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SÅ UDKOMMER vores blad 
igen efter en rigtig dejlig 
sommer. Det har den væ-
ret for mit vedkommende, 

-  og for mange andre, kan jeg heldigvis høre. 
Jeg drømmer mig stadig tilbage til vores lange 
solrige sommerferietur i båden. Vindstille afte-
ner, harmonika musik i havnene, marsvin, der 
leger i vandet, og nætter for anker eller turbøje 
ved Danmarks smukke øer og bælter… I den 
forbindelse vil jeg gør lidt reklame for turbøjerne. 
De er lagt ideelt ud og uhyre tæt på land, hvor 
man kan ligge trygt og nyde de meget smukke 
steder, man har gjort sig umage med at finde. 

Havnen har samtidig slået alle rekorder for 
gæstesejlere i år. Det er dejligt, når gæster har 
lyst til at besøge os og bringe ny inspiration og 
liv til vores havn. 

Som noget nyt har SSF været en del af Sejl-
sportsligaen i år. Det har været vigtigt for be-
styrelsen at deltage for derved at styrke inte-
ressen for kapsejlads i foreningen for så mange 
som muligt og således sikre, at nye sejlere kan 
blive inspireret og lære af de rutinerede. Det er 
lykkedes!!  15 forskellige medlemmer har delta-
get, lige fra toprutinerede til nye kapsejlere. Det 
er dejligt, at der har været opbakning til dette, 
og jeg ser hen til vores deltagelse til næste år.

WoW (Women on Water) har været afholdt.  
Det står der mere om på hjemmesiden, men jeg 
vil udtrykke min tilfredshed med, at vi er i stand 
til at tiltrække dygtige sejlere og frivillige så ar-
rangementer af denne karakter kan lade sig gøre. 

Så er det en glæde at byde vores nye hav-
nefoged Dan Trunjer velkommen. Det er dej-
ligt, at vi igen kan få én til at passe vores havn. 
Som noget nyt, og som en service til vores 

medlemmer og gæster, vil vi få mulighed for 
at møde ham i hans mødetid lørdag formid-
dag også. I den forbindelse vil jeg gerne takke 
vores unge mand Albert og de frivillige, der har 
hjulpet i den periode, hvor vi har været uden 
pladsmand.

Jeg vil her gøre lidt reklame for vores med-
lemsmøde den 4. oktober. 

Bestyrelsen repræsenterer jo alle medlem-
mer af SSF og skal disponere bedst muligt i 
forhold til vedligehold af havn og ønsker fra 
medlemmernes side. Det er derfor vigtigt at 
medlemmerne deltager på mødet den 4. okto-
ber, for dermed at få indflydelse på, hvilke pri-
oriteringer, der bør tages. Se opslaget på hjem-
mesiden, hvor bestyrelsen som inspiration har 
forskellige løsningsforslag, der kan drøftes.

Til slut vil jeg endnu engang takke alle de 
frivillige, der bruger tid på at passe vores havn. 
Dem kan vi slet ikke undvære.
Jørgen

FORMANDEN TA’R ORDET

� Det er vigtigt at 
medlemmerne deltager på 
mødet den 4. oktober, for 
dermed at få indflydelse på, 
hvilke prioriteringer, der bør 
tages. 
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NYT FRA FORENINGEN

HVIS DU HAR fartøj/kajak på 
foreningens område, skal du 
iflg. vedtægterne afvikle to 
nattevagter pr. sæson. Med-
lemmer mellem 65 og 70 år 
skal kun gå én nattevagt.

Nattevagtperioden starter 
1. okt. og slutter 30. april og af-
vikles på følgende måde:

I Skipperstuen finder du 
vagtskabet, hvortil din med-
lemsnøgle passer. Der fin-
des vagtsedler til udfyldelse. 
På væggen er der en kalen-
der, hvor du kan se de ledige 
vagtdatoer. Du finder 2 dato-
er, hvor du ønsker at gå dine 
vagter, udfylder 2 vagtsedler 
og afleverer dem i postkassen 
under tavlen. På samme op-
slagstavle hænger en oversigt 
over, hvornår de enkelte med-
lemmer går vagt. Her skal du 
selv tjekke, at du har fået de 
ønskede datoer.

Øvrige informationer frem-
går af ”Vedtægter og regle-
menter i Sundby Sejlforening”.

OBS!
MEDLEMS-
MØDE 
4. OKTOBER. 
HER HAR DU som 
medlem mulighed for at 
komme med dine forslag, 
ideer, klager osv. Mød op 
og deltag.

VIGTIGT!
AFLÆS el-måleren i dit 
skur og giv kassereren 
besked senest d. 30. 
november

Det er vigtigt, at dit 
el-stik er lovligt, også 
når du står på land, så 
vi undgår kortslutninger. 
Alle u-autoriserede stik 
bliver fjernet eller klippet!

HUSK!
� Giv havneudvalget 

besked nu, hvis dit 
fartøj ikke skal på 
land i vinter.

� Der må ikke ligge 
både ved midtermo-
len efter 15. nov.

� Kontroller dit stativ, 
inden båden skal på 
land.

� Afrig din mast helt, 
inden den lægges i 
masteskuret

NATTEVAGT HAVNEN RUNDT 
– UDEN MASTER! 
SØNDAG d. 14. oktober mødes 
vi kl. 10 ved mastekranen. 
Turen går til NOKKEN, hvor vi 
lægger til og får en kvalifice-
ret guidet rundtur på området 
af en særdeles stedkendt 
person. 

Der er arrangeret fælles 
spisning af den medbragte 
mad ved det lokale klubhus. Øl 
og vand kan købes for kr. 8.-.

STANDER- 
NEDHALING OG 
AFRIGGERGILDE 
27. OKTOBER
STANDEREN HALES kl. 17, 
velkomst 18.20 og middag i 
restauranten kl. 18.30. Billetter 
købes i restauranten senest 
torsdagen før.

HUSK
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AKTIVITETER

SÆSONEN I ÅR er startet med 
ny sejlerskolechef, Martin Ju-
ridisk Clifforth, 3 nye instruk-
tører, Geert Hansen, Jannie 
Funch og Mikkel Svärd, samt  
Dorthe Alvang, som instruk-
tørføl. Det er dejligt med nye 
kræfter og både Martin og 
de nye instruktører er kom-
met godt fra start. Mikkel har 
efterfølgende været så heldig 
at komme ind på sin ønskede 
uddannelse i Svendborg, så 
Claus Rønnow er trådt ind i 
stedet for ham på Tøsen om 
onsdagen. Sejlerskolen har 
fortsat en lang venteliste, så 
der er elever nok til at beman-
de både torsdag og fredag, 
hvis vi får flere instruktører - så 
endnu en gang vil vi opfordre 
de, der har en lille instruktør i 
maven til at melde sig under 
fanerne. Vi tilbyder et hygge-
ligt fællesskab, mange timer 
på vandet med entusiastiske 
elever og en masse læring i at 
formidle sine sejlerkundskaber 

videre til andre. Vi tilbyder 
en følordning, hvor man i en 
sæson følger en instruktør på 
en af bådene og i trygge ram-
mer kan prøve sig selv af som 
underviser.

Det er hårdt at være sko-
lebåd. Både sejlskibe og mo-
torbåd er mange timer på 
vandet hver uge, så der er en 
del slid på grejet. Vi arbejder 
løbende med at vedligehol-
de bådene, men der kan ske 
uheld. Bollen har fået nye 
kabler, da det gamle gearka-
bel knækkede under en træ-
ningsaften. Heldigvis skete der 
ingen alvorlig skade på hver-
ken personer eller både. Kab-
let knækkede om onsdagen, 
og næste mandag var Bollen 
repareret og klar til at sejle 
med mandagsholdet. Dette 
kan kun lade sig gøre, fordi der 
på sejlerskolen er engagere-
de ildsjæle, der tager ansvar 
for træning af egne hold, men 
også lægger et stort arbejde 

SENIORERNES 
BANKOSPIL
HOLDES SØNDAG d. 11. no-
vember kl. 13.00 i restauranten 
i SSF’s klubhus.

Adgangsbillet kr. 10,-. Der 
spilles 8 ordinære spil. Pris pr. 
plade kr. 10,-. Herefter spilles 
3 ekstraspil også til kr. 10,- pr. 
plade

Alle er velkomne. Tag fami-
lie og  venner med.

i at sikre, at bådene er klar til, 
at næste hold kan gennemfø-
re en tryg sejlads. 

Den sidste del af sæsonen 
er nu igang, og der arbejdes 
målrettet på at gøre eleverne 
klar til eksamen. Som noget 
nyt vil der i år blive afholdt et 
møde torsdag d. 1/11 kl. 19-21, 
hvor alle, der er engageret i 
sejlerskolen vil evaluere året 
og definere roller for det kom-
mende år. Det har været et 
stort ønske at få sejlerskolen 
certificeret af Dansk Sejlunion, 
så alle kan se målsætninger 
og indhold. Certificerings-pro-
cessen er i gang. Der er nedsat 
en arbejdsgruppe bestående 
af Dan Stockmann, Dorthe 
Alvang og Saida Karin Sonne. 
De har gennemgået det alle-
rede udarbejdede materiale 
med henblik på at gøre det 
klar til at blive præsenteret og 
godkendt af bestyrelsen og 
siden af Dansk Sejlunion.
Annette Clifford

NYT FRA SEJLERSKOLEN

BØRNENES  
JULETRÆSFEST
LAD OS FÅ en rigtig Sundby Julefest 
søndag d. 9. december kl. 14.00

Julemanden kommer, så tag en-
delig børn og børnebørn med.

Børnebilletter til kr. 20.- kan købes 
i restauranten senest 6. december.

Voksne betaler kr. 30,- ved indgan-
gen, og der serveres æbleskiver og 
glögg.
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NU HVOR SÆSONEN er ved at gå mod slutnin-
gen, kan vi se tilbage på en lang ubrudt række 
af sejladser i det bedste vejr i mands minde.

Sejladserne har fulgt det faste koncept:
Alle mødes ved mastekranen kl. 18, og de 

forhåndenværende mandskaber fordeles. Alle 
kan være med. Man skal blot medbringe red-
ningsvest, lyst til kapsejlads & tøj, passende til 
vejret. 

Bane-leder Claus uddeler laminerede ba-
nekort til nytilkommende skippere og forklarer 
aftenens bane.

Almindeligvist med et par (meget venlige og 
pædagogiske) gentagelser! 

Har den smarte skipper en tuschpen i lom-
men, kan banen tegnes direkte ind på kortet. 

Så mødes vi ved startlinien, der ligger mel-
lem det røde jordbær (ca. 30 m N for vraget) og 
det gule skilt på den ny havns Ø mole. Her sej-
ler bådene forsigtigt rundt mellem hinanden for 
at få en god startposition og det er herfra star-
ten går kl. 18:30:00. Alle har den præcise tid på 
deres mobiltelefoner, så man kan planlægge 
en god start. Der bliver også truttet fra banele-
derens båd.

Det anbefales at ha' læst lidt op på kapsej-
lads- & søvejsregler, især hvis der er frisk luft. Spil-
let er sjovere, når man kender reglerne. ”En båd på 
BB halse viger for en båd på SB halse” er lov.

Alle følger banen, lagt ud efter faste mærker 
og ved selv hvordan placeringen i mål er. For 
der er ingen der skriver placeringen ned. 

Efter sejladsen drøftes slagets gang i en 
afslappet stemning på søndre moles bænke. 

Hedeles der tips, teori, tossede jokes, trim & lun-
kent øl.

Tirsdagssejladserne er det bedste sted at 
lære manøvrer, sikker bådhåndtering, at få fart i 
sit skiv, trimme sine sejl, håndtere en spiler, en-
ten ved rorpinden eller som gast på fordækket. 

Vi sejler i al slags vejr, fordi før eller senere 
kommer du ud i det; så giver det en tryghed og 
sikkerhed at ha' prøvet det med erfarne sejlere i 
nærheden.
John ’Simon’ Simonsen

AKTIVITETER

TIRSDAGS WM, SE DET ER SJOV

Egensevej 25, port 1, 2770 Kastrup,  
Tlf.: + 45 28949757  Mail: kontakt@johnny.sadelmager.dk 
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SEJLSPORTSLIGAEN

SUNDBY SEJLFORENING del-
tager i år i Sejlsportsligaen i 2. 
division og har på nuværende 
tidspunkt deltaget i 3 stævner 
i hhv Frederikshavn, Kertemin-
de og Skovhoved. Der sejles i 
J70. Det er en supersjov båd 
at sejle. Den har meget let ved 
at plane, når genakkeren er 
sat, og bovsprydet er på plads.

I Frederikshavn havde Sund-
by Marlins ( Jannie Winther 
Thomsen, Jan Lauridsen, Jes-
per Lorentz samt skipper Claus 
Brask Thomsen) haft nogle 
enkelte træningslektioner i J70, 
som vi lejer i Lynetten. 

Med et flot setup og fanta-
stisk vejr i Frederikshavn måtte 
vores hold sande, at træning 
i denne bådtype er nøglen. 
Trods gode starter var resul-
taterne ikke helt som håbet. 
Det skal dog nævnes, at i nog-
le sejladser var der ikke mere 
end 20 sekunder mellem nr. 1 
og 6. Desværre var margina-
lerne ikke på Marlins side, så 
resultatet blev en 17. plads ud 
af 18. Man rejste hjem mange 
blå mærker og erfaringer rige-
re, men i allerhøjeste grad med 
mod på mere J70 sejlads.

I Kerteminde stillede vi 
med helt nyt hold. Denne 
gang var det vore gamle yng-
lingesejlere, Morten Grønning, 
Kristian Schaldemose,  skipper 
Marc Wain og undertegne-
de, deres træner fra dengang. 
Denne gang var fordelen, at 
de unge drenge er vant til at 
sejle med bovspryd og genak-
ker, da de er vant til at sejle 
Melges 24. 

Forhåbningerne var må-

ske sat lidt højt, men vi fandt 
hurtigt ud af, at der var kom-
petent modstand på banen. 
Ganske vist vandt vi vores 
første sejlads, hvor vi også 
satte speedrekord for hele 
stævnet med 14,8 knob, men 
de efterfølgende sejladser gik 
ikke helt så godt.  Det blev til 
nogle førstepladser mere, men 
også andre placeringer, som 
udmøntede sig i en samlet 7. 
plads. Spørger man skipper og 
undertegnede, så var dommer-
ne som dømte på vandet ikke 
altid lige vågne! Undertegne-
de måtte stå af efter 5. sejlads 
med en skade, men vi havde 
en reserve med i form af Jes-
per Lorentz. Han trådte til og 
sejlede resten af sejladserne.

Vi takker for lånet af Ditte 
Andreasens familiesommer-
hus, som ligger helt ned til 
vandet ved siden af havnen.

Ved stævnet i Skovshoved 
var holdet nok det stærkeste, 
vi har stillet. Her bestod hol-
det af Josefine Boel Rasmus-
sen, Søren Andersen, Kristian 
Schaldemose, og Marc Wain 
som skipper, og kursen var sat 
mod podiet. Dette var målet. 

Det lykkedes vore stær-
ke sejlere at sejle en 2. plads 
hjem i stævnet, så tillykke til 
vore Sundby Marlins med det 
flotte resultat. Det betyder, at 
vi samlet ligger nr. 9 inden det 
sidste og afgørende stævne 
i Århus den 1.og 2. september 
under festugen. Her skal vore 
WOW piger i action for SSF, så 
en god placering betyder at vi 
bliver i divisionen og dermed 
kan være med næste år. 

Vi får en masse erfaring 
gennem ligasejladserne, og 
derfor arbejder vi på at skaffe 
SSF 1 eller 2 stk J70 både, da 
disse kan bruges af alle uan-
set alder og være med til at få 
flere ud at sejle. 

God vind til vore sejlere 
som deltager i ligasejladserne 
fremover. 
Kapsejladsleder Tonny Pedersen 

P.S.  Ved stævnet i Aarhus 
sluttede Sundby Marlins pi-
gehold (Josefine Fock, Dorthe 
Alvang, Annette Clifforth, Dit-
te Andreasen og Lena Skov 
Andersen) som nr. 18. Sam-
menlagt er Sundby Marlins på 
en 11. plads og er stadig med i 
2. division.  

Egensevej 25, port 1, 2770 Kastrup,  
Tlf.: + 45 28949757  Mail: kontakt@johnny.sadelmager.dk 
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KALENDER

OKTOBER

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

UNGDOM:  
Der sejles mandage  
d. 1. og 8.  
fra kl. 17.30 
Afrigning
15.: Efterårsferie
29.: kl. 17.30 Afrigning 

SEJLERSKOLEN: 
Tirsdag d. 2.: Navigationsundervisning for 
medlemmer starter kl. 19.00 og hver følgende 
tirsdag i  
Det maritime Ungdomshus. 
Fredag d 5.: Afslutningsaften for alle elever 
samt pårørende i pejsestuen 
KAPSEJLADS: 
Ingen
SENIORERNE: 
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde med 
madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer annonceres  
i Fritidshuset

FÆLLESARRANGEMENTER: 
Torsdag d. 4. kl. 19.00: Medlemsmøde
Medlemstilbud fra kl. 17.00: Dagens ret 
samt en genstand til kr. 100.-
Mandag d. 8. kl. 19.00:  
Tovværkskursus starter
Søndag d. 14. kl. 10.00: Havnen rundt uden 
master. Mødested ved mastekranen
Lørdag d. 27. kl. 17.00: Afriggergilde

 

OBS! 
Nattevagterne starter 1. oktober. 

Husk at melde dig til!
MAND I MAST
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NOVEMBER

Kontoret har åbent torsdag  
d. 1. og d. 29. kl. 19.00-20.30

UNGDOM:  
Mandag d. 5. kl. 17.30-19.30: Vintertræning 
(husk tøj og sko til fysisk aktivitet)
Mandag d. 12. kl. 17.30: Teori
Mandag d. 19. kl. 17.30: Vintertræning (husk 
tøj m.m.)
Mandag d. 26. kl. 17.30: Teori

SEJLERSKOLEN: 
Navigationsundervisning hver tirsdag
Torsdag d. 1. kl. 19-21: Evalueringsmøde

KAPSEJLADS: 
Ingen

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

Andre arrangementer annonceres  
i Fritidshuset

FÆLLESARRANGEMENTER:  
Søndag d. 11. kl. 13.00: Seniorernes Bankospil
Torsdag d. 29. kl. 19-21: Sangaften med  
Eva & Stig
Medlemstilbud fra kl. 17.00:  
Dagens ret samt en genstand til kr. 100.-

Tovværkskursus hver mandag

DECEMBER 

Kontoret har åbent torsdag  
d. 6.  kl. 19.00-20.30

UNGDOM:  
Mandag d. 3. Juleafslutning  
og derefter vinterpause

SEJLERSKOLEN: 
Navigationsundervisningen hver tirsdag 

KAPSEJLADS: 
Ingen 

SENIORERNE: 
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde  
med madpakke i Fritidshuset   
Onsdag d. 5. kl. 13.00:  
Seniorernes julefrokost 
Andre arrangementer annonceres  
i Fritidshuset

FÆLLESARRANGEMENTER: 
Tovværkskursus hver mandag
Søndag d. 9. kl. 14.00: Børnenes juletræsfest
Mandag d. 31. kl. 11.00-13.00:   
Seniorerne inviterer alle medlemmer af SSF  
til gløgg og æbleskiver i Fritidshuset

JANUAR

Der kommer  nyt medlemsblad til januar.  
Allerede nu er følgende arrangement på 
plads: Foreningens bankospil d. 27. januar 
2019 kl. 13.00. OBS! tidspunktet . 

Juniorerne starter fællestræning  
den 28. januar
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SIDEN SIDST

FOR 2DEN GANG deltog Sundby Sejl-
forening i det landsdækkende arran-
gement Vild med Vand, og igen i år fik 
vi besøg af mange gæster, der nød den 
skønne sommerdag på havnen og på 
Øresund.

Københavns borgmester for Fritid og 
Kultur Niko Grünfeld åbnede arrange-
mentet med en rigtig god tale, hvorhan 
understregede betydningen af et godt 
fritids- og udeliv. Herefter saltuterede 
Kanonlauget fra bastionen på nordre 
mole.Så gik det slag i slag med dagens 
program. Sejlerskolen tog imod og for-
talte om afdelingen og sejlede med 
gæster hele dagen. Ibs motorbåd ”Lady 
Tamarin” og ”Bollen” blev flittigt brugt til 
ture langs stranden, ligesom Flyvefisken 
fik sejlet utallige ture, hvor deltagerne 
samtidig fik torsk på krogen. 

På Prampladsen blev der solgt ”Sol 
over Sundby” (lune makreller). De blev 
nydt i skyggen ved Fritidshuset, hvor 
seniorerne havde sørget for kolde drik-
kevarer, kaffe og småkager.  Ungdoms-
afdelingen havde meget travlt, for alle 
børn, unge og voksne ville på vandet, 
prøve SUP-board, sejle kajak, optimis-
tjoller og andet, der kunne flyde. Kajak-
afdelingen havde ligesom delebåden 
”Blueberry” åbent for gæster, der ville 
vide mere om disse aktiviteter.

På søndre mole var der rundvisning 
i haverne. Man kunne også få et lyn-
kursus i at flette tovværksmåtter m.m. 
Lone og Jørgen underholdt med sang 
og guitarspil på både nordre og søndre 
mole . Gert og Karsten solgte sandwich,  
fadøl og is så ingen sultede, og alle hyg-
gede sig. llerede nu ved vi, at succesen 
gentages til næste år, hvor datoen bliver 
lørdag d. 25. maj.      

VILD MED VAND KAPSEJLADSER
 

� Niels Mogensen med besætning i Dodo blev 
nr. 3 i L23 ved DM i Nyborg, og Jimmie Beckerlee, 
Jens Andersen og Bo Nilsson vandt deres løb i 
Sjælland Rundt i Jimmies båd (Emmelina). 

� I det Dansk-Tyske mesterskab for Folke-
både i Flensborg deltog Ditte Andreasen i Gisti 
og Lena Skov Andersen fik sin debut i denne 
bådklasse. 

� Ved VM for Melges 24 på Gardasøen blev 
Wain Racing Team bedst placerede nordiske båd. 

� I weekenden 24.-26. august blev der afholdt 
Danmarksmesterskaber i Melges 24, hvor Wain 
Racing Team stillede op for SSF for at se om, 
de kunne veksle sidste års sølv til guld. Efter 12 
sejladser blev det igen sølv til Jon Søgård, Claes 
Bohn Willeberg, Kristian Schaldemose og skip-
per Marc Wain. Kæmpe tillykke til dem.
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SÆDVANEN TRO mødtes medlemmer med ven-
ner og familie til spisning, nogle i Det Maritime 
Ungdomshus og andre rundt på pladsen. Skønt 
det ikke var den varmeste aften i denne hede 
sommer, var der forbud mod afbrænding af bål, 
men vi havde fået speciel tilladelse, bare det 
var 30 meter fra land, og det var det.  

Steffen leverede igen i år noget superlæk-
kert brænde til bålet, som blev bygget op på en 

flot bålramme og trukket ud på vandet foran 
DMU. Vi takker Steffen og Peter. 

Dorthe Alvang holdt en meget flot tale, hvor-
efter bålet blev tændt og den omdelte Midsom-
mervise blev afsunget på smukkeste vis af alle de 
fremmødte. Aftenen fortsatte med underhold-
ning af en flok dygtige unge og ældre musikere, 
der spillede en blanding af folke- og klezmermu-
sik, og alle der deltog havde en dejlig aften.

SCT. HANS AFTEN I SSF
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SUNDBY CUP

LØRDAG MORGEN mødte deltagerne vel-
oplagte op til denne årligt tilbagevendende 
kapsejlads for alle, der har  lyst . Der sejles i tre 
Ynglinge. Der var tilmeldt så mange sejlere i  år, 
at der blev sejlet med otte hold á tre personner. 
De blev ved lodtræning – og efter eget ønske 
i forhold til ’kvalifikationer’- på bedste vis  for-
delt i bådene. 

Ved skippermødet blev der orienteret om af-
viklingen, ligesom næste års opgaver blev for-
delt ved lodtrækning: Jannie W. Thomsen, Jan 
Knudsen og John ’Simon’ Simonsen skal arran-
gere Sundby Cup-festen lørdag aften i 2019, 
Jan Lauridsen, Peter Kirkegaard og Erik Mone-
feldt Andreasen skal skaffe præmier.

Vejret var upåklageligt, og alle lørdagens 
otte sejladser forløb efter bogen. Konkurrencen 
var hård, og i ottende sejlads var der dødt løb 
om førstepladsen, som derfor gik til to både. 
Heldigvis var der efter dagens sejladser stadig 
spænding om de endelige placeringer. 

Søndag fortsatte det fine sejlervejr. Alle da-
gens otte sejladser blev gennemført i fin stil, på 
trods af en motorbåd, der fik skabt lidt ravage, da 
han sejlede ind i feltet og forstyrrede sejladsen. 
Han fik flere mindre pæne ord med på vejen.

På land sørgede den sædvanlige gruppe 
frivillige for mad og drikke til dem, der ønskede 
det, og i dagens løb kom mange medlemmer 
forbi for at høre, hvordan det forløb.

1. OG 2. SEPTEMBER 2018
Ved præmieuddelingen uddeltes først den 

traditionsrige og eftertragtede kvajepræmie 
’Birdie-nam-nam’, og den blev tildelt Jan Lau-
ridsen endnu en gang! – dog ved lodtrækning.

Stævnets vindere blev Jannie W. Thomsen, 
Jan Knudsen og John ’Simon’ Simonsen. Anden-
pladsen gik til Claus Brask Thomsen, Axel Brask 
og Tom Høst og plads nr. 3 gik til Kim Steffen-
sen, Søren Runz-Jørgensen og Jimmie Beckerlee. 
Tillykke til dem. Dommerne blev også takket for 
indsatsen og belønnet med en flaske vin.

En stor tak til Erik M. Andreasen, Hellers, 
Marinetorvet, NeilPryde Sails og Restaurant 
Sundby Sejl for de flotte præmier.

Også tak til arrangørerne og de frivillige, der 
gav en hånd med både på land og til vands 
med at sørge for forplejning og transport af 
besætningerne til og fra land, og så sluttede et 
vellykket stævne med et Sundby-Leve! 
Medl. A817 Bjørka
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PASSAT-BÅDLAUGET, Eva Nor Kondrup, Mi-
chael Netschajeff og undertegnede, har i år 10 
års jubilæum. Tænk, hvad den lille investering 
på 50.000 og en ny mast til 40.000 for 10 år 
siden har bragt os af glæder og oplevelser 
sammen med gode venner. Den har ført os 
vidt omkring fra det Sydfynske og Limfjorden, 
til Rügen og ikke mindst skønne aftenture 
fra Søndre mole og ud på vores dejlige lokale 
Øresund. 

Jubilæet fejredes i år med et togt i den østli-
ge skærgård, som I her får et lille uddrag af: 

1.juli stak Cecilia, Torgert, Eva, og Heidi også 
kaldet WOW(women on water) tidligt fra Sund-
by på kryds i frisk vind, der tog til. Ved Kronborg 
og Øresunds smalle hals stod vand og vind os 
imod, så vi søgte havn i Helsingborg. Op tidligt 
næste morgen for at snyde vinden, men vi måt-
te ind i Höganäs med Kattegats flotteste, stær-
keste og flinkeste havnefoged, der lige kendte 
lidt til motorer og tilfældigt havde en pakning 
og en ny impala til vores gamle Solé mini diesel.

Hallands Väderö var et must, og Passat lå 
for første gang ved skær. Vi svømmede i land 
med morgenmad og gik øen rundt. Derfra vi-
dere til Falkenberg og Videberghamn, hvor vi lå 
lige op ad Ringhals A-kraftværket. 

Så vandet var varmt.
Her fandt Torgert bus mm og var i Køben-

havn på tre timer! Vi sejlede til Vrångö, hvor 
Michael lå i sin båd Nordlys fra Dragør, og han 
diskede op med jomfruhummerhaler, medens vi 
fandt boblerne frem.

Vi slog følge til Donsö med naturhavn, og 
Michael indførte denne sommers hit: en meget 
mørk og stærk godnatøl. 

Vi havde gasteskifte på Hindsholm ved 
Göteborg, hvor vi satte Cecilia på en sporvogn 
mod Kalmar og samlede Ida og lille David op. 
De kom friske fra Rørvig. Vi tog hurtigt flug-
ten fra byen og krydsede ud af Göteborg med 
Stenaline færgen som følgesvend, hvor vi vend-
te stævnen mod Helsö og havde en velfortjent 
overligger. David indførte endnu et sommer-
hit: klippeklatring og godnathistorie. Vi læste 
Rasmus Klump og Troels Kløvedals ’Alle mine 
morgener’, så herfra lige et kip med flaget og en 
stor tak til en legende, der såede et frø.

Fra helsen på Helsö sejlede Eva og Heidi 
Passat op til den smalle og smukke indsejling 
ved Marstrand. Vel ude af hurlumhejet i Mar-
strand fortsatte vi mod en ny naturhavn. Da vi 
ville starte motoren for at gå ind ved Vannhol-
men, ville den lille Solé ikke starte, så vi lagde til 
ved skær for sejl, for første gang. 

Heldigvis havde Michael, Ida og David lige 
en fin plads til os, og vi fandt paradis i Pater 
Nosterskärgården.

Sådan gik det fra skær til skær med endnu 
et gastebyt på Tjörn, hvor Ida og David hoppe-
de af, og Morten fra Sundby hoppede over på 
Nordlys, og Michael atter påmønstrede Passat, 
som gjorde hjemturen med sin faste besæt-
ning. På vej hjemad måtte vi lige ind til Vrångö 
igen og spise lidt jomfruhummer.  Andre sund-
bysejlere havde også fundet i havn der, så det 
blev en hyggelig aften med Josefine og Kristian 
Schalde, hvor den stod på fælles spisning og 
skipperskrøner.

Så alt i alt en fantastisk tur i jubilæumsåret. 

Kærlig hilsen Passat-tosserne  (Heidi)

TI ÅR MED PASSAT
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FRA JUNIORERNE

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER: 
Christina Krog Madsen, Bugvi Joensen, Bjarne Hansen, Tobias Aakrogh Ubbesen, Amalie Zastrow 
Ny-gaard, Johannes Brauner Andersen, Majse Sundstrup Brinkmann, Josefine Boel Rasmussen, 
Johan V. Sigsgaard, David Cruz Kristensen, Oliver Cruz Kristensen, Dorthe Christine Hvidkjær, Jes-
per Nellemann, Jakob Søndorf, Hung Hug Quach, Thomas Ky van Phan, Torben Kjærsgaard,  
Ida Dofresne Wogensen, Simon Byrgesen, Morten Piper, Simon Sejer Nielsen, Michael Lindved, 
Kristoffer Friis, Gregers Gjersøe, Sune Scheller, Lone Toftgård Gregersen, Søren Tønder, Laura  
Amelia Petersen, Jakob Evald, Jacob H. Kristensen, Pil H. Sørensen, Stefan Hørgaard Andersen, 
Rikke Mølsted

I JULI var vi af sted på Youngsters Camp på 
efterskolen Oure, Det er en camp for folk mel-
lem 15 og 21 år, hvor man sejler J70, som er en 
5 mands båd.  Der er mange imødekommende 
mennesker og dygtige trænere derovre. Vi 
havde mange gode stunder, og en af dem var 
på det, de kaldte ‘Volvo Ocean Race’ hvor vi 
skulle sejle fra Lundeborg til Thurø. Vi ankom 

sent eftermiddag/aften og skulle spise, det var 
meget hyggeligt. Der var badning og masser 
af mad, som var højt protein-indholdigt, så vi 
kunne være klar til dagen derpå.

Vi sov der og sejlede tilbage morgenen efter.
Det var Andreas’ Team der vandt det hele. 

Men vi alle hyggede.
Andreas, Holger og Jonathan

ONSDAG D. 5. SEPTEMBER havde seniorerne deres årlige skovtur, 
som i strålende sol gik til Næstved , hvorfra vi sejlede via Gavnø 
til Karebæksminde. Den efterfølgende meget lækre frokost blev 
indtaget på ’Hvide Svaner’. Tusind tak til arrangørerne for en meget 
vellykkte tur. 
Bjørka medl. 817
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Husk at booke jeres julefrokost 
hos Sundby Sejl!

- vi har både juleplatter og stor lækker buffet.

I kan, igen i år, slippe for stress og jag 
ved at bestille julemaden hos os... 

...eller blot få stegt den sprøde juleand.

Ej at forglemme, kan I selvfølgelig også bestille 
vores fantastiske nytårsmenu.

Se alle informationer på vores hjemmeside: 
howeskoekken.dk


