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for Melges 24 i dagene 21. – 23. aug. 2015 



Medlemsblad for
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15, 2300 København S.

INFO:
Tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion

Kontoret er åbent første og sidste torsdag i måneden 
mellem kl. 19,00 - 20,30. I kontortiden træffes formand, 
kasserer og havneudvalg (lukket jan. og juli)

FORENINGENS TELEFONER:
Kontor og vagtlokale: 3259 3580
Havnekontoret: 3258 1424 
(åbent man-ons. kl. 12-13 & tors. kl. 15-17) 
 e-mail: havnen@sundby-sejlforening.dk

Restaurationen: 3259 4130
Bankkonto: Bank Nordik – 6506-3050513512
Postgiro: 7 05 65 16
Foreningens mail adr.: ssf@sundby-sejlforening.dk
SSF’s hjemmeside: www.sundby-sejlforening.dk

Formand
John Jacobsen   tlf. 2185 8679   
e-mail: John-jacobsen@hotmail.com

Næstformand & havneudvalg: 
Tom Høst   tlf. 2773 0863  
e-mail: havneudvalget@gmail.com

Motorbåd & sikkerhed
Kim Andersen        tlf. 3259 6223     
e-mail: kpa@vucha.dk

Havneudvalg
Jesper Lorents   tlf. 4025 5363 
Sten Lykkebo  tlf. 4063 8901 
e-mail: stenlykkebo@gmail.com    

Sekretær 
Britt Bødtker,  tlf. 25 36 01 81
e-mail: brittboedtker@gmail.com 
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: Ungdomsleder 
Lena Skov Andersen
e-mail: ssf.ungdom@gmail.com

Sejladschef 
Jan Lauridsen tlf. 2928 7225
e-mail: cdogjal@youmail.dk 

Aktivitetsleder
Jørgen Valdsgaard
e-mail: jvguitar@adr.dk 

Kasserer Elin Brinkland   tlf. 3033 7897    
e-mail: kasserer.ssf@sundby-sejlforening.dk

Webredaktør
Svend Erik Sokkelund tlf. 2025 0240
e-mail: sally@sokkelund.net 
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Husk at melde adresseændring til Sundby Sejlforening og  
at oplyse din mailadresse til kontoret, evt. på foreningens mailadresse
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Husk at tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Forsidebilledet:
Melges 24
Foto: Sokkelund

Øvrige fotos:  

Sokkelund,  

Birgitte Akkermann, 

Bjørka Schandorff,  

Lilian Green Jensen,  

Hanne Winther

Sejlsæsonen er for de fleste ved at være slut. 
Vejret var jo ikke helt, som vi kunne ønske, men 
mange af vore medlemmer trodsede de meget 
forskellige vejrudsigter og kom vidt omkring.
 Der har været afholdt et vellykket DM for 
Melges 24, hvor også SSF-medlemmer deltog 
som sejlere, og ikke mindst som hjælpere til de 
mange opgaver på land såvel som på vand. 
 Guldpokalen, som blev vundet af team Tib-
beTit sidste år, måtte afleveres igen, men teamet 
gjorde det godt på banen, og sluttede på en flot 
andenplads.
 Som aftalt på generalforsamlingen i marts, 
skal der nu betales havnepenge ved anløb. Man 
ligger ikke gratis i havnen mere. Det trådte i kraft 
1. juli, og har som ventet givet lidt knubs, men 
vi har jo blot tilpasset os praksis, som gælder i 
mange andre havne.

Formanden h
ar ordet

: 

Arbejdet på nordre 
mole er færdigt, og nu 
forventer vi at kunne 
tage fat på andre op-
gaver. De store træer rundt omkring på området 
skal beskæres, nogle planker på midtermolen skal 
udskiftes, og så er bestyrelsen ved at undersøge 
prisen på et havneprogram for bådpladser, samt 
betalingsstander for havnepenge.
 Dette og alt det andet arbejde, der ligger i 
støbeskeen, kan I høre mere om og være med til 
at debattere på medlemsmødet, der afholdes den 
8. oktober. Mød talstærkt op.

John Jacobsen
Formand

Redaktion:  
Elin Brinkland  
(ansvarshavende)  3033 7897 
Grethe Jacobsen  2466 5170  
Lillian Green Jensen 2483 6563  
Jonnie Ronild  4053 6195
Bjørka Schandorff 2741 3563

Trykning:  KLS Grafisk Hus A/S
Layout: Per 
Mail: 
bladet@sundby-sejlforening.dk
Deadline næste nr.: 
2. december 2015

07Kyssebænken/Melges 24
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Velkommen ti l  nye medlemmer:

fakta og anekdoter om sejlforeningens historie, 
og det hele sluttede med kaffe og kage i Skipper-
stuen. 

Karl Vogt-Nielsen, Kim Løkkegaard, Philip 
Ankjær Andersen, Mads Billesø, Mikkel Bæk, 
Simon Steffen Steffensen, Lennart Nordstedt, 
Ole Hammerum, Ove Frederiksen, Susannah 
Krumbak, Rasmus Pedersen, Jacob Jørgensen, 
Michel Schaumburg- Müller, Odysseus Thagaard 
Pedersen, Poul Erik Bertel, Anders Bierberg Hald, 
Eamann Cosgrave, Patrick Liv Hansen, Magnus 
Degn Christensen, Bue Raun Andersen, Knud 
Husted, Niels Retbøll, Leif Kær Nielsen.

Rundvisning d. 1. sept.
Igen i år var der rundvisning for nye og gamle 
medlemmer. Claus Rønnow, der er kendt som en 
dygtig fortæller, krydrede sin beretning med både 

Lørdag d. 26. august deltog 9 medlemmer i kurset 
Livredning og førstehjælp incl. brug af hjertestarter.
 Desværre mødte ingen af de tilmeldte til efter-
middagskurset op!!!
 Sikkerhedsrepræsentant Kim ”Pisk” Andersen 
forventer at holde et nyt kursus i vinterens løb.

Giv havneudvalget besked nu, hvis dit 
fartøj ikke skal på land i vinter.
 Der må ikke være fortøjet både ved 
midtermolen efter 15. nov.
Kontroller dit stativ, inden båden skal på 
land.
 Afrig din mast helt, inden den lægges 
i masteskuret.HJ
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Aflæs el-måleren i dit skur og giv kas-
sereren besked senest d. 30. november 
2015. 
 Det er vigtigt, at dit el-stik, også når 
du står på land, er ”lovligt”, altså helt 
vandtæt, så vi undgår kortslutninger. 
Alle u-autoriserede stik bliver fjernet 
eller klippet!

VIGTIGT:

HUSK:
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Afholdes i klubhuset (restauranten)  
torsdag d. 8. oktober 2015 kl. 19.00
Kort orientring om bestyrelsens tanker og planer, 
f.eks.:

Tidligere elever og deres instruktører 
mødes – uden for sejlsæsonen – den 
sidste torsdag i måneden (hvor konto-
ret har åbent), til hygge og en snak 
om, hvad der sker i foreningen, f.eks. 
ventetid på 2½ m og større pladser , 
verificering af rygter, ideer til aktivite-
ter etc.
 Vi mødes kl. 19.00 i Skipperstuen.
 Vi kan også reservere bord i 
restauranten kl. 18.00, hvis nogen 
ønsker at spise først. Tidligere elever 
(nu Sejlerskolens Venner) 2-års elever 
og instruktører bedes sende en mail 
til undertegnede tirsdagen før træf-
fet, hvis de er på spiseholdet. Det 
er ikke nødvendigt at meddele, hvis 
man blot kommer kl. 19.00. 
 Se datoer i kalenderen. Tilmelding 
til spisning til IbPetersen@telelet.nu

Lørdag d. 17. oktober kl. 17 hales standeren.
Derefter en foreningsøl og kl. 18.00 middag. SE
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VIGTIGT:

HUSK:

AFRIGGERGILDET

• Toilet- og badeforhold
• Moler og pæle
• Havneprogram
• Betalingsautomat
• Beskæring af træer
 Herefter er ordet frit og alt kan debatteres, 
 men intet kan vedtages. 

Hvad er nu det og hvordan. . .?

Hvis du har fartøj på foreningens område, skal 
du iflg. vedtægterne afvikle to nattevagter pr. 
sæson.
Nattevagtperioden starter 1. okt. og slutter 30. 
apr. 
 Vagten afvikler du på følgende måde:
 I Skipperstuen finder du vagtskabet, hvortil 
din medlemsnøgle passer. 
 Der findes vagtsedler til udfyldelse. På 
væggen er der en kalender, hvor du kan se de 
ledige vagtdatoer. Så finder du 2 datoer, hvor 
du ønsker at afvikle dine nattevagter, udfylder 
2 vagtsedler og afleverer sedlerne i brevind-
kastet til kontoret. På samme opslagstavler 
hænger en oversigt over, hvornår de enkelte 
medlemmer går vagt, her skal du selv tjekke, 
at du har fået de ønskede datoer. 
 Medlemmer mellem 65 og 70 år, skal kun 
afvikle én nattevagt.
 Øvrige informationer fremgår af ”love og 
reglementer i Sundby Sejlforening” side 18.

NATTEVAGT



for Sundby Sejlforening

Uddrag af Brian Frisendahls (Team 
TibbeTit) beretning om ”Guldpokal 
2015” i Warnemünde
 Kan man vinde Guldpokalen to år 
i træk? Kan man vinde, når man er 
vant til det rolige Øresund fremfor 
Østersøen med høje bølger? Kan man 
egentlig vinde, når man er så meget 
på udebane, at meget fokus hurtigt 
rettes på praktiske udfordringer som 
bilkøer, færge, finde vej, finde bureau 
i en kæmpe havn, flytte båd & bil 
mellem to havne, finde overnatning, 
finde parkering, få mad og drikke? Ja, 
når man ved, at champagne drukket 
af en guldpokal bare smager bedre 
end bare godt, så må det kunne 
løses. Det er snuden i sporet – få løst 
de praktiske udfordringer og møde 
frisk op på kapsejladsbanene hver dag 
– og gøre de rigtige ting rigtigt i den 
rigtige rækkefølge – hver dag! 
 Læs fortsættelsen af Brians spæn-
dende beretning på www.sundby-
sejlforening.dk 
 Team TibbeTit ønskes et stort til-
lykke med den flotte præstation.

Ved danmarksmesterskabet for L23 i 
Nivå blev Niels Mogensen i Do-Do nr. 
3. Stort Tillykke.

Navigationskurset starter 29. 
september k. 19-21 i Det maritime 
Ungdomshus. Kurset gennemgår det 
pensum, der skal bruges for at bestå 
Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve for 
Lystsejlere, teoretisk del.
 Kurset afsluttets med eksamen 
sidst i marts 2016. Pris for kurset er 
kr. 1300,- excl. materialer og eksa-
mensgebyr. Tilmelding hos undervise-
ren.
 Underviser Tom Høst tlf. 2773 0863
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Tovværkskurset starter d. 19. okt. i Skipperstuen kl. 19.00
Tilmelding på nettet eller ved at udfylde en tilmeldingsseddel, der 
hænger i mellemgangen i klubhuset.
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Sundby Sejlforening stod for afviklingen af dan-
marksmesterskabet. Der var sol, sommer og lidt 
vind. Der blev afviket 8 sejladser inden en mester 
kunne kåres. Dansk mester blev Kris Houmann 
fra Frederikshavn, sølv gik til Jesper Bendix fra 
Fredericia og bronze til den tidligere mester Kim 
G. Kristensen fra Egå (det var en meget dyr BFD). 
Af lokale sejlere kan vi nævne Marc Wain på en 
7. plads med Claes Bohn-Willeberg, som en af 
gasterne. Søren Andersen og Kristian Schalde-
mose deltog på Top Gun fra Hellerup og endte på 
en 10. plads. Morten Grønning var gast hos Bad 
Girl fra Kastrup, der blev nr. 15.
 Trods den lette vind blev det nogle spændende 
sejladser, som vi med velvillig hjælp fra Viking 
Tracker kunne følge på storskærm. 
  Det var nogle dejlige dage, hvor der var masser 
af energi i havnen. Mesterskaberne blev afviklet 
på bedste vis, med stor hjælp fra adskillige frivil-
lige medlemmer af SSF, hvilket fik positiv omtale 
fra Stævnelederens og sejlernes side. 
 Hvis man tror, at det kun er i boksning og 
brydning, at sportsudøverne bliver vejet, så tager 
man fejl. I Melges 24 må den samlede besætning 
(på 4 eller 5 personer) kun veje 375 kg, så der blev 

fremvist flotte kroppe i G-streg og underbukser 
ved registreringen, da hvert et kilo tæller. Det 
gælder om at holde vægten under hele stævnet, 
da der mellem sejladserne blev udtaget mandska-
ber til kontrolvejning. Nogle kunne dog stige på 
vægten med fadøl i hænderne.
 Da det var et Åbent dansk Mesterskab, var der 
deltagere fra Sverige, Norge og Tyskland.
 På grund af afspærring af Amager Strandvej 
blev nogle af de deltagende både af politiet eskor-
teret på cykelstien, hvilket de syntes var meget 
spændende. Tak for god assistance til politiet.
 En stor tak til sponsorerne, der gjorde det mu-
ligt at afholde stævnet, enten med kontanter, na-
turalier eller praktisk arbejde. Vi ser frem til, at alle 
de frivillige inden for en overskuelig fremtid igen er 
friske til at tage en tørn med at arrangere en større 
kapsejlads, for det kan kun glæde sejlerhjerter.

DM 
Åbent 

for Melges 24 i dagene 21. – 23. aug. 2015 



OBS! Tirsdag d. 29. september kl. 19.00 starter Navigationsundervisning for medlemmer i Det Maritime 
Ungdomshus (se separat annonce samt hjemmesiden og opslag på tavlerne)

OKTOBER
Kontoret holder åbent 1. og 29. mellem 19.00 og 20.30

Ungdom: Mandag d. 5. Sejlads 17.30 – 20.00
   Lørdag d. 10. kl. 10 Havnerundfart – Københavns havn rundt uden master 
   Mandag d. 12. Aflyst. Efterårsferie
   Lørdag d. 17. Standernedhaling ved Flagmasten kl. 17.00   
   Ang. Navigationsundervisning – se ovenfor 
   Ang. Tovværkskursus – se under Sejlerskolen
   Se i øvrigt den opdaterede information på hjemmesiden
Sejlerskolen:  Fredag d. 2. kl. 18.30 Afslutningsaften for elever og venner i Pejsestuen
   Lørdag d. 3. og søndag d. 4. reservedag for eksamen/afrigning
   Mandag d. 19. kl. 19.00 Tovværkskursus starter i Skipperstuen
   Torsdag d. 29. kl. 19.00 Sejlerskoletræf i Skipperstuen
   Aktuel information se hjemmesiden
Kapsejlads: Der holdes vinterpause
Seniorerne: Onsdag kl. 12.00 hver uge: Fælles frokost med madpakke i Fritidshuset
   Andre arrangementer vil blive annonceret i Fritidshuset

Fælles arrangementer for alle medlemmer:   
   Torsdag d. 1. Nattevagtsordningen starter (se separat annonce)
   Torsdag d 8. Medlemsmøde i klubhuset kl. 19.00 
   Lørdag d. 10. Havnerundfart – Københavns Havn rundt uden master
   Lørdag d. 17. kl. 17.00 Sejlsæson slutter med Standernedhaling
   Mandag d. 19. kl. 19.00: starter undervisning i tovværk
 

NOVEMBER
Kontoret holder åbent 5. og 26. mellem kl. 19.00 og 20.30

Ungdom: Mandage d. 2., 9., 16. og 23. Vinterundervisning 17.30 – 19.30 
   Der undervises i tovværk på mandage i Skipperstuen og i navigation på tirsdage i DMU 
   Aktuel information se hjemmesiden
Sejlerskolen: Mandage: Der undervises i tovværk i Skipperstuen 
   Tirsdage: Der undervises i navigation i DMU
   Torsdag d. 26. Sejlerskoletræf i Skipperstuen
   Aktuel information se hjemmesiden
Kapsejlads: Der holdes vinterferie 
Seniorerne: Onsdag kl. 12.00 hver uge fælles frokost med madpakke i Fritidshuset
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K A L E N D E Refterår 2015



   Søndag d. 8. kl. 13.00 Seniorernes store BANKO SPIL i Klubhuset (se separat annonce)
   Diverse andre aktiviteter annonceres i Fritidshuset
Fælles arrangementer for alle medlemmer:
   Søndag d. 8. kl. 13.00 
   Seniorernes store BANKO SPIL i klubhuset (se separat annonce)
   Der undervises i navigation og tovværk
   Har du booket din nattevagt?

DECEMBER
Kontoret holder åbent 3. og 17. mellem 19.00 og 20.30

Ungdom: Mandage fra 17.30-19.30 vinterundervisning
   Der undervises i navigation og tovværk 
   Aktuelle informationer – se hjemmesiden
Sejlerskolen: Mandage undervises i tovværk i Skipperstuen
   Tirsdage undervises i navigation i DMU
   Aktuel information: se hjemmesiden 
Kapsejlads: Vinterpause  
Seniorerne: Onsdag kl. 12.00 hver uge fælles frokost med madpakke i Fritidshuset
   Onsdag d. 9. kl. 13.00 Julefrokost i SSF’s klubhus (Restauranten)
    Onsdag. d. 31. mellem 11.00 og 13.00 Nytårsaftensdag. Der serveres glögg og æbleski-

ver i Fritidshuset. 
Fælles arrangementer for alle medlemmer:
   Torsdag d. 3. kl. 19.00 spiller og synger Eva og Stig med os alle.
   Søndag d. 13. kl. 14.00. Børnenes store Juletræsfest (se separat annonce)
    Der bliver stadig undervist i navigation og tovværk, og der er stadig mange ledige 

nætter til at gå nattevagt (Husk nu at tilmelde dig, hvis du har båd i SSF)
    Torsdag d. 31. mellem 11.00 og 13.00 byder Seniorerne alle foreningens medlemmer på 

glögg og æbleskiver i Fritidshuset. 
 
Husk at se de opdaterede informationer på hjemmesiden: www.sundbysejlforening.dk
og tilmeld dig på hjemmesiden, således at du modtager mail straks, der er nyt fra sejlforeningen. 

JANUAR
Næste medlemsblad udkommer med nye orienteringer, men allerede nu har vi følgende arrangementer 
for januar på plads

Søndag d. 31. Foreningens store Bankospil
Kontoret har lukket 
Restaurant Sundby Sejl åbner igen mandag d. 4.
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SIDEN
SIDSTSkt.Hans Aften i Sundby Sejlforening

Voksne: entre kr. 30,- betales ved indgangen.
(læs mere på hjemmesiden og på opslag når  
tiden nærmer sig) 

SUNDBY SEJLFORENINGS JULETRÆSFEST FOR BØRN
Søndag d. 13. december kl. 14.00
Børnebilletter kr. 10.- kan købes i restauranten 
senest den 10. december.

både indeholdt tak til alle, der laver et stort fri-
villigt arbejde for foreningen, glæde over en god 
tilgang af medlemmer og håb for fremtiden. 
Han sluttede sin dejlige tale af med et leve for 
SSF og musikken fortsatte et stykke tid endnu. 
Eva på violin, Stig på Harmonika og en guitarist 
underholdt aftenen igennem først på terrassen 
og senere indenfor, hvor der blev sunget igen-
nem fra SSF’s sangbog.

Trods udsigten til det modsatte holdt vejret 
tørt, temperaturen var acceptabel og vinden 
lagde sig, da Ungdomsafdelingen (læs Lena) 
tændte grillen på terrassen ved Det Mari-
time Ungdomshus. Mange medlemmer med 
familie mødte op med medbragt mad, og 
senere dukkede flere op for at se det fine bål, 
som de unge havde bygget på en ponton ude 
på vandet. Claus Rønnow holdt båltalen, som 
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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

KOM OG SYNG MED
Torsdag d. 3. december kl. 19.00 spiller Eva og Stig til 

fællessang i Pejsestuen. Mød talrigt op.

Saltholm 
Rundt  
d. 6. juni

Det, der skulle have været en hyggelig kap-
sejlads med kaffe og croissanter, sluttede nogle 
timer senere med en knækket mast og to spæk-
huggere på grund i indsejlingen. 
 “Jeg har købt lidt croissanter, vi kan spise 
undervejs. ” Humøret er højt til morgenens skip-
permøde, og selvom det blæser, så får et par af 
de erfarne sejlere hurtigt slået fast at “vi skam 
ofte har været ude i det, der er værre.” Så da 
morgenkaffen er drukket, bliver de tre skolebåde 
rigget til, ligesom Kims luffe Yatzy, og et par 
andre både, der er tilmeldt sejladsen Saltholm 
rundt. En sejlads, der godt nok er for sjov, men 
som samtidig er en gravalvorlig kapsejlads, hvor 
det foruden at komme først gælder om at løse 

fortsæ
ttes >>
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opgaver undervejs – f.eks. skal vindmøllerne syd for broen 
tælles. 
 Nuvel, ombord på Yatzy indtræffer de første udfor-
dringer allerede i havnen, da vi på søkortet skal finde det 
første mærke, der skal rundes. Heldigvis føler vi os dog 
ganske overbeviste om, at vores rustne navigationsevner 
vil blive den største udfordring på en dag, hvor vi udover 
en erfaren skipper også har yderligere tre gode hoveder 
ombord til at tælle møller og løse opgaver.
 Starten lyder og kursen er sat. Det skal hurtigt vise sig, 
at det måske blæser en smule mere, end både meteolo-
ger og erfarne sejlere har forudsagt. I hvertfald skyder vi 
med god fart mod røsen, som rundes, mens vi logger 10 
knob. Faktisk går det så stærkt, at alle må koncentrere 
sig, mens vi suser forbi både møller og bropiller og blot 
koncentrerer os om, ikke at ramme grund ud for Saltholm. 
Her er spækhuggerne ude af syne, og at det blæser 13 
meter i sekundet bliver understreget, da eneste tætte 
konkurrent i feltet må søge mod land. Masten er knæk-
ket.
 Der er lige så lidt tid til opgaveløsning, som der er til 
navigation, og croissanterne bliver først spist, da vi nogle 
timer senere kommer kolde i havn. Her venter vi på de to 
spækhuggere, som vi en times tid senere spotter i ind-
sejlingen. De er gået på grund, og da de nogle minutter 
senere prøver igen, ender de samme sted og må til sidst 
trækkes ind for motor.
 Saltholm Rundt var igen i år arrangeret af sejlersko-
len, og derfor kan turen passende beskrives som en våd 
ilddåb, en lærerig oplevelse og en god historie. Selvom 

>>

Ingen henvendelser p.t.

Gastebørs for medlemmer

Yatzy var først i mål, så blev tørt tøj og 
hjemlig varme denne dag prioriteret hø-
jere end præmieoverrækkelse, og derfor 
må vi Saltholm Rundt igen næste år. Vi 
fik jo heller aldrig talt de møller! 

Anne Katrine (medl. 454)
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Søndag den 14. juni blev der sejlet Familiesejlads 
i herligt vejr med frisk vind.
 9 både deltog – 7 sejlbåde og 2 motorbåde – 
og Erik (Basse) havde lagt en bane, hvor vi først 
rundede Røsen om bagbord, hvorefter vi krydsede 
til bøjen syd for møllerne, og herfra i mål udenfor 
Helgoland.
 Der var præmier til alle deltagende både samt 
til børnene, og de blev overrakt ved den efterføl-
gende frokost i læ ved Sejlerskolens skur.
 Hos sejlbådene vandt Lars Schaldemose, der 

Turen gik i år til Orø. Vi sejlede 
med kabelfærgen fra Hammer 
Bakker derover og med den 
almindelige færge tilbage til 
Holbæk.
 Vi fik en fin guided rundtur 
med skolens pedel. I ventetiden 
inden frokosten blev indtaget 
på Orø Kro, blev der handlet 
livligt ind i en lille økobutik med 
alskens ting og sager. Efter ma-
den var der en pause, hvor nogle 
gik op på Margrethehøjen, hvor-
fra der var en flot udsigt over 
hele øen. Den lille fine kirke blev 
også beset. Efter pausen var der 
kaffe og lagkage på kroen, og 
så gik det hjemad efter en dejlig 
dag. 

fik overrakt vandrepokalen, og hos motorbådene 
fik Dan (Kokken) vandrepræmien.
 Vi siger tak til Birgitte for tilrettelæggelsen og 
til Hellers, der sponserede præmier med 50%.
HUSK allerede nu at sætte kryds i kalenderen 
den 12. juni 2016, hvor næste års familiesejlads 
afholdes. Alle kan deltage – både sejlbåde og 
motorbåde.
 P.S. Hele resultatlisten og gode billeder kan 
ses på hjemmesiden. 

SENIORERNES BANKOSPIL
Søndag d. 8. november kl. 13.00 i SSF’s 
Klubhus (restauranten)
Adgangsbillet kr. 10,- kan købes hos senio-
rerne om onsdagen i Fritidshuset eller ved 
indgangen på selve dagen.

Der spilles 8 ordinære spil. Pris pr. plade 
kr. 10,-
Herefter spilles 3 ekstraspil med nye pla-
der. Pris pr. plade kr. 10,-
MANGE fine præmier.  
ALLE ER VELKOMNE. 

SENIORERNES 
SKOVTUR



Week-enden d. 15. – 16. august blev den årlige 
kapsejlads for Old-Boys i Ynglinge sejlet.
Som de tidligere mange år mødte deltagene op 
til en lille én og lodtrækning om både og sejladser 
efter Aksel Brasks sindige og retfærdige system.
 De seks tilmeldte hold sejlede 6 sejladser om 
lørdagen og 6 om søndagen i til tider frisk vind. 
Efter lørdagens sejladser førte Niels Peter Peter-
sen, men det blev der ændret på om søndagen, 
hvor der var kamp til det sidste. Det endte med 
lighed i point, og placeringerne blev tolket efter 
gældende regler. Resultat blev, at Aksel Brask 
med mandskab løb med førstepladsen. Claus 
Brask blev nr. 2 og Niels Peter Petersen blev nr.3. 
Kim Steffensen blev den heldige vinder af den 
eftertragtede kvajepræmie. 
 Lørdag aften var der som tidligere fælles mid-
dag, hvor Gert og co. havde sørget for en dejlig 
buffet og der blev underholdt i maritim Gæt og 
Grimasser til stor moro for deltagerne. Pokalen til 
bedste dame blev givet til Lena Skov Andersen.
 Tak til ungdomsafdelingen, der deltog med 
Leif, der sejlede ”Bollen” om lørdagen og Mikkel, 
der begge dage sørgede for, at alle kom ud til 
start i afdelingens gummibåd. Ungdomslederen 
deltog selv og måtte (på grund af mangel på 
damer) træde til flere gange, og det var hun rigtig 
god til. Tak for det. 
 En af grundideerne ved Old-Boys sejladserne 
er jo, at man som ung er hjælper, og så får man 
lov at sejle med, når man når en hvis alder.
 Kim Steffensen og Claus Brask har lovet at 
sørge for næste års arrangement. I mellemti-
den arbejder de også på en plan for at få flere 
af foreningens medlemmer til at deltage i årets 
sjoveste sejlads. 
 Torben Lambert vandt i år retten til at skrive 
beretningen om årets sejladser, hvilket han har 
gjort fremragende, den hele kan læses på forenin-
gens hjemmeside www.sundby-sejlforening.dk  
 Vi ses til næste år.
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SUNDAY ROAST

Sunday Roast er en gammel tradition, der er kendt i mange lande, 
som stadig er i brug i f.eks. 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.

k

Sundby Sejl Cafe & Restaurant 
Amager Strandvej 15 2300 København 
www.sundbysejl.dk • 3259 4130

SundbySejl

Sundby Sejl
CAFÈ, RESTAURANT
& SELSKABSLOKALER

Amager Strandvej 15 · 2300 København S
www.sundbysejl.dk · Tlf. 32 59 41 30Ny menu hver mandag.  

Se hjemmesiden.


