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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
SEKRETÆR
Jimmie Beckerlee		
sekretaer@
sundby-sejlforening.dk
KASSERER
Elin Brinkland		
tlf.: 3033 7897
kasserer@
sundby-sejlforening.dk
SEJLERSKOLELEDER
Martin Juri Clifforth,
tlf.: 2065 5722
sejlerskoleleder@
sundby-sejlforening.dk
UNGDOMSLEDER
Heidi Jørgensen ,
tlf.:2654 1432
ungdomsleder@
sundby-sejlforening.dk

HAVNEUDVALG
Jesper Lorents			
Tom Høst,
tlf. 2773 0863
havneudvalg@
sundby-sejlforening.dk
MOTORBÅD OG
SIKKERHED
Kim P. Andersen
motorbaad-sikkerhed@
sundby-sejlforening.dk
tlf.: 3259 6223
ARRANGEMENTSLEDER
Per Østergaard
tlf 6061 6574
arrangementsleder@
sundby-sejlforening.dk
KAPSEJLADSLEDER
Tonny Pedersen,
kapsejladsleder@sundbysejlforening.dk
tlf.: 6022 8168
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
I ÅR VAR DET GANG NR. 95

vores stander blev sat, og
det var min tredje standerhejsning som formand.
Det er en lige stor ære for mig hver gang. Tænk
så mange år og personer, der har været med til
at udvikle dette skønne sted.
Så mange fremmødte, båddåb af fire nye
Zoom8 joller og flot vejr gjorde dagen helt fantastisk. Vores kanonlaug har fået tilladelse til
fremover at skyde deres kanoner af på ydermolen. Det fungerer rigtig godt, og alle kan
både se og høre, når der fyres af, tak for det.
Der er et væld af aktiviteter i havnen hele
året igennem. Jeg vil dog gerne fremhæve to,
da de er nye. Den første var foreningsdagen
med 42 topmotiverede medlemmer, der mødte
frem til morgenmad og arbejdede dagen igennem til kl 17:00 hvor grillerne tændtes, og der
kunne hygges og slappes af efter dagens strabadser. Alt var velforberedt, og det var en fryd
at opleve den energi og glæde, der var blandt
de fremmødte. Alle planlagte projekter blev
nået. Stor tak til arrangører og fremmødte. Det
var en uvurderlig indsats med et meget flot resultat, der virkelig pynter i vores havn.
Den anden aktivitet jeg vil nævne, er en
udløber af, at vi er kommet med i Sejlsportsligaen, som alle interesserede medlemmer af
SSF kan blive en del af. Kontakt kapsejladsleder Tonny, hvis du synes Sejlsportsligaen og
det at sejle J70 lyder spændende. Sejlsportsligaen arrangerer sammen med Sundby Sejlforening det første internationale kvindestævne
på dansk jord til efteråret – det hedder: WOW,
Women on Water. WOW er mere end et stævne i Sundby. Det er et koncept, hvor familie- og

karrierekvinder mødes og bliver bedre både på
vandet, men også på land. Det foregår i SSF d.
22.-23.09, hvor både nationale og internationale kvindebesætninger deltager. Bådene stilles
til rådighed af Sejlsportsligaen. SSF skal meget
gerne stille med deltagere, så er du interesseret
kontakt Tonny.
Som en del af WOW arbejdes også dedikeret med de 17 verdensmål, både dem der berører kvindernes karriere herunder ligestilling,
men samtidig også det verdensmål (nr. 17), der
fokuserer på ’livet i havet’, som vi som sejlsport
også har stort fokus på. FN er dansk partner på
projektet, så vi kan være utrolig stolte over, at
SSF er blevet valgt til denne store begivenhed.
Jeg slutter af med at ønske alle en rigtig
lang og dejlig sejlersæson, og med en stor tak
til alle, der giver en hånd med - både praktisk
og kulturelt.
God sommer til alle
Jørgen

 Sundby Sejlforening

det første internationale
kvindestævne på dansk jord til
efteråret – det hedder: WOW,
Women on Water.

SOMMER – SOMMER – SOMMER

ALLE MEDLEMMER, der skal på sejlerferie ønskes en god tur. Måske har nogle fået inspiration og

gode råd om destinationer ved foreningsaftenen den 31. maj. Skriv gerne lidt om jeres oplevelser
og send det til bladet.
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NYT FRA FORENINGEN
HAR DU FAST PLADs eller

låneplads i SSF, kan du
købe et frihavnsmærke
og også en pæn stander, der ikke er falmet
eller hænger i laser. På
kontoret udleveres en DS
stander, så du kan ligge
ved Dansk Sejlunions
bøjer rundt i de danske
farvande.

VIGTIGT!

HUSK AT SÆTTE dit skilt

på grønt, så gæstesejlere kan se, at pladsen er
tom – det giver penge i
foreningskassen.
NY DATABESKYTTELSESLOV ER TRÅDT I KRAFT!

På foreningens hjemmeside kan du læse SSF's ny
privatlivspolitik, der er i
overensstemmelse med
den ny databeskyttelseslovgivning. Heri kan
du læse, hvordan vi bruger og behandler data.
Ved at forblive medlem af SSF, accepterer du
foreningens privatlivspolitik og brug af dine data,
som beskrevet.
Året ud kan SSF's privatlivspolitik også læses
på opslagstavlen ved
kontoret.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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GENERALFORSAMLINGEN
SOM OPTAKT TIL årets
generalforsamling havde
bestyrelsen arrangeret et
formøde torsdagen inden. Ca.
40 medlemmer var mødt op
og kunne stille spørgsmål og
kommentere de vedtægtsændringer, der skulle fremlægges.
Omkring 100 deltog i selve
generalforsamlingen, der blev
afviklet i henhold til lovene.
Forsamlingen mindedes afdøde medlemmer med et minuts stilhed. De mange jubilarer blev derefter hyldet med et
rigtigt SSF-hurra. Se side 4.
I beretningen kom formanden ind på ambitioner og
indfrielser af diverse projekter. SSF har en sund økonomi,
derfor blev der ikke stillet forslag om kontingentforhøjelse.
Bestyrelsen forhandler lige nu
med Københavns Kommune
om en ny lejeaftale. En stor
tak blev givet til de aktive
trænere og ledere i ungdomsafdelingen, som stadig har
brug for flere hænder.
Sejlerskolen er meget populær og har ventelister. Stor tak
til instruktørerne. For at styrke
kapsejladsen er det besluttet

at udvide med en kapsejladsleder. En særlig tak til Per Østergård, der med succes overtog
posten som aktivietetsleder.
Til slut modtog ungdomsleder Lena Skov Andersen og
skoleleder Jan Lauridsen, der
efter en del år fratræder deres
poster, foreningens hæderstegn
som tak for indsatsen. Beretningen blev herefter godkendt.
De gennemarbejdede vedtægtsændringer blev godkendt efter at enkelte spørgsmål hertil var blevet besvaret.
Regnskabet blev godkendt
med akklamation og budgettet fremlagt.
Der var to indkomne forslag.
Det ene blev nedstemt, og det
andet kunne ikke behandles.
Formanden og to havneudvalgsmedlemmer blev enstemmigt genvalgt. Ny sejlerskoleleder blev Martin Clifforth, ny
ungdomsleder Heidi Jørgensen
og ny kapsejladsleder Tonny
Pedersen. Suppleant for to år
blev Jørgen Valdsgaard og for
et år Niels Jønsson. Inforevision
A/S blev genvalgt som revisionsfirma og Brian Frisendahl
som intern revisor.

NYE BESTYRELSESMEDLEMMER
DEN NYE UNGDOMSLEDER

Heidi Jørgensen er 51 år og
har IKKE fået sejlads ind med
modermælken, selv om hun i
barndommen kom i Sundby
Sejl og spiste sammen med
farmor og farfar, der havde
ismejeri på Lergravsvej.
Hun flyttede til byen og begyndte at ro kajak i naboklubben. Men da skulderen sagde
stop, havde Øre-sund fået tag
i hende, og i 2007 meldte hun
sig ind i SSF, hvor hun kom på
venteliste til sejlerskolen.
Selv om listen var lang,
troppede hun op uge efter
uge til forårsklargøring af den
hedengangne Øvebal-len, og
fik plads under Sokkelunds
kyndige ledelse. Duelighedsbeviset fik huni sæsonen efter i 13 m/s og en med knækket bomdirk på Tyveknægten, og med Klaus Villadsen
som instruktør.
På sejlerskolen lærte hun
Michael og Eva at kende. De
introducerede hende til bådlauget Amanda, der havde
folkebåd nr 4 i Sydhavnen.

Båden blev for lille og utæt for
dem, og de inviterede Heidi
med i købet af Springer spidsgatter nr. 6 Passat, som de
om sommeren sejler på lange
togter rundt i Dan-mark.
Men det bedste er nu at
stikke ud lige efter arbejde og
lige nå at runde Flakket, Røsen eller Middel-grunden, og
så vende stævnen mod SSF
igen og nyde det sidste sommerlys på søndre mole.
Da hun i 2016 flyttede til
Ønskeøen, blev der tid til mere
aktivitet i SSF, og hun blev aktiv i ungdoms-afdelingen.
Hun er meget imponeret
over de dygtige instruktører
og aktiviteten både sommer
og vinter i ung-domsafdelingen. Det er skønt at se, når 14
joller er på vandet en majdag,
men hun tager nu hatten af,
når ungerne en vinteraften i
december løber efter bolden
på Amager Strand i mørke
og minusgrader, og de vender
rødkindede og glade hjem til
ungdomshusets lys, varme og
kage.

Den nye sejlerskoleleder
Martin Juri Clifforth er et
kendt ansigt i foreningen,
da han i flere år har været
instruktør på sejlerskolen.

Kapsejladsleder Tonny
Pedersen er også et kendt
ansigt i SSF, da han tidligere
har været formand og ungdomsleder.
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AKTIVITETER

BISÆTTELSE
VED ASKESTRØGNING TIL SØS

LEWIS ZACHARIASSEN havde lånt min bog
”Søskende” fra 2002 skrevet af Halvor Bang
Sørensen. Han var meget optaget af bogen,
blandt andet på grund af de levende beskrivelser af livet til søs i forrige århundrede. Lewis
har selv sejlet på verdenshavene og mange af
historierne i bogen gav ham mindelser. En dag,
jeg besøgte Lewis, fortalte han om een af dem:
”I MAJ 1954 påmønstrede jeg ØK's m/s ”KINA”

som jungman. Ved afgang fra Aden i Yemen
lød meldingen, at maskinchefen var alvorligt
syg. Skibets elektriker fik travlt med at rigge alt,
hvad der kunne fremskaffes af vifter og andet
kølende til chefens kahyt, men et døgn efter,
afgik maskinchefen ved døden.
Der blev sat ligvagt i maskinchefens kahyt.
Vagten gik på skift en time ad gangen. Det var
også rigeligt. Jeg lige var fyldt 18 år og noget
beklemt ved situationen. Gardinerne til afdødes køje var heldigvis trukket for.
Om foranstaltningen med ligvagt var fordi
afdøde var officer, eller blot rederiets kutyme
ved dødsfald, ved jeg ikke.
På min vagt næste morgen overså jeg i
skumringen en 5-6 meter lang slidske godt
smurt ind i grøn sæbe, og jeg kurede på r... og
albuer hen ad slidsken, lige så lang den var.
Kiste og slidske var i nattens løb tømret sammen og gjort klar til den forestående begivenhed.
I kisten, en ca 3 meter lang stærk kasse med
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god plads til det fornødne, var der boret flere
huller. Den skulle kunne synke hurtig og samtidig
modstå trykket nede på ca. 1000 meters dybde.
Begravelsen var sat til kl. 12.00, og var meget
højtidelig. Dannebrog blev sat på halv. Kisten
var placeret på slidsken på bukke, der flugtede
med rælingen i styrbords side tæt på en løftekran, der var dækket over med yderligere et
Dannebrog. Kaptajnens tale afsluttedes med
Fader Vor og en salme.
Skibet blev lagt stille, sikkert fri af skibstrafikken nordvest for Afrikas Horn. Positionen blev
noteret, og stævnen blev vendt mod Danmark.
Skibssirenen gav en lang tone, kranen løftede
slidsken og kisten gled i havet. Maskinen blev
sat på ”slow”, hvorefter der blev sejlet styrbord
rundt én gang om positionen, og et langt farvel
med sirenen, da cirklen var slut. Efter ca. en halv
time blev Dannebrog sat på hel, og skibets afbrudte kurs og servicefart blev genoptaget.
På næste rejse var maskinchefens enke med.
Her fik enken lejlighed til sammen med rederi og familie at kaste pårørendes blomster ved
positionen.”
- HVORFOR DENNE HISTORIE? Nye tider og
skikke bragte vores samtale ind på dagens
hyppigt forekommende bisættelser ved askestrøgning til søs.
Findes der mon en vejledning eller anvisning
for fælles fremgangsmåde for os fritidssejlere?
Flere lystsejlere og andre, der holder af havet,
vælger i dag at blive bisat til søs.
Måske kan dele af ovenstående, give inspiration til sejlerfolket ved askestrøgning. Jeg har
selv foretaget en urne-bisættelse til søs - et
medlem af SSF. Det var fint, men jeg ville ønske,
jeg havde kendt Lewis´ gode beskrivelse inden.
Sejlerhilsener fra
Jens Lauridsen, medlem nr. 1040 – og fra Lewis
Zaachariassen, medlem nr. 550

SUNDBY CUP
KOM MED TIL ÅRETS SEJLADS:

Sæt kryds i kalenderen 1. og 2.
september
Nybegyndere og verdensmestre - alle er velkomne, når årets
Sundby Cup løber af stablen.
Der bliver konkurreret i klubbens
Ynglinge til søs, ligesom der vil
være grill og aktiviteter på land
- fx mulighed for at følge med
i sejladserne i sejlsportsligaen, hvor SSF deltager - og ikke
mindst den populære middag
lørdag aften.
Ligesom sidste år foregår
tilmelding individuelt. På stævnets første dag vil holdene blive
dannet ved lodtrækning, således at nybegyndere, erfarne gaster og rorsmænd fordeles ligeligt. På denne måde sikres der
både spænding i konkurrencen,
ligesom du får mulighed for at
møde nye medlemmer.
Ynglingen er en lille kølbåd,
der ikke kan vælte, og selv helt
nye sejlere kan derfor med ro i
sindet melde sig til.
Du kan tilmelde dig til allerede nu ved at sende en mail til
sundby-cup@sundby-sejlforening.dk. Husk at angive, om du
deltager som begynder, erfaren
gast eller rorsmand. Deltagelse
i stævnet er gratis, men du skal
være medlem af SSF.
På SSF’s hjemmeside og på
Facebook kan du finde videoer,
der forklarer mere om Sundby
Cup-sejladserne og bådene. I
løbet af sommeren vil der løbende komme mere information om årets sejlads.
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KALENDER
JULI
Kontoret har ferielukket hele måneden

UNGDOM:
Mandag d. 9. - torsdag d. 12. :
Youngsters Sail Camp i Oure
SEJLERSKOLEN:
Sommerferie
KAPSEJLADS:
Sommerferie
SENIORERNE:
Hver onsdag kl. 12.00:
Frokostmøde med madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer annonceres
i Fritidshuset
FÆLLESARRANGEMENTER:
Tirsdagssejladser kl. 18, hvis nok fremmødte
Mødested ved mastekranen

JUNIORER

TIRSDAGSSEJLERE
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AUGUST

SEPTEMBER

Kontoret har åbent torsdag d. 2. og d. 30.

Kontoret har åbent torsdag d. 6. og d. 27.

UNGDOM:
Alle mandage fra kl. 17.30: almindelig sejlads

UNGDOM:
4. 11. OG 18. kl. 17.00: almindelig sejlads

SEJLERSKOLEN:
Der sejles mandag, tirsdag og onsdag

SEJLERSKOLEN:
Der sejles mandag, tirsdag og onsdag
Lørdag d. 8. kl. 10.00-12.00: Motorlære i
påhængsmotor
Søndag d. 16. 10.30-13.00: Motorlære i Dieselhouse
Lørdag d. 22.: Eksamen i motorbåd/sejlbåd
Lørdag d. 29. og Søndag d. 30. : Eksamen,
reservedag og afrigning af bådene

KAPSEJLADS:
Torsdagssejlads i samarbejde med Kastrup
DM Folkebåde fra 14.-18. i Flensborg
SENIORERNE:
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde
med madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer annonceres
i Fritidshuset
FÆLLESARRANGEMENTER:
Tirsdagssejladser kl. 18.
Mødested ved mastekranen

KAPSEJLADS:
Torsdagssejlads i samarbejde med Kastrup
Lørdag d. 1. - Søndag d. 2.: Sundby-cup
Lørdag d. 22. - Søndag d. 23.: Women on
Water(WOW) Sejlsportsligaen i SSF
SENIORERNE:
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde
med madpakke i Fritidshuset
Onsdag d. 5.: Skovtur for seniorerne
Andre arrangementer annonceres
i Fritidshuset
FÆLLESARRANGEMENTER:
Tirsdag d. 4. kl. 18. Informationstur på
havnen med Claus Rønnow
Tirsdagssejladserne fortsætter
Der kommer et nyt medlemsblad
med informationer d. 1. oktober.
OBS!

4. OKT.: Medlemsmøde

PINSESOLNEDGANG I RAA

5. OKT.: Afslutning på Sejlerskolen
13. OKT: Havnerundfart
27. OKT.: Standernedhaling og afriggergilde

9

SIDEN SIDST

FRA YOUNGSTERS SAIL
CAMP I HORSENS

MIKKEL OG JEG (Aske), som er trænere i
ungdomsafdelingen og vores 2 kammerater,
Anton og Frederik, kørte fra Sundby Havn i
en bil proppet med snacks og sejlertøj tidligt
fredag morgen i Store Bededags-ferien. Vi
skulle til “Youngsters” - en ny sejlercamp i Horsens arrangeret af sejlsportsligaen. Vi ankom
til synet af 10 sprit nye J70’ere og 70 andre
forventningsfulde unge sejlere mellem 15 og
25 år. Heref-ter blev vi fordelt i 4-mandshold
+ en ung instruktør på hver båd, og så blev vi
sluppet fri på vandet. Det blev 3 rigtig gode
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dage med fuld fart på kapsejladsen og god
vind, især fredag. Det var meget læ-rerigt og
sjovt at sejle med og møde så mange andre
unge mennesker, og om aftenen hyggede vi os
med vores nye sejlerkammerater. J70’eren er
en sjov og hurtig båd. Vi håber at ungdomsafdelingen i SSF en dag får fingrene i et par
stykker – sponsor søges! (red.)
Vi kan varmt anbefale campen til andre
unge sejlere (alle niveauer), der vil prøve kræfter af med kap-sejlads.

SU

M

SUNDBY MARLINS
WEEKENDEN DEN 2.-3. JUNI debuterede SSF i
sejlsportsligaens 2 division. Stævnet foregår i
Frederikshavn, så skulle man være på de kanter
i den weekend, er der spændende sejlads at
følge foran lystbådehavnen. I ligaens 1. og 2.
division, deltager der i hver 18 hold fra forskellige klubber i Danmark .
SSF’s hold til sejladserne er skipper Claus
Brask Thomsen, gaster er Janni Winther
Thomsen, Jesper Lorents og Jan Lauritsen, og
vi ved at de glæder sig helt vildt til at deltage under holdets nye navn Sundby Marlins. En
Marlin er verdens hurtigste fisk, så vore piger og
drenge på holdet har noget at leve op til.
I ligaen er der 4 stævner i år, udover Frederikshavn er det i Kerteminde den 23.-24. juni,

N DBY

A R LI N S

Skovshoved den 18.-19. august samt i Århus
den 1.-2. september, det sidste stævne under
Århus festuge.
Sejladserne bliver tæt under land alle steder,
og alle 18 hold kommer til at sejle mod hinanden. Man sejler 6 både mod hinanden i hvert
løb, og der bruges lavpointsystemet.
For at give holdene optimale forhold, har vi
lejet en J70 til at træne i. Det foregår hos Lynetten, som også er placeret i 2. division, hvilket
kommer til at betyde en del lokalopgør på vandet gennem sæsonen. Så kære SSF’ere: bak op
om vores hold, tag ud og se sejlsport med egne
øjne, og hep på Sundby Marlins.
Tonny

Vil du deltage, så kontakt kapsejladslederen.
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SIDEN SIDST

PINSEN
PINSEMORGEN blev traditionen tro fejret med
morgenbrød og kaffe i klubhuset og især på
terrassen. Mange var mødt i det smukke vejr,
og de fine præmier blev uddelt, da de mange
lodder var solgt. Præmierne blev pænt fordelt
mellem medlemmer og svenske gæstesejlere,
alt imens Bente spillede lystigt på harmonikaen. Efter formiddagens hygge blev der
nydt mangen en pinsefrokost rundt på om
havnen.

”Det kan min far!”
VED PINSEFROKOSTEN I RAA, hvortil det
sejlende folk var taget, fik vi nok det største
grin længe. Da alle var ved at være mætte
af mad og drikke, efterlyste Kirsten en 3die
mand til at lave pandekagedej til aftenens
bålfest. Der blev helt stille, men pludselig udbrød Valdemar på 5 år: ”DET KAN MIN FAR!”
– og jubelen kendte ingen grænser, mens far
Jacob fra ”Strejf” på midtermolen så betuttet
til. Alt blev klaret, og alle fik pandekager ved
bålet og nød den smukke solnedgang. Det
store klubhus var som tidligere lånt til sundbyerne og sejlere fra Snekkersten, der i fællesskab brugte det til lørdagens grill-fest og
hygge. De 12 deltagende bådhold fik en dejlig
tur både på vandet og på landjorden. Tak til
Niels og Charlotte og Kirsten og Michael for
alt det praktiske.

Egensevej 25, port 1, 2770 Kastrup, Tlf.: + 45 28949757 Mail: kontakt@johnny.sadelmager.dk
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FORENINGSDAGEN
DEN 13. MAJ

I STRÅLENDE SOL stillede over 40 personer op
for at give et nap med. De blev delt op i hold
efter ønske, og arbejdet gik i gang. Der blev
malet sejlerskoleskur, kapsejladsskur, masteskur, medlemsskure, kajakhuset, klubhusets
udvendige toiletter og toiletterne på molerne.
Der blev lagt nyt tag på affaldsskuret til maling, ryddet op på pladsen, i det store skoletelt
og langs hegnene. Kajakpladserne fik numre
og filt sat på hylderne. Der blev virkeligt gået til
den inden dagen sluttede med fællesspisning
ved grillen på søndre mole. Tak til alle medlemmer, der stillede op og ikke mindst til de,
der havde planlagt og indkøbt grej, så arbejdet
kunne udføres uden afbrydelser.

STANDERHEJSNING
DENNE SMUKKE FORÅRSMORGEN blev indledt
med fælles morgenbord, som ca. 100 medlemmer havde meldt sig til. Endnu flere var mødt
op, da formanden kl. 11 bød velkommen til den
nye sæson. Den nye stander blev hjulpet til
vejrs af 2 ungdomssejlere, hvorefter vi sang den
til lejligheden forfattede sang. I mellemtiden
var de 4 nye Zoom8 joller sejlet ind til slæbestedet og trukket på land, hvorefter de på festlig vis blev døbt Solskin, Sørøveren, Medvind og
Skummet af ungdomssejlerne Andreas, Katja,
Victoria og Mille-Luka.
Til sidst blev kanonerne affyret fra nordre
ydermoles bastion.
Dagen efter blev det traditionelle loppemarked afholdt.
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FRA FORENINGEN

★ ★ ★ ★ ★
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50
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25

40

TILLYKKE TIL ÅRETS JUBILARER
VED GENERALFORSAMLINGEN var der jubilæumsnåle til 21 medlemmer. De fremmødte
jubilarer fik hver deres nål og et efterfølgende
Sundbyleve fra forsamlingen:
70 ÅR: Mogens Petersen ”Mamba”
50 ÅR: Bent Bødtker, Søren Cronqvist, Claus
Rønnow, John Jacobsen, Hans E. Olsen, Dan
Knudsen, Søren Christensen og Hardy Burckel.

40 ÅR: Jens Lykke Nielsen, Tage Bøgh Jensen,

Lars Lindby, Bent Mortensen, Edmund Hansen,
Aksel Byrdal, Bjørn Lindegård Wahlsten og Jens
Henning Larsen.
25 ÅR: Boris Borregård Rasmussen, Keld Jørgensen og Jette Buus Nielsen.
HÆDERSMEDLEMMER: Jan Lauridsen og Lena
Skov Andersen

DUELIGHEDSBEVISET

FØLGENDE HAR BESTÅET den teoretiske del af
duelighedsprøven i marts 2018: Angutitsiaq Kreutzmann, Helle Bjerrum, Hafrun Alda Karlsdottir, Kristín
Kristjánsdóttir, Sarah Davy, Elder Davy, Jakob Halldor
Madsen, Suzan Avus, Simon Schou, Riff Arentsen,
Lotte Frejo Varder, Inunnguaq Kreutzmann og Tonni
Kruse.
Følgende havde allerede den praktiske prøve og har
dermed det fulde duelighedsbevis: Tine Permild, Otto
Neubert, Brian Thomsen og Kenneth Breus Bock.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER:
Bodil G. Egdal, Hannah Lindrum, Nanna Buhl-Schwartz, Allan Rauhe, Vagn Kristensen, Anders
Brun Andersen, Mikkel Høvelund, Madeleine Haunsch-Grove, Anders Mastrup, Frank Telen, Nanja
Sindballe, Lars Kristensen, Martin Eskildsen, Jan Myrhøj Sørensen, Rasmus Horn Langhoff, Rikard
Dresler, Søren Bak-Jensen, Johanna Aare Berger, Dina Hirslund, Alma Winther, Jacob Winther
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Afsender:
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
2300 København S

Traditionen tro holder vi Krebsegilde...

Med stor svensk buffet
og masser af frisk kogte krebs,
musik og dans!
Så kom og vær med til en hyggelig og festlig aften
- Alle er velkommen!
Fredag den. 24.august kl. 18.00

Billetter købes i baren og kan bestilles på
Tel. 32 59 41 30 eller sundbysejl@howeskoekken.dk
Pris 395 kr.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER

HUSK OG VÆR I
GOD TID..
Da der er begrænset
antal pladser!

Tilmelding kan ske i Restaurant Sundby Sejl · Amager Strandvej 15, 2300 København
Eller på info@sundbysejl.dk

