre unge at deltage i Lynettens ungdomsafdeling. SSF tilbød, at de kunne
træne sammen med vores unge om mandagen,
hvis de selv tog nogle joller med. Hun har derfor
de sidste sæsoner sejlet hos os, og blev medlem
i 2018.
Johanna vil sammen med andre SSF-juniorer i denne vinter deltage i fællestræning med
sejlere fra Holbæk, som hun har lært at kende
ved stævnerne. Hver mandag, udenfor sejlsæsonen, deltager hun sammen med sejlervennerne i ungdomsafdelingens undervisning, træning
og vedligeholdelse af bådene.
Johanna har altid sejlet med sine forældre i
deres 32 fods båd, hvor de har været på 4 ugers
tur hver sommer. Hun har næsten fået ”sejlads”
ind med modermælken, og vi vil fra redaktionens side ønske hende al mulig held og lykke
fremover.

GLIMT FRA WOW 2019
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KALENDER
JANUAR

FEBRUAR

Kontoret har åbent torsdag d. 30.
fra 19.00-20.30

Kontoret har åbent torsdagene d. 6. og 27.
fra 19.00-20.30

UNGDOM:
Mandag d. 27.: Vintertræning og teori
SEJLERSKOLEN:
Navigationsundervisningen i Skipperstuen
fortsætter
KAPSEJLADS:
Vinterpause
SENIORERNE:
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde med
madpakke i Fritidshuset

UNGDOM:
mandage d.3., 17. og 24.:
vintertræning og teori
SEJLERSKOLEN:
Navigationsundervisningen fortsætter
KAPSEJLADS:
Vinterpause
SENIORERNE:
Hver onsdag kl. 12.00:
Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer vil blive annonceret i
Fritidshuset

Andre arrangementer vil blive annonceret i
Fritidshuset
FÆLLES ARRANGEMENTER
FOR ALLE MEDLEMMER:
Mandage d. 6., 13. og 20. januar kl 19 - 21:
”Hjælp jeg har fået båd!” med Claus Rønnow
Søndag d. 26. kl 13 indledes sæsonen med
BANKOSPIL- se separat annonce
Torsdag d. 30.01. Klubaften: Kvindesejlere i
en mandeverden ved Karin Sonne

FÆLLES ARRANGEMENTER
FOR ALLE MEDLEMMER:
Tovværksworkshop:
Mandage d. 3., 10., 17. og 24. kl. 18.00 i Skipperstuen med Saida Karin Sonne
Kapsejladsregelkursus den 29.02 og 01.03,
se seperat omtale
NATTEVAGTER:
Har du gået dine nattevagter?

NATTEVAGTER:
Der er stadig mange ledige nattevagter.

HUSK AT GÅ DINE
NATTEVAGTER
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MARTS
Kontoret har åbent torsdage
5. og 26. fra 19.00-20.30
UNGDOM:
mandage 2., 9., 16. og 23.
Vintertræning og teori
SEJLERSKOLEN:
Navigationsundervisningen fortsætter
KAPSEJLADS:
Vinterpause
SENIORERNE:
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde med
madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer vil blive annonceret i
Fritidshuset
FÆLLES ARRANGEMENTER
FOR ALLE MEDLEMMER
Søndag d. 1. kl. 13.30:
Fastelavn – se annonce og bemærk dato!
GENERALFORSAMLING
Søndag d. 22. kl. 09.00
Medlemsaften: Sikkerhed til søs v/ John
Strøbæk Torsdag d.26.03. kl 19- 21
Se de opdaterede informationer på
hjemmesiden www.sundby-sejlforening.dk
NATTEVAGTER:
Det er ved at være sidste chance for at gå
vagter

APRIL
Der udkommer nyt medlemsblad
med nye orienteringer
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SIDEN SIDST
SUNDBY CUP 7.-8. SEPTEMBER 2019
ÅRETS SUNDBY CUP blev afholdt med base
i det Maritime Ungdomshus. 30 medlemmer
havde tilmeldt sig som enten skippere eller
gaster, og ved kaffen lørdag morgen blev der
trukket lod om hvem, der sejlede med hvem, og
hvordan holdene – efter et sindrigt system –
skulle konkurrere mod hinanden i foreningens
2 Ynglinge samt Braskernes ”Dracula”. Bådene
var blevet klargjort i dagene op til stævnet og
de manglende smådele blev købt dagen før den
store dyst.
Begge dage blev der sejlet 10 sejladser, og
alle hold nåede at møde hinanden flere gange
i forskellige fartøjer. Deltagerne, som havde en
skøn aldersfordeling mellem 25 og 70, var i år
ikke ude for de store vindhastigheder, men nok
til en masse dejligt ræs. Som sædvanligt var
der fælles spisning lørdag aften, hvor holdet, der
sidste år vandt ’retten’ til at være festarrangør,
havde sørget for en flot buffet fra restaurant
Sundby Sejl med efterfølgende konkurrencer.
Først skulle hvert af de 6 hold på 5 minutter
skrive og afsynge en lyrisk tekst på melodien
’Se den lille Kattekilling’. Bagefter skulle holdene
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binde et dobbelt halvstik uden brug af hænder
og på tid. Det var hylende morsomt.
Ved søndagens 10 sejladser var spændingen stor. Jørgen Jensen, Henrik Green og Calle Boström løb med 1ste pladsen og restaurantens vandrepokal, medens Kim Steffensen,
Jannie Winther Thomsen og Lars Kristensen
blev nr. 2, og fik Henrik Scharffs vandrepokal
forestillende en smuk Yngling. Jan Knudsen
med yngstemanden Søren Runz-Jørgensen og
Lene Arildsen fik en flot 3die plads. Årets kvajepræmie - den eftertragtede jernskulptur af en
fugl - blev erhvervet af Jens C. Andersens hold
med Kirsten Bech og Mads Kjems Dyring. Calle
Boström fik præmie som årets bedste nybegynder.
Sluttelig blev dommerne Erik ”Basse” og
Niels Jønsson takket for indsatsen sammen
med Mikkel, der sørgede for transport til og fra
bådene, Birgitte for at klare walkie talkie og resultattavle samt køkkenholdet, der sørgede for
forplejningen undervejs. Vi glæder os allerede
til 2020, hvor sejladserne bliver afholdt 5. og 6.
september. Sæt X i kalenderen!

KAPSEJLADSREGELKURSUS
Dansk Sejlunion afholder sammen med
Sundby Sejlforening et kapsejladsregelkursus!
Tidspunkt:
lørdag d. 29. februar og søndag d. 1. marts
Sted:
SSF Klubhuset (Pejsesalen)
Kurset henvender sig til dig som er:
Sejler, træner, leder eller bare interesseret i at
have et godt kendskab til de grundlæggende
kapsejladsregler. Kurset kan blive starten på en

karriere som baneleder, dommer eller opmand.
Der er undervisning lørdag fra 09:00 til 21:30 og
søndag fra 09:00 til 16:00.
Kapsejladsregelbog samt andet relevant
materiale udleveres.
Kursusprisen (1000,-kr) indeholder forplejning.
Tilmelding via dette link:
https://mit.sejlsport.dk/Kurser#tab_Kapsejlads
Tilmeldingsfrist er mandag d. 17. februar 2020
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SIDEN SIDST
MEDLEMSMØDE
D. 3. OKTOBER 2019 KL. 19,00.
FORMANDEN BØD VELKOMMEN, og vi fik en
gennemgang af, hvad der er sket i foreningen
indtil nu i 2019, samt en status på parkeringsforhold. Derefter blev der fremlagt de mange
nye tiltag, der arbejdes med i bestyrelsen. Ifølge
et EU- direktiv skal havneautomaten og dieselstanderens betalingssystemer være trådløse,
hvilket vil medføre en udgift på ca. kr. 120.000,Brændstoffet vil fremover være
GTL-brændstof. Det var der en del protester
over, se i øvrigt brev fra et medlem her i bladet.
Efter nordre plads i september blev mørklagt
i en del timer, blev det konstateret, at der skal
skiftes hovedkabler.
Kanalen vil blive fornyet lidt ad gangen.
Bestyrelsen takkede for de fremsendte ideer

til anvendelsen af den nedlagte bedding. Der
blev nedsat udvalg, der udarbejder forslag til
fremtidig udnyttelse af området.
Det blev oplyst, at der ved fremlæggelse af
budgettet ved generalforsamlingen var en fejl
i omsætningen. SSF’s omsætning var sat til kr.
3.400.000,-, hvilket var kr. 600.000,- for lidt, da
beløbet rettere skal være 4.000.000,-.
Der var forespørgsler vedrørende den manglende lejekontrakt. Bestyrelsen havde et positivt indtryk af forhandlingsforløbet.
Det var skuffende, at så få var mødt op til
mødet i betragtning af, at det er et ønske fra
medlemmerne, at det afholdes, og bestyrelsen
lægger en stor forberedelse i arrangementet.
Redaktionen.

AFRIGGERGILDE

SÅ RANDT VORES seksoghalvfemsindstyvende sæson

på hæld, og det blev tid at tage vores stander ned på
en dag med mange aktive i havnen
Vejret var gråt, trist og kedeligt, da vi skulle hale
standeren, men de nye signalflag klædte masten. Efter
formandens tale og afsyngning af den omdelte sang,
bragede kanonerne, og standeren blev halet efter en
god sommersæson, enten med sejlture eller ved havnens mange aktiviteter, som fortsætter i vinterhalvåret.
Foreningen var som vanligt vært ved en øl, vand eller
et glas vin til de fremmødte. Dette blev nydt inden aftenen fortsatte for de tilmeldte med en rigtig velsmagende middag og dessert. Middagen blev afsluttet med
kaffe/the med likør eller cognac sponsoreret af restauranten. Tak.
Basse (Erik Povlsen) blev under stående applaus udnævnt til årets SSF’r og modtog den flotte vandrepokal
og vanen tro den nedhalede stander med underskrifter
af de tilstedeværende medlemmer.
Så var det tid til at røre sig til god musik, leveret af
Wrong Direction. Tak til arrangementsudvalget for en
rigtig dejlig aften.
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NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN
HAVNEN RUNDT
UDEN MASTER

SENIORERNES
BANKOSPIL
17. NOVEMBER
SENIORERNES ÅRLIGE BANKOSPIL var i år
atter begunstiget af godt vejr, ingen sport
i TV og andre udefra kommende konkurrenter, hvorfor ca. 150 friske spillere fandt
vej til Sundby Sejlforening.
Mange kom i meget god tid for at indtage frokosten, inden spillet gik i gang.
På det tidspunkt var alt klart, bordet var
pyntet, køleskabet fyldt op med friskt kød
og kyllinger, indgangsbilletter og plader
solgt, og Elin sad klar til at byde velkommen og gå i gang med de 8 ordinære spil
og de 3 ekstraordinære. Mellem hvert spil
blev der trukket lod om en hamburgerryg
på indgangsbilletten, og efter 4. og 8. spil
blev der yderligere udloddet gavekort, som
var sponsoreret af restaurant Sundby Sejl.
Mange vandt og endnu flere gik tomhændede hjem. Birthe Frisch løb med kurven, men alle syntes, det havde været en
hyggelig eftermiddag.
Sundbys arrangementsleder Helle
Schougaard Wriedt takkede de mange
fremmødte og udtrykte håb om, at vi ville
se hinanden igen til Sundby Sejlforenings
store bankospil til januar.

TRADITIONEN MED AT afslutte sejlsæsonen
med en tur rundt i Københavns Havn uden
master gik i år gennem hele havnen, og vejret
var med os.
Det er imponerende at se, hvordan det er
blevet muligt at bygge ud i havnen. Samtidig bliver man også lidt forstemt, når man ser,
hvordan der opføres glaspaladser helt uden
sjæl. Visse steder er der dog kompenseret med
små oaser med caféer, udlejning af både og
bademuligheder.
I turen deltog omkring 30 medlemmer. Den
gik til i BKV - Både Klubben Valby - hvor vi fik
serveret frokost m.m. og havde nogle hyggelige timer, før vi returnerede til SSF.

Sundby Sejlforenings Seniorer
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SIDEN SIDST
NYT FRA
SEJLERSKOLEN
SÅ FIK VI SLUTTET endnu en sæson på sejlerskolen. Det har været et godt år med interesserede og
engagerede elever.
Vejret har vist sig fra alle sider. Fra lange perioder
med ganske let luft til efterårsdage med masser af
vind fra øst og derfor også ganske megen sø.
Vi var meget heldige med vejret til duelighedsprøverne. Høj sol, jævn vind og fladt vand. Bedre kunne
det ikke blive. Alle elever bestod prøven!
Vi fik afsluttet sæsonen med vores sædvanlige
afslutningsfest med god mad, fin stemning og herlige taler med minder fra årets sejladser. Censor holdt
også en tale, hvor han var flink og gav SSF´s sejlerskole fine ord med på vejen. Det varmer at høre. Stor
tak til alle omkring sejlerskolen for det store arbejde
der ydes.
Nu står skolebådene højt på land. Vi glæder os til
en ny sæson på vandet!
Claus Rønnow

NEDENNÆVNTE HAR BESTÅET
DUELIGHEDSPRØVE
Mads K. Dyring, Jan Myrhøj Sørensen, Anette
Scheel-Krüger, Rasmus Horn Langhoff, Peter Wendt
Crawack, Inunnguaq Kreutzmann, Lars Kristensen,
Christian Bjørnlund Nielsen, Anne Olsen, Emma Fugl,
Julie Liv Rydahl Jensen, Sarah Davy

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Jens Kristian Rasmussen, Michael Boer, Tora Hedeager, Signe Wolthers, Philip Mørkeberg Nilsson,
Jonas Larsen, Orla Valbjørn Møller, Kristina Petersen, Emil Kristensen, Anne Sandahl Sørensen,
Carsten Vinternes, Dan Nielsen, Kim Aastad, Jan Zimling, Anja Baaisgaard Gyldensten, Emil
Brøgger Kjer, Mette Irene Nielsen, Jesper Juul Hansen, Alexander Butz, Niels C. Lange, Mette Line
Bergendorff, Lars Brøsti Jørgensen, Denis Vincent, Signe Palm, Pimin Konstantin Kefaloukos,
Henning Nielsen, Viktoria Nielsen, Kasper Bjørnstaad, Martin Skrydstrup, Raimand Karlsen
Eckertz, Maria Casparij, Sanne Rendal, Kirsten Skov, Mette Hartmann Larsen, Jette Møller,
Nytte Sif Hoffmeyer, Josefine Gro Fridahl Hansen og Jørgen Amfeldt
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Som Københavns nye ejendomsmæglerkæde, ved vi at der ikke er to
boliger der er ens – og det samme gælder boligdrømme.
Derfor tager vi altid udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.
Det gælder både når vi skræddersyer markedsføringsplaner, der skal
være med til at sælge din bolig og når vi hjælper dig videre i jagten på
at finde din nye drømmebolig, der opfylder alle dine ønsker.
Vi ved godt at smarte ord og gyldne løfter ikke automatisk opfylder dine
boligdrømme. Derfor har vi altid ekstra fokus på at få skabt et tæt
samarbejde mellem dig og os, hvor en åben dialog hjælper dig med at få
overblik og indflydelse på dit boligforløb – uanset om du skal sælge eller
købe.
På den måde kan vi hos Paulun Bolig
hjælpe dig med at få opfyldt dine boligdrømme.
Læs mere på
www.paulun.dk

Paulun Bolig Amager
Ved/ Niels Hald
Sundbyvester Plads 2
2300 København S
Tlf. 32 59 14 07
Mail: amager@paulun.dk

Afsender:
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
2300 København S

