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60. Årgang

Medlemsblad for

BADUDSTYR

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S

KOM OG SE DE SIDSTE \NYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLB KLÆDNING

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Olympiske Komite
Dansk Sejlunion

VI HAR

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Restaurationen

32 58 32 96

Telefax

32 59 35 60

E-mail:
Ungdomsafd

INSTRUMENT
BLOKKE/BES
TOVVÆRK
MALING
SEJLERTØJ CH
GAVEARTIKL

OG FITTINGS

MARITIM MODE

ssf_ungdom@e-postboks.dk

Postgirokonto: 7 05 65 16

KAST

Kontoret er åbent torsdag kl. 19 00 - 20 30 .
I kontortiden træffes:
formand, kasserer og havneudvalg

Havnekontoret

ERVICE

SALTVÆRKS
TLF. 3 2-500504
ÅBENT HELE ÅRET :

32 58 14 24

MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00

Åbent: man. - ons. kl. 14 -15 & tor. kl. 15 - 17
Foreningens bestyrelse:

Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk

Næstformand:
Erling Jørgensen

32 58 63 00

Amager

Bådtransport
Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

32 57 13 40

Sekretær:
Bjørka Schandorff
Email

Maskintransport

32 58 20 36
bjorka@mail.tele.dk

andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Kasserer:
Jørgen Rindal

Preben
Jacobsen

32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen....
Erling Jørgensen.

32 59 49 24
32 95 36 89
32 58 63 00

S 32501978

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim Petersen

32 97 33 50

Kapsejladschef:
Erik Povlsen

32 52 98 89

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS

Skolechef:
Claus Villadsen
E-mail

32 84 81 31
sejlerskolen@hotmail.com

Billige kvalitetstryksager
O)

Ungdoms- og jolleleder:
Henrik Gravesen
mobil
E-mail

32 52 16 05
22 35 10 24
hegr@slv.dk

c

c

o

I.

Festudvalg:

<0

Vagn Preisler

32 55 23 03

Q.

22 90 06 36
32 58 43 11

IL
•

Jan Simonsen
Karl K. Thorup

O)

Ansvarshavende redaktør:
20 32 02 38
chiep@private.dk

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland
Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

32 52 98 89

32 51 71 79

Oplag: 1.400 eksemplarer

Deadline for indlevering af stof
\ til næste blad er:
&Zden 1ste i måneden.
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Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
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Målere:

Poul Christensen
E-mail

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
TIL SPECIALPRIS

Alt i bogbinderarbejde
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v/Tina og Søren Møller
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Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79
Forsidebilledet:
Vindmøller ud for SSF, et nyt vartegn at styre hjem efter når man kommer
syd fra. Se også artiklen på side 10.

Klubhuset åbner igen med det sædvanlige
gigantiske

Bankospil i
Sundby Sejlforening
Søndag den 28. januar 2001 kl. 14°°
Adgangsbilletten koster 10.- kr. og købes ved indgangen.
Der vil blive 8 gennemgående spil plus 3 flotte ekstra spil.
Alle plader koster kun 5.- kr. pr. stk..
Efter hvert spil vil der blive udtrukket en flot gevinst på
a H cra n orchill pttpn

Hilsen klubhus/festudvalget.
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 27. November 2000
Fraværende: Kim og Rasmus
Punkt la, Protokol:
Til referatet fra den 30. okt. pkt. 3,
Havn og plads:
El-arbejdet i forb. med juniorhuset
skal udføres "i det nye kalenderår"
og ikke blot "senere".
Til pkt. 8, Kapsejlads:
Hans Guldager har skrevet til klub
berne og ikke som anført Henrik
Gravesen.
Punkt lb, Eksterne forhold, der
berører SSF:
Advokat Bjarne Winther har fået
tilsendt alt relevant materiale inklu
sive lejekontrakten. Han skal gen
nemgå det med henblik på at klar
lægge det juridiske aspekt omkring
lejekontrakten og muligheden for
indsigelse mod og evt. flytning af
det planlagte byggeri på Amager
Strand.
Af et tilsendt referat fra et møde i
Friluftsrådet fremgår det, at Frilufts
rådets hovedbestyrelse af princi
pielle grunde heller ikke ønsker
boliger på det pågældende område.
På grund af modstridende interesser
og flere enkeltplaner forventes det,
at amtet vil samle alt i en helhed
splan for hele området. Hvilken ind
flydelse det forestående kom
munevalg vil få på beslutningerne
kan der kun gisnes om.
Bestyrelsen skønner, at der ikke p.t.
er grundlag for at indkalde til et
medlemsmøde. Erling vil skrive et
indlæg i bladet.
Vedrørende det maritime ungdoms
hus: Henrik refererede fra følge
gruppemødet, som blev efterfulgt af
projektgruppemøde. Det er først og
fremmest klubberne ASS og SSF, der
vil skulle anvende huset, men andre
interessegrupper kan tilmelde sig.
Der bliver tale om planlagte ak
tiviteter og ikke et "åbent hus" med
adgang for alle.
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Bygge- og Anlægsfondet forlanger
detaljerede planer over aktiviteter,
brugere og adgangsforhold. Efter
SSF's opfattelse er sagen gået lidt i
hårdknude. Der arbejdes videre med
projektet, men stadig på planlægn
ingsniveau.
Punkt 2, Beretning:
Posten blev gennemgået og fordelt.
Der forelå en skriftlig orientering fra
pladsmanden om nogle vanskelig
heder på pladsen. Havneudvalget
har fået en ordning på problemerne.
I forbindelse med en klage fra et
medlem, der mente sig bortvist fra
jollehuset, blev det understreget, at
hvis huset skal bruges til særlige
arrangementer, skal det reserveres
hos pladsmanden. Ellers kan
medlemmerne frit bruge det til
dagligt brug. Bestyrelsen vurderede,
at klagen hvilede på en mis
forståelse, og Henrik Gravesen vil
tage kontakt til det pågældende
medlem.
Der blev refereret fra Østersøkred
sens møde, hvor bla. a. vedtægterne
blev debatteret.
Punkt 3, Havn og Plads:
Bøjerne er taget op.
Halvtaget på det gamle røde hus er
taget ned og træet deponeret til
genanvendelse.
Det fritlagte område vil blive ind
hegnet og området brugt til lager
plads til genanvendelige materialer.
Erling henter en kopi af papirerne
vedrørende tilladelsen til udgrav
ningen af renden. Selve udgravnin
gen starter som planlagt i begyn
delsen af december.
Evakueringsplanerne for klubhuset
er modtaget. Personalet i restaura
tionen skal instrueres i brugen af
brandslukningsmateriellet
og
evakueringsplanen. Planen vil blive
ophængt.
"Bollen" vil blive taget på land i en

kort periode for at blive ordnet.
Punkt 4, Klubhus:
Der er aftalt indkøb af maling og
rengøringsmidler. Restauratøren
klarer selv rengøringen.
Der tages en opfølgende samtale
med restauratøren til nytår på bag
grund af de aftaler, der er indgået i
forbindelse med den nyligt afholdte
samtale.
Den irske eftermiddag var en succes
og initiativet til arrangementet blev
rost.
Punkt 5, Fester:
Det overvejes kraftigt at gentage
succesen med den irske eftermid
dag. Det skal huskes at få den an
nonceret i bladet.
Julefrokosten og juletræsfesten var
arrangeret på forhånd og forløber
som sædvanligt.
Bankospillet den 28. januar 2001 kør
er på skinner. De fjernstyrede
bankolodder er klar.
Punkt 6, Sejlerskolen:
Tyveknægten" er kommet på land.
Det næste arrangement er lær
ermødet den 23. februar 2001.
Da mange elever har bestået
prøverne og selv har købt både, er
der god plads på sejlerskolen i den
kommende sæson.
Spørgsmålet om sejlerskolen og
speedbådskørekortet skal tages op
igen. Ideen er, at det skal være et
supplement til den gældende under
visning.
Efter klubbens love kan et speedbådskørekort ikke give adgang til at
få en plads i havnen. Dertil kræves
dueligshedbevis.
Punkt 7, Ungdom og joller:
Fire ungsejlere vil få et særligt inten
sivt kursus i navigation til januar.
Eventuelt laves der et tovværkskursus for dem på samme vilkår. To sej-

lere tager på trænerkursus i DS.
"Tryksen" er blevet solgt til et klub
medlem til en favorabel pris, men
med den klausul, at båden efter
istandsættelse vederlagsfrit kan an
vendes af klubben de følgende to år
til særlige arrangementer - f.eks.
større kapsejladser .
Der har været afholdt førerweekend
(trænerseminar) som i år blev gen
nemført som alternativ kursusak
tivitet med trænerens rolelr og ans
var som hovedemner og her fast
lagde man desuden uddannelses
programmet for trænere og sæson
programmet for 2001.
I efteråret har fremmødet været no
get ringe. Grejet er pakket sammen
og der holdes afslutning den 5. dec.
med efterfølgende rengøring og ma
ling af juniorhuset den 7. dec.
Den 9. januar 2001 begynder pro
grammet igen. Programmet for hele
året er udarbejdet og tilrettelagt i

samarbejde med juniorerne.
Ynglingen er blevet udtaget til at
være olympisk båd til fleet-race for
piger , og Henrik har i denne forbin
delse tilbud at indgå i udvalgsarbej
de i Dansk Ynglinge Klub med hen
blik på at understøtte det fortsatte
ungdoms- og klubarbejde i Ynglin
gen . Udvalgets vinterarbejde er
koncentreret om arbejdet med internettet, PR og sponsoraftaler.
Det blev på forespørgsel bekræftet,
at klubbens øvrige medlemmer altid
er velkomne i ungdomshuset , idet
det dog påpeges at der er forbud
mod tobaksrygning i lokalet! .
Jollespillet vil blive repareret af
pladsmanden i løbet af vinteren
Punkt 8, Kapsejlads:
Der har netop været afholdt møde
med underudvalgene i forbindelse
med det kommende folkebådsstævne. Budgettet ser ud til at kunne

Heller's Yachtværft
& Udstyr
NAVMAN 500 m/ intern antenne
en rigtig god GPS til jolie og mindre både.
Sp°^Ooo

yl. udsalgs pris 3.299r

,0*2299,

hvile i sig selv bl.a. på grund af gode
sponsoraftaler.
I det udvalg, der skal arrangere plac
eringen af de mange både under
stævnet har Erling overtaget Bents
plads.
Henrik får alt PR-materiale fra Hans
Guldager, så det kan komme på
klubbens internetsider.
Der holdes dommerkursus i Middel
fart med deltagelse fra SSF. For
enkelte medlemmer vil et regel- og
banelederkursus være aktuelt
senere.
De, der skal deltage på forskellig vis
i stævnet til sommer, skal have
besked nu af hensyn til deres
ferieplanlægning.
Punkt 9, Motorbåde:
Intet.
Punkt 10. Sikkerhed:
Intet.
Punkt 11, Bladet:
Det sidste nummer er ikke mod
taget.
Punkt 12, Evt.:
Der vil blive bestilt et antal trøjer
med klubbens logo. Ekstra eksem
plarer kan købes til kostprisen.
Erling har indkøbt en ny telefax
maskine.
Henrik Gravesen opfordrede til, at
man kommer med nyt, der kan
lægges på internetsiden.
Henrik Sejerbo er web-master, og alt
til siden skal gå gennem Basse
og/ eller Henrik Gravesen.
Næste møde holdes onsdag den 3.
januar.

Så længe lager haves

Mødet slut kl. 21 15
Butik med alt i udstyr
Hempel
Slasfibermaterialer; polyester fra kr 25,-/kg
Suzuki forhandler
Alt i f iskeriudstyr
Maritim beklædning
m.m

Gode Parkeringspladser

Jens Green Jensen
Bus nr 9, 36, 2505
Motorvejen til Kastrup
Tog til Lufthavnen

Formand

Bjørka Schandorff
Referent

(ReCigionstæreren tordnede:
- Og når dommedag kommer, viC der

Forsikringskader
Fribordslakering
Hempelosmosecenter
Reperation af træ- og glasf iberskader
Installation og reperation af bådmotorer
Smedeværksted
Bedding til 15 ton

Åbningstider:
Man- fredag
9.00 - 17.00
Lørdag
9.00 -14.00
søn-helligdage(15/3-15/7)
9.00 - 14.00
Vor fiskerispecialist
ELLEN OSTENFELDTvil være på sin pind
TIRSDAG OG TORSDAG

6Cive Cyn og torden, vandene viC rejse
sig, flammer viC stige mod fiimCen og
jords

Cv viC udspyde gCødende Cava.

Så spurgte tide OCe:
- Jdr. [ærer! Tår vi så fri den dag?
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På tur med Sommercamp 2000
DSommercamp 2000 i uge 26 blev en stor succes. Med 41
børn og unge i alderen 9-16 år, lykkedes det at samle B
og C sejlere fra hele landet til en forrygende uge fyldt
med sjov og sejlads i Sejlklubben Lynæs og Morsø
Sejlklub.
Idéen var at udnytte den bedste sejltid på året til at
fastholde begyndere og letøvede sejlere ved at give dem
mulighed for at "fordybe" sig i sejlads og ophold på van
det. Lejren fungerede dog primært som socialt mødested,
hvor breddetræning var i fokus. Fokus for sommercampene var at:
•Skabe tryghed ved at være på, i og ved vandet
•Give børnene indblik i sejlsportens mang
foldighed (dvs. have mulighed for at prøve no
get andet end Optimistjollen)
•Forbedre børnenes evner som sejlere
•Skabe kammeratskab på tværs af bopæl, alder,
køn og kunnen
Børnene fik rig mulighed for at opleve, at sejlsport er an
det end kapsejlads og kold vintertræning. Derfor blev der
lagt vægt på, at de max måtte tilbringe ca. 4 timer om da
gen på vandet og blev i stedet fodret med aktiviteter, der
fremmer det sociale element i sejlads. Man byggede der
for på idéen om, at indlæring skal ske gennem leg og al
ternative træningsmetoder.
Alt dette blev iværksat for at tage kampen op mod den
sløje tilgang til sejlsporten gennem de sidste mange år.
Derfor har formålet med sommercampene været:
•At fastholde begyndere og let øvede sejlere i se
jlsporten ved at tilbyde dem aktiviteter, der kan
videreudvikle deres evner og glæde ved sejlads.
•At profilere sejlsport som en aktiv del af børns
hverdag og fritid og på sigt måske rekruttere
flere børn til sejlsporten.
•At give "hjælpetræneren" en attraktiv "praktik
plads" som føl under en kyndig hovedtræner.
•DS' hovedformål er derfor, at få skabt et kon
cept som andre klubber kan overtage i efterføl
gende sæsoner, helst i alle kredse.
Sommerskolerne skal med tiden kunne køre af sig selv,
men med DS som hovedkoordinator. Dette vil vi bl.a.
gøre ved at udarbejde en "lejrmanual" indeholdende
oplysninger og erfaringer til afholdelse af en sådan lejr, fx
hvad man stiller op, hvis vejret er dårligt, hvordan man
søger støtte fra kommunerne og meget andet.

Frisk luft...
Selvom uge 26 var præget af hård vind, lykkedes det at få
børnene på vandet og fyldt lungerne med frisk luft.
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Foruden Optimistjollen, var der mulighed for at prøve
kræfter med bl.a. Mini 12'eren, Trapezjollen og 405-jollen,
som bød på uforudsete oplevelser. Det skabte vild jubel
blandt de mindre sejlere, da én af "de store" glemte at
hægte sig i trapezen før han lænede sig bagover og lan
dede i vandet med et plask.
I Morsø kunne man desuden være med i en alternativ
kapsejlads på jagt efter flest røde, grønne og gule bolde
på vandet, samt opleve bål og drageflyvning på stranden
i Lynæs. Alle de alternative øvelser er samlet i
DSommercamp trænermanual, som vil være klar i løbet
af efteråret/ vinteren.
Begge steder fik børnene lov til at deltage som gaster i
klubbernes ugentlige kapsejlads, som var en stor fornøj
else både for de almindelige klubmedlemmer og de unge
gæster. En idé, der ude i klubberne let kunne styrke sam
menholdet på tværs af alder.
Sommercampene har i år primært fungeret som pilotpro
jekter. Men efter vores vurdering er det oplagt at fort
sætte projektet og vi søger derfor allerede nu efter klub
ber, der kunne tænke sig at arrangere nogle af næste års
DSommercamps i starten af børnenes sommerferie.
Selvom din klub ikke selv kan arrangere en
DSommercamp, så reservér allerede nu uge 26/27 i 2001.
Ønsker DU at være med i et projekt, der bygger på idéen
om, at sejlads først og fremmest skal være sjovt, så meld
dig som næste års sommercamp arrangør. Kontakt Mia
Roepstorff på tlf. 43 26 21 81 eller send en mail:
mia@sejlsport.dk
Check desuden vores hjemmeside www.sejlsport.dk for
ungdommen, hvis du vil se fotos fra sommercampene
eller følge med i hvad der sker rundt omkring i landet.

Se mere på
http://www.sejlsport.dk/

Duelighedsbevis i Tyskland ?
Dansk Sejlunion modtager jævnligt forespørgsler om,
hvorvidt
man
skal
have Søfartsstyrelsens
Duelighedsbevis for at sejle til Tyskland. Spørgsmålene
skyldes ofte modstridende oplysninger fra sejlerkam
merater. Vi har, for at få klarhed over sagen, spurgt
Søfartsstyrelsen om hvorledes reglerne er i dag.
Søfartsstyrelsen oplyser, at så længe man ikke sejler ind
på de indre tyske vandveje, er det flagstatens regler som
gælder, hvilket betyder, at man ikke skal have due
lighedsbevis for at sejle til de tyske havne på
Østersøkysten.
Søfartsstyrelsen gør samtidig opmærksom på, at det ikke
er alle tyske havnefogder, som har opdaget at reglerne
omkring duelighedsbevis er ændret, hvorfor de fortsat
kontrollerer fremmede sejlere, som anløber havnene.

DM FOR FOLKEBADE I SSF 2001
Sundby Sejlforening har påtaget sig at afholde
Danmarksmesterskabet 2001 for Nordiske Folkebåde der
f finder sted i dagene 9 til 12 juli.
Folkebådsklassen der i dag er den største klasse i Norden inden for kapsejlads bådene fik en
noget usædvanlig fødsel.
11939 kom fra Sverige et ønske om en billig nordisk entypebåd. Der blev på nordisk plan ud
skrevet en konkurrence om at tegne en båd, som skulle være yderst sødygtig, eg•~
net til både tur og kapsejlads og være prisbillig, sam nemt at bygge.
Da konkurrencen sluttede i 1941 var der kommet 58 forslag fra hele Norden.
Bedømmelseskomiteen fandt at ingen af de indsendte forslag var gode nok til at få 1 præmien. I stedet tog komiteen
den noget mærkelige beslutning at udvælge de 3 bedste og lade Tord Sundén tegne en båd ud fra disse forslag, blandt
de 3 var det ene fra Knud Olsen, Præstø.
Tord Sundéns forslag blev sammen med de 3 bedste overdraget til Skandinavisk Sejlerforbund til ejendom. Derfor har
Folkebåden ingen navngiven konstruktør.
Svenskerne havde fuld fart på, de var jo heller ikke direkte med i verdenskrigen, for allerede i slutningen af 1941
blev kølen lagt til en serie på 26 både på et værft i Gøteborg, en af disse kan i dag beses på Danmarks Museum for
lystsejlads.
I Danmark blev den første bygget i 1943 hos Børresen i Vejle bestilt af Foreningen Sejlsportens Venner. Allerede
. s dengang var klassereglerne så stramme at en båd der var blevet bygget på Ærø ikke blev godkendt til klassen.
I Sverige fik Folkebåden i løbet af få år en stor udbredelse. Her i Danmark gik det noget langsomt på grund af
krigen, men nok mest fordi den almindelige mening om båden blandt sejlere var, at aldrig havde man set en
så grim båd før i danske farvande, man spåede den et hurtigt farvel i glemselens dybe favn.
Ejerne af de få både der blev bygget indtil 1947 var imidlertid vildt begejstret for bådens fine sejlegenskaber
og den rimelige pris. Bunden var lagt for den største succes nogen sinde for en kølbådsklasse i Danmark.
Gennem årene er der bygget ca. 740 folkebåde i træ, omkring 1980 kunne man efter lidt besvær med
overholdelse af klassereglerne og det problem at træ og glasfiber skulle sejle lige op, søsætte
den første glasfiber folkebåd, der blev en endnu større succes, så klassen i Danmark i dag
snart runder klassenummer 1500.
Folkebådssejlerne er godt og fast sammentømret i Folkebådsklubben hvis for
mand John Laugesen fornylig udtalte, at de sejlere der mener at "livet er
for kort til at sejle folkebåd" har overset noget væsentligt. For det at
sejle folkebåd er livet i sig selv.

Fakta

Nordisk Folkebåd

Bredde
Folkcbndsklub

Derfor glæder vi os i Sundby Sejlforening til at være
arrangør for DM 2001. Stævnet ledes af kapsejlad
schef Erik Povlsen(Basse), der sammen med
et stort hold af medlemmer, og ikke mindst
sponsorer arbejder på at det bliver et
godt og vellykket Danmarksmesterskab
med det sædvanlige gode sociale
samvær som vi også er gode til i
Sundby Sejlforening.
Hans Guldager
PR.DM.2001
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Museet på Saltholm
Ja, der er et museum på Saltholm.
Et lille, men meget interessant, lokalhistorisk mu
seum, der absolut er et besøg værd.
På helt privat initiativ er det lille museum indrettet
i en af de gamle bygninger der endnu er tilbage
på øen.
Som fastboende igennem et langt liv på Saltholm
har Hans Zimling gået og samlet ting på, i og
omkring øen, ting der enten er efterladt, drevet i
land eller faldet ned fra himlen, men alt sammen
har deres egen lille historie, som Hans Zimling
meget gerne og med stor iver fortæller til dem der

Museet åbnes når gæster ønsker at besøge det

lytter.
Et meget interessant stykke lokalt danmarkshisto
rie fortalt af en lokal beboer, der selv har oplevet
det hele på øen.
Hvis du besøger det lille hyggelige museum er det
en god ide at beregne god tid til besøget.
Desværre kan man kun komme over på Saltholm
hvis man selv er sejlende.
Pc

Fra harmen, ind ad vejen og det førsle hus på venstre side, der bor
museumsejeren.
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Inde i museet øste Hans Zimling af sin viden om de mange udstillede
genstande, hver lille ting har sin egen historie. De besøgende lyttede
med stor interesse.

Udstillingen giver et godt indtryk af at Saltholm i mange år har
været en driftig ø.

Også i den udendørs afdeling har de udstillede genstande hver sin
egen lille spændende historie, der fortæller om hvad der er foregået
på øen.

Museet er et helt privat foretagende, der drives af private midler.
Der kræves ingen entre til museet, men ved udgangen står denne lille
mælkejunge, som også er et klenodie fra Saltholms historie, heri kan
besøgende erlægge en lille skærv, frivilligt, til hjælp til driften af
museet.
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Hvad sker der omkring havn og plads
ved Sundby Sejlforening?
Alle der kommer på havnen i SSF
er i øjeblikket vidne til store ak
tiviteter til alle verdenshjørner på
naboarealerne til SSF.
Det buldrer og brages, hviner og
hyler dagen lang, så der er mange
der undrer sig over hvad der
egentlig er der foregår.
Vi vil derfor herigennem prøve på
at følge op på aktiviteterne så godt
det er muligt.

Mod øst.
Middelgrundens vindmøllepark er
nu meget synlig fra havnen. De
første tårne og vinger er nu på plads.
De fleste fundamenter er på plads.
Møllerne nr. 1-10 tilhører Køben
havns Energi, nr. 11-20 tilhører vindmøllelauget.
Man planlægger driftstest af de
første møller inden jul.
Mange har stillet spørgsmål om
møllernes forankring på havbunden,
derfor vises en tegning af funda
mentet.

Indvielsen blev foretaget af
Københavns Kommune og Hans
Guldager fra Revieraudvalget.
Ved indvielsen, som foregik i et for
rygende regn- og stormvejr blev der
serveret en let anretning samt noget
at skylle den ned med.
Formålet med modellen er, at bor
gerne kan få lejlighed til at bidrage
med deres mening om den nye
strandparks udformning ved at
møblere om på modellens elemen
ter. Det lykkedes ved indvielsen,
ubevidst, en fotograf fra Jyllands
posten at give det første bidrag til
strandparkens form. For at komme i
læ for regnen styrede han direkte
mod ølteltet, derved trådte han op
på modellens nordlige del, på nyt
beton, som ikke var gennemhærdet
og satte 2 fodaftryk i den endnu
våde beton. Hvis modellen ikke bliv
er repareret vil der blive 2 søer nord
for SSF med form som et par
Eccosko og omsat i målestok skåle
1:1 vil de blive ca. 30m lange.

Mod vest.

ii-V-1 oo

Tegning af det færdige fundament.

Mod syd.
Amager Strandpark og byggeriet
mellem strandparken og SSF er
stadig i projektfasen. Det meddeles
fra Københavns Rådhus, at den sam
lede finansiering af strandparken er
på plads, men der er en kortere ud
sættelse af den endelige beslutning.
Planen er dog at en politisk beslut
ning om projektets gennemførelse
vil blive taget i løbet af foråret 2001,
derefter skal der udarbejdes en en
delig lokalplan til området.
Den 14. september var der indvielse
af en 35m lang og 18m bred beton
model af den nye strandpark i skala
1:100.
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Endnu en gang er et af Københavns
"væsener" i gang med at grave
Amager Strandvej op. Denne gang
er det varmeforsyningen der skal
nedlægge fjernvarmerør til at
forsyne Amager øst med fjernvarme.
Strandvejen er i den forbindelse
gjort ensrettet med kørsel nord-syd.
Hvis man skal køre i den modsatte
retning ledes man gennem Strand
lodsvej, som i øvrigt også har været
spærret ved "Phillips". Når man så
har cirkuleret rundt i Holmbladsgadekvarteret en tid og fundet vej
ud på Prags Boulevard er det muligt
"med bil" at finde vej til SSF.
Da det var lykkedes for nogle last
og personbiler, slog "væsenet" til
igen, man gravede simpelthen en
tværgående vandledning over ud for
SSF, så var man tvunget til at spærre
for al trafik på Strandvejen mellem
Prags Boulevard og Øresundsvej.
Nå! Men der er lys forude, arbejdet
forventes at være færdig ved SSF

omkring jul (2000).
På "Vølund" grunden og på grunden
ved hjørnet Øresundsvej og Strand
lodsvej er man nået langt med at
nedrive de gamle bygninger.
Det er entreprenørfirmaet Skanska,
der er i gang med at opføre et bolig
kompleks "Øresund Strandpark" på
"V ølundgrunden".
Med oplysninger fra projektud
viklingschef, Flemming Hvid, fra
Skanska, er planerne at nedrivning
og rydning af grunden vil være af
sluttet i løbet af vinteren. Den ende
lige plan for byggeriet vil være fær
dig til sommer år 2001, men afventer
en endelig lokalplan for området,
som sandsynligvis vil foreligge efter
sommeren år 2001. Byggeriet vil
blive bygninger med 4-5 etager og
bestå af ejerlejligheder på 2-3 og 4
værelses lejligheder fra 75 2 - 130 2 .
Skånske forventer at de første be
boere kan flytte ind i slutningen af
året 2002.
På grunden Øresundsvej-Strandlodsvej er det byggefirmaet "Søtoftegård" der står for byggeriet, tids
planen er sandsynligvis den samme
som for byggeriet på "Vølund" grun
den.

Mod nord.
Nord for Sundby sejlforening, på det
grønne areal, er det planlagt at op
føre et aktivitetshus på ca. 500 2 .
Huset opføres i forbindelse med
Holmbladsgade Kvartersløftet!
Københavns Kommunes anlægs
afdeling står for projekteringen og
Bolig- og Anlægsfonden for finan
sieringen.
Den endelige plan for drift og
brugerforhold er ikke faldet på plads
endnu, så det er ikke sikkert at SSF
får glæde af projektet, men Jens
Green og Henrik Gravesen sidder i
gruppen der arbejder med projektet.
Efter den foreløbige plan skal det stå
færdigt i slutningen af 2002.
Med venlig hilsen
Erling

fra DS SejlerNyt - Oktober 2000

Ekstraordinært
Formandsmøde vedr.

DS-SejlerNyt
Der blev afholdt ekstraordinært
Formandsmøde i Odense onsdag
den 6. september, hvor eneste
punkt på dagsordenen var et
forslag fra Hovedbestyrelsen (HB)
vedr. udgivelse af DS-SejlerNyt
samt en kontingentstigning til delvis
finansiering heraf.
Baggrunden var vedtagelsen af et
forslag fra Fredericia Sejlklub på det
ordinære Formandsmøde den 9.
april, hvor det blev vedtaget, at HB
skulle undersøge mulighederne for
udgivelse af DS-SejlerNyt som en
selvstændig publikation 4 gange
årligt, og hvis det ikke kunne lade
sig gøre uden en kontingentstign
ing, skulle dette forelægges et ek
straordinært Formandsmøde.
Den samlede omkostning for at re
alisere dette projekt er budgetteret
til ca. 900.000 kr., hvor den største
post er portoomkostningen til de 4
årlige udsendelser til alle DSklubmedlemmers husstande (ca.
50.000).
Ved en grundig revision af budget
terne for år 2000 og 2001 fandt HB
ca. halvdelen af finansieringen, og
forslaget om kontingentstigning
blev derfor på 8,- kr. per medlem.
D.v.s. et nyt kontingent per 2001 på i
alt 48,- kr. heraf 6,- kr. til OLfonden.

Fa et motoreftersyn nu
og se frem til en problemfri
sommer
Mange får sig en ubehagelig overraskelse, når sæsonen starter til
foråret - tæring, problemer med karburatoren... Kom ind og lad os klar
gøre din påhængsmotor nu. Vi udfører alle reparationer.
Klareørineen omfatter:
• Affedtning af motoren med OMC motoraffedtningsmiddel
• Olieskift i gearkasse
• Alle bevægelige dele gennemsmøres
• Rensning af karburator og filter
• Check af tændingssystem
• Motoren testes i prøvekar
• Motoren behandles med rustbeskyttelse
Priser excl. moms.
2- 5 HK, 385 kr.
6 - 10 HK, 425 kr.
12 - 25 HK, 460 kr.
2 6 - 4 5 H K , 5 4 5 kr.
46 - 75 HK, 725 kr.
80 -120 HK, 895 kr.

Navtok MarineCenter,
Wilders Plads, Bygn.C, tlf. 3157 37 72.
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr • Autoriseret værksted
-15 ton kran. Alle marker af pihængsmotorer repareres.

J

^

outto

S^

ds

YAMAHA

Johnson
QUICKSIU/ER

På det ekstraordinære for
mandsmøde var repræsenteret i alt
53 klubber og 42 fuldmagter, og
forslaget blev vedtaget med føl
gende stemmefordeling: 20.607 for,
11.590 imod og 836 ved ikke.
Det er planen, at første nummer skal
udgives primo december 2000 og
herefter 4 numre i 2001, f.eks. primo
marts, juni, september og december.
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Sjælland Rundt med Rimfaxe
Et temmelig vidtløftigt tilbageblik,
af Mogens Hauscultz
...fortsat fra forrige nummer.

11972 var det 25-års jubilæum for Sjælland Rundt.
Der startede et rekordantal på 670 både, men det blev en
katastrofe med ingen vind.
Vi udviklede det år en tendens til at tage chancer på en
fløj. Når man nemlig så et felt foran i vindstille, var det
bare med at gå i en stor bue udenom.
Hele vejen over Sejrøbugten var der gevinst længere ude.
Efter Røsnæs var vi dog kommet ind i feltet og krydsede
uden vind. Da så vi en lang hale af både fare forbi læn
gere ude, og vi satte sågar spiler for at skære derud i en
fart, men kom for sent til toget.
Som sædvanlig kunne vi høre i radioavisen at Poul
Elvstrøm lå forrest i sejladsen, denne gang vist i en
Commander.
Han havde den rolle i pressen, som broskraberne senere
skulle overtage.
Senest hørte vi, at han var ved Stevns.
I næste radioavis kunne vi med sær skadefryd høre, at
man pludselig havde observeret spækhuggeren Pondus
nr. 75 ved Skovshoved, og den blev første båd i mål. Selv
var vi vist i det der kaldes hovedfeltet, omkring et døgn
efter.
Vinden døde hele tiden ud men vi fik da omsider en no
genlunde stabil nordenvind op gennem Køge Bugt og
sundet.
Ved Nordre Røse meddelte besætningen, at med den tid,
det havde taget fra Drogden, kunne vi ikke nå mål inden
tidsfristen, og nogen udsigt til bedre vind var jo svær at
finde, da denne var den bedste, vi havde haft i over et
døgn.
Det var nu mandag aften, og de ville gerne på arbejde om
tirsdagen.
Det endte med, at jeg ved midnat satte hele besætningen
af for enden af midterbroen i Sundby Sejlforening, men
selv ville jeg prøve at nå i mål. Da jeg kom af sted igen,
var det ret koldt, så jeg bandt rorpinden og gik ned for at
lave lidt kaffe, også for at holde mig vågen.
Det med at binde rorpinden havde jeg fået lidt erfaring
med under sejladsen, idet jeg havde siddet og krydset om
kap med en anden båd i lang tid uden at kunne sejle fra
den.
Så blev jeg smøgforlegen og bandt rorpinden for at
stoppe en pibe tobak. Da jeg havde fået den tændt, så jeg
tilbage og havde vundet over 100 m. Ikke så flatterende
for mine evner som rorsmand, men måske en præcis vur
dering.
Nu tilbragte jeg så natten stående i kahytten med hovedet
i lugen, vogtede på vindviseren og gik af og til op for at
korrigere. Vinden var rummet, så jeg endte med at holde
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Ven op.
Her mødte jeg en anden spækhugger, som jeg hurtigt in
dhentede, jeg havde jo også en betydelig vægtfordel. De
fik naturligvis travlt med at justere alt, og værre og værre
gik det for dem. Det må have været sært for dem at kon
statere, at den båd, der høvlede forbi gennem læen, ikke
havde nogen i cockpittet. Jeg endte i mål 25 minutter før
tidsfristen på 3V2 døgn udløb. Der var kun 25, der fuld
førte inden for tidsfristen, ja jubilæumsskriftet siger blot
18, men vi er dog enige om, at de 9 var spækhuggere,
heraf blev vi, eller rettere jeg, nr. 7. Peter Bruun nåede
også lige akkurat i mål med den nye Kaskelot, atter et
svineheld.

Der holdes godt udkig, også med konkurrenterne.

Der var mange år med vindstille dengang, og lyden af
den sære brusen fra et felt af spækhuggere, der for af sted
på et blikstille hav, blev et kendt og frygtet begreb. Man
kaldte det spækhuggerlyd.
Et sådant år var 1977. Vi gik på en let til frisk halvvind
gennem Kattegat, men alligevel overhalede vi et utal af
både.
Således husker jeg, at jeg så en hvid lanterne komme
farende imod os, og jeg tænkte at det måtte være en mo
torbåd, der pløjede sig ned gennem feltet, men kikkerten
afslørede i mørket, at det var en stor avanceret sejlbåd,
der var gået i stå. Måske sov de, eller også var der nogle
sære vindhuller.
Det var hundekoldt, så vi sad med hue og vanter. Ud på
morgenen nåede vi Odden, hvor et stort felt lå i næsten
vindstille. Der var spækhuggere, timetere, sågar en kata
maran og mange andre.
Vi så også en af vore venner fra klubben og sejlede tæt
forbi for at hilse. I spøg tog han fat i vore vanter og trak
sig frem, men vi gik helt i stå og det tog mange minutter
før vi igen fik styrefart, så jeg blev lidt sur og tænkte, at

jeg skulle vise ham.
Det var kryds ud til fyret og der stod en generende døn
ning, men vi satte alle mand ned i læen, for at krængnin
gen kunne holde sejlene lidt i facon mens vi styrede en
rum middelkurs på krydset, der var ikke tale om, at man
kunne dreje efter vinden med så lidt fart.
Efter måske et par timer kunne vi så runde fyret som
nogle af de eneste. Her fik vi spileren op på en skæring,
og så gik det stærkt. Resten måtte vente mindst et halvt
døgn på at komme videre.
I Sejrøbugten lå et større felt næsten stille. Jeg var gået til
køjs, men kunne vel ikke sove, for jeg hørte Carl sige: "
Skal vi tage den til læ eller til luv?", og jeg stak hovedet
op af kahytten og kunne nu se den store Swan Jet fra
Dragør, ligge med slappe sejl, mens en halv snes mand
sad og kedede sig på dækket. Den havde før været en af
de første både i mål. Nu havde den tabt sit forspring på
fire timer. Idet vi passerede den et par knob hurtigere,
lød det muntert derovrefra: "må vi ikke låne ham, der
træder pedalerne?" Små to timer efter var både den og
resten af de store både sunket under horisonten med
deres enorme spilere, og der var ikke en båd i sigte, så
langt øjet rakte.
Jeg spurgte besætningen, om de nu var sikre på, at
Sjælland Rundt var den Weekend. Vi havde overhalet
over 1000 både og lå nu helt alene.
Ved Røsnæs samledes vi dog ca. seks spækhuggere og en
H-båd, ført af Henrik Søderlund, som med sin store
dygtighed formåede at følge med. Vi fulgtes ad helt til
Helsingør.
Det mindede lidt om cykelløb, idet nogle pludselig var
langt foran men senere blev hentet, hvorpå nye stak af.
Syd for Kronborg kom vi dog ind på en lang række med
vinden foran for tværs. Vi var vist næstsidst og var sikre
på, at nu skete der ikke mere. Det er jo et lunefuldt far
vand, og da der kom en frisk rummer, fulgte jeg en plud
selig indskydelse og tænkte, at det skader jo ikke at tage
lidt højde, og mens jeg skar ind, skrallede vinden for de
andre.
Nu fulgte en nervepirrende halv time på kryds, hvor man
enten fandt en frisk vindstribe eller også lå og sejlede 30
grader lavere i svag vind.
H-båden var hurtigst i opfattelsen og lå snart langt foran
inde ved havnemolerne, men vi havde også haft held til
at komme godt foran de andre spækhuggere. Så rundede
Tjalfe pynten på vej hjem, og da de passerede, spurgte vi,
hvordan det var gået. Ikke uventet var svaret, at de
havde vundet, de vandt jo alting, men de tilføjede: "I er
nummer 2".
De kunne jo ikke vide, hvor pludseligt og uventet, vi var
blevet det eller hvor usikker situationen var, og vi tabte
da også kort efter en plads. Tjalfe havde det år den
trediehurtigste rene sejltid af samtlige 1600, vi var num
mer syv i ren sejltid. 3. pladsen fik et underligt efterspil.
Vi havde de første år en krydsfok som lille forsejl, men
hvad enten det nu skyldtes skødningen, syningen eller at
træpindene var knækkede, så var den nærmest
ubrugelig, og vi fik i stedet syet en lav genua. Nu var jeg
ikke helt tilfreds med faconen på genuaen, så jeg bad
Orkan Sejl se på den. Det resulterede i, at jeg ved næste

aftenmatch fik smidt et helt nyt sejl ombord, hvad jeg
dog ikke mente at have bestilt.
Forklaringen var, at den anden var syet helt forkert. Men
den gode placering gjorde os åbenbart til en potentiel
reklamesøjle, så det endte med at vi købte et helt nyt stel
sejl til favørpris og fik den lille genua gratis.
Samme år fik vi endelig klampet masten fast i kahyt
staget, og kloge hoveder anbefalede os at stramme top
vanterne knaldtot. Det sørgelige resultat af alt dette var,
at nu lå båden nærmest helt stille, hvad enten det blæste
eller ej.

Tidligere havde vi faktisk en suveræn fart i båden i stille
vejr, hvad vi beviste ved et klassemesterskab i Helsingør,
hvor vi krydsede fra både Tjalfe og Poul Richard Høj
Jensen, som var ude på endnu en skalp i en lånt båd.
Det var ikke tilfældigt, vi gjorde det to gange, begge
gange sammen med en anden med et ukendt nummer.
Vi var nok begge trimmet helt håbløst undtagen til det
vejr.
Anden gang skulle min broder Erik, der dengang var
medejer af båden, retfærdigvis styre, ikke helt til min til
fredshed, men vi var første båd ved krydsmærket. På vej
ud til slagmærket havde Erik ikke helt fattet, at mærket
for sydpå i forhold til landet bagved. Vi formåede ikke at
forklare ham, hvordan han kunne se, hvor højt han skulle
styre, og til sidst kunne vi ikke holde mærket op på
grund af strømmen. Vi ramte mærket og trak det efter os
flere meter.
Jeg husker endnu, hvordan Poul Richard Høj Jensen i bå
den bagved rejste sig op i begejstring, men vi skulle jo en
tur til rundt om mærket.
Det kunne man ikke, vi måtte hele vejen ind igen til
stranden og var trediesidst, to andre må have gentaget
fadæsen.
11978 fandt Sundby Sejlforening på at arrangere sin egen
sjælland rundt.
Det var vel dels for at promovere sig med en større dis
tancesejlads, og geografien gav jo ikke så mange mu
ligheder, dels dog også som en slags protest mod hvad
mange opfattede som en voldsom kommercialisering af
arrangementet i Helsingør, hvor det endda var blevet
dyrt at deltage.
Nu kunne man også prale af at sejle sjælland rundt "den
rigtige vej".
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Trods et glimrende arrangement dalede deltagerantallet støt, og i et
forsøg på at forny interessen opfandt man Østersøcup.
Det var en tur rundt om Møn, Falster og Lolland. Det var da en
fornyelse i ukendte farvande, men det ville jo have været en styg
tur i sydvestlig kuling, og ulempen var, at den var lige så lang som
sjælland rundt. Det blev dog en stille og uforglemmelig tur.
Efter starten, der gik i to omgange, mødte vi en Ravage, en slags
timeter, der stod på grund på Søndre Flint.
I en munter beretning bagefter fortalte de, at navigatøren netop
havde stukket hovedet op af kahytten og sagt: "Nu ved jeg lige,
hvor vi er". Det vidste de andre således også.
Denne Ravage fulgtes vi med ned langs Falster, men ved Gedser
friskede vinden op, og de overhalede os ved midnat.
Næste morgen så vi en båd bagude, der halede voldsomt ind på os.
Først senere blev det muligt at skelne, at det var denne Ravage.
Hvad de har foretaget sig i nattens løb, må fanden vide. Vi fulgtes
stadig, men i Smålandsfarvandet friskede vinden igen, og de
forsvandt forude.
Nu er turen gennem Grønsund jo en betydelig omvej, og da vi
havde rigget af på Flakfortet, kom Ravagen ind, og deres glade an
sigter forvandledes straks, da de så det irriterende røde apparat.
Jeg fik senere lejlighed til at bemærke: " Den sejlede utrolig stærkt,
den overhalede os hele tre gange". Til en hyggelig kapsejlads hører
en præmieuddeling, og da man i erkendelse af turens længde en
dog havde etableret et halvvejsmål ved Nakskov, blev det en bety
delig høst.
En løbspræmie, en overaltpræmie, en halvvejspræmie, og så en til, i
alt fire, alle af Holmegårds glas.
Den ene var et glas i overstørrelse, som det var svært at finde an
vendelse for. Det var det ikke denne aften. Nogle foreslog nemlig,
at det skulle bruges til at brygge "kander". Det bestod vist af
porter, citronvand og snaps. Det blev så sendt rundt adskillige
gange, og det blev en meget munter aften.
Nu var det ikke tilrådeligt at tage bilen hjem, så jeg besluttede at
sove i båden. Belæsset med mine fire præmier kom jeg da også
ombord, lavede et let svaj ind om undervantet, og rettede for meget
op.
Desværre var nabobåden ude at sejle, så jeg havnede i karret med
præmierne. De flød nu pænt i hver sin papkasse. Jeg svømmede
rundt og samlede dem op en for en mens jeg undrede mig over, at
de ikke sank.
Næste dag måtte jeg så, uden en tør trevl, iføre mig alene spraglet
olietøj og køre hjem i højt solskin. Jeg blev dog ikke stoppet, og da
jeg samme aften berettede historien for Niels Peter, klubbens bed
ste sejler, fortalte han, at han kun kom til porten, så væltede han
med cyklen og knuste sin præmie.
Det er vist den bedst arrangerede kapsejlads, jeg nogen sinde har
deltaget i. Alene det at sende en motorbåd til Nakskov for at tage
halvvejsmål krævede jo en betydelig frivillig indsats.
Alligevel var tilmeldingen næste år for lille til at gennemføre end
nu en sejlads.

Kort & Matrikelstyrelsen
Søkort
De danske farvande er dækket af 64 kort, de
grønlandske farvande af 93 kort og de færøske
farvande af 5 kort. Opdaterede søkort over de
danske farvande udgives hvert år i februar
marts som ajourførte optryk eller som nye
udgaver. For grønlandske og færøske søkorts
vedkommende genoptrykkes disse normalt
med intervaller på maksimalt 5 henholdsvis 2
år. Ajourførte optryk annullerer ikke tidligere
tryk af samme udgave, men af hensyn til det
løbende rettelsesarbejde tilrådes det brugere at
rekvirere de ajourførte optryk. Ved større æn
dringer af kortene udsendes disse som nye
udgaver, der annullerer den tidligere.
Gældende udgave fremgår af "Indeks over
danske søkort" og "Indeks over grønlandske
og færøske søkort". Meddelelser om ud
sendelse af nye udgaver, ajourførte optryk m.
v. bringes løbende i "Søkortrettelser".

Fortsættes i næste nummer...

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.
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fra bestyrelsen

Aktiviteter 2001
Kapsejladser i SSF

Nk>
Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen
Thomas Fogtmann
Brydes alle 21, 2300 S
Anne Kos
Bygrænsen 9, 2770 Kastrup
Alan K. Rithamer
Tjørnerækken 3, 2300 S
Preben Sørensen
Kastrupkrogen 17, 2770 Kastrup
Rene Moselund
Følfodvej 20, 2300 S
Torben Andersen
Lundemose 32, 2670 Greve
Sebastian Mejer
Iranvej 10, 2300S
Martin Høier
Dyvekes alle 8, 2300 S
Jesper Petersen
Ungarnsgade 26, 2300S
Michael Nielsen
Alleen 72, 2770 Kastrup
Michel Papapetros
Kaktusvej 42, 2300 S
Jørgen Petersen
GL Kirkevej 14, 2770 Kastrup

Nye reklameregler fra 1.1.2001
ISAF har vedtaget nye reklameregler Kapsejladsreglernes tillæg G - som
kommer til at betyde en liberalisering
på reklameområdet. De væsentligste
ændringer betyder i hovedtræk:
• Fri reklame på privatejede sejlbåde
(generelt som udgangspunkt)
•OL-klasser kan ikke lave begræns
ninger af nogen art
•Andre ISAF godkendte, internationale
klasser eller f.eks. nationale klasser
kan individuelt beslutte at begrænse
reklame eller helt forbyde denne, kat
egori A (som hidtil)
•Nationale sejlunioner kan beslutte
specielle regler for deres område og
nationale klasser samt respitsystemer

Andre
28. januar
i

Sejlerskolen

Ikke meget nyt.
Bådene står trygt og godt i teltet.
Husk møde for instruktørerne
fredag den23. februar 2001
klokken 1900 i Skipperstuen
Glædelig jul og godt nytår til alle
Med Sejlerhilsen
Claus Villadsen
Skolechef

DS 1 hovedbestyrelse skal i løbet af
efteråret drøfte og beslutte evt. specielle
tillægsbestemmelser som skal være
gældende i Danmark. Hidtidige restrik
tioner som f.eks. begrænsningen at der
ikke kan være reklame i storsejl og ge
nua/ fok på nationale éntypeklasser,
standardklasser og både der sejler
DH/LYS kapsejladser, skal bl.a. revur
deres.
Den engelske tekst kan findes på ISAF's
hjemmeside og downloades som en
pdf-fil: http://www.sailing.or^meeting^/2000novembei/f inaladcode.html.
Dansk oversættelse vil snarligt blive lagt på
zuivw.sejlspcntdkiaider "kapsejlads".

Fester

Søndag d. 12. novenber, havde
Tina på eget initiativ inviteret de 2
sang- og spillefugle "Nynne &
Ragnar" på besøg om eftermid
dagen.
Nynne, som er dansk og Ragnar,
som er fra Skotland, underholdt
os med en stribe skotsk/irske og
svenske sange i nogle timer til
stor jubel for gæsterne. Herefter
tog 4 ensklædte sangere (heraf 1
kvinde) over med en række
danske sømandsviser, der
ligeledes gjorde stor lykke.
Det blev en særdeles vellykket
eftermiddag for de små 100 men
nesker, der på trods af at Tina var
kommet for sent til at annoncere
det i bladet, havde søgt ned i
klubben for at hygge sig i det
kedelige efterårsvejr.
Absolut en eftermiddag, som vi
gerne vil gentage i det nye år,
hvor vi så i god tid vil have det
annonceret i bladet.
Festudvalget

fra DS SejlerNyt - Oktober 2000
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Internationalt Bundmalinger
Fra og med 1 januar 2000 er følgende bundmalinger
fra International godkendte til brug for fritidsfartøjer
C.T. Kobber
God begroningshindrende og økonomisk kobberbaseret blød bundmaling, kan ikke bruges på aluminium.

Interspeed Ultra
Effektiv hård bundmaling med Teflon. Kan poleres til glat overflade. Ideel til hurtige både i fartområde indtil
50 knob, kan ikke bruges på aluminium.

Micron Optima
Ultimativ begroningsbeskyttelse. En super effektiv tokomponent bundmaling. Et velkendt og gennemtestet
produkt, som giver en uovertruffen beskyttelse mod begroning. Micron Optima er selvpolerende og vand
baseret, hvilket er en stor fordel for brugeren og miljøet. Fartområde indtil 15 knob. Kan ikke bruges på
aluminium.

Micron Extra 2000
Højeffektiv selvpolerende bundmaling med flerårseffekt. Ny effektiv recept. Kan søsættes op til 12 måneder
efter påføring. Fartområde indtil 15 knob. Kan ikke bruges på aluminium, letmetal eller zinkbehandlede
overflader.

Cruiser Premium 2000
Effektiv selvpolerende bundmaling, der yder god beskyttelse mod begroning. Kan ikke bruges på alumini
um. Fartområde indtil 30 knob.

VC 17 M Biocidfree
Effektiv hård tyndfilms bundmaling med Teflon, der giver en superglat finish. Kan tåle høje hastigheder. Kan
ikke bruges på aluminium. Også til ferskvand.

TRILUX
Hård bundmaling med Teflon, til sejleren der vil have kridhvid bund. Ideel til den krævende kapsejler og
hurtige både. Til dem der vil polere bunden fuldstændig glat. Kan bruges på primet aluminium.

VERIDIAN
Ny revolutionerende giftfri silikone baseret bundmaling. Består af et 2 lags system, Tiocoat og Topcoat.
Kan bruges på aluminium. Også til ferskvand.
Derudover føres Fabi Eco, Larco Racing II, Chruiser Eco, Micron Eco.

Forhandles hos Flugger farver.Holmbladsgade 25. Møllegade 4 Dragør

FILigger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23.
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SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
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Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Olympiske Komite
Dansk Sejlunion
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Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Restaurationen

32 58 32 96

Telefax

32 59 35 60

SutiAW

E-mail:
Ungdomsafd

ssf_ungdom@e-postboks.dk

Postgirokonto: 7 05 65 16
Kontoret er åbent torsdag kl. 19 00 - 20 30 .
I kontortiden træffes:
formand, kasserer og havneudvalg

Havnekontoret

tø\\ettett* 0SteY
\dgatvgs

32 58 14 24

efcstta

Åbent: man. - ons. kl. 14 -15 & tor. kl. 15-17

ol
Foreningens bestyrelse:

gevinst P a

\\\eptø det

Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk

EttetW e

Næstformand:
Erling Jørgensen

32 58 63 00

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

32 57 13 40

Sekretær:
Bjørka Schandorff
Email

32 58 20 36
bjorka@mail.tele.dk

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
Erling Jørgensen

32 59 49 24
32 95 36 89
32 58 63 00

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim Petersen

32 97 33 50

Kapsejladschef:
Erik Povlsen

32 52 98 89

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS
Billige kvalitetstryksager

Skolechef:
Claus Villadsen
E-mail

32 84 81 31
sejlerskolen@hotmail.com

O)

Ungdoms- og jolleleder:
Henrik Gravesen
mobil
E-mail

32 52 16 05
22 35 10 24
hegr@slv.dk

Vagn Preisler

32 55 23 03

<0
GL

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
TIL SPECIALPRIS
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"C Kataloger - Faktura - Kuverter - Etiketter - Brevpapir - Prislister - Bøger ^3

Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup

22 90 06 36
32 58 43 11

Ansvarshavende redaktør:
20 32 02 38
chiep@private.dk

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland
Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

32 52 98 89

32 51 71 79

Oplag: 1.400 eksemplarer

Deadline for indlevering af stof
3^1 til næste blad er:
tilden 1ste i måneden.
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Festudvalg:

Poul Christensen
E-mail
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Alt i bogbinderarbejde
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£ Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag »
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v/Tina og Søren Møller

Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79
Forsidebilledet:
Den grå vintertid kan bruges til at mindes den varme tid og p
næste sommers ferierejse. Her et indtryk fra den østlige
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Nytår 2001
Miljø mig her, miljø mig der, miljø
mig alle vegne, kan man overhovedet
snart få lov til at "bevæge" sig!!!!
Udsagnet er naturligvis provokatorisk,
for hvis vi ikke værner om miljøet
Jens Green Jensen
har vi heller ikke noget miljø at
Formand
holde fritid i.
Men når det er sagt, hvad er det så for et miljø vi godt vil
værne om??
Ja, til det spørgsmål er der mange meninger, i aviserne
kører miljødebatten i fuldt gear, og der er grupper af
borgere og politiske partier, som tilsyneladende har
patent på, hvordan vi i Danmark klarer den sag.
Sejlerfolket går heller ikke ram forbi:
Mere miljøvenlig bundmaling, ja naturligvis, men det
virker noget omvendt, når det er fritidsbådene man laver
regler for først, det er vist ikke de fartøjer, som har den
største indflydelse på vandkvaliteten i vores farvande.
Udledning af spildevand fra vores både er så det næste
skridt, som skal "redde" vandmiljøet i vores farvande.
Det kan jo ikke være den sunde fornuft, der får politikere
og embedsmænd til at fremkomme med et sådant forslag,
man behøver ikke engang den "lille kugleramme" for at
regne ud, at det over hovedet ikke har nogen indflydelse

V

'V°>y

på vandkvaliteten.
Hvis ikke det er den sunde fornuft, der er årsagen til at
sådanne forslag og bestemmelser fremkommer, hvad er
det så??
I Sundby Sejlforening har vi fået vores "udsynsmiljø"
spoleret ved en række havvindmøller placeret lige uden
for havnen.
Vindmøller levere miljømæssigt "rigtig" elektricitet, det
er dyrt, men miljøet er i orden.
Er der nogen der har tænkt på, at Øresund nu er blevet et
hav og
ikke et sund, så måske skulle man overveje at døbe det
om til "Ørehav".
Når og hvis der bygges i vores "sydlige baghave" er det
hele vores miljø, der ændrer sig, et miljø som ikke passer
ind i forkromede og veluddannede arkitekters opfattelse
af hvad selvskabt miljø er.
Med ønsket om en god sejlsæson 2001, og nydelse af
miljøet mens vi har det.
GODT NYTÅR
Jens Green Jensen

GENERALFORSAMLING
FORÅR 2001

Søndag den 25. marts
kl. 900
i klubhuset

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Valg
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt

Sekretær
Bjørka Schandorff
Skolechef
Claus Villadsen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Kim Petersen
2 Havneudvalgsmedlemmer
Rasmus Bech
Erling Jørgensen
Festudvalgsformand
Vagn Preisler
Suppleant til bestyrelsen
Bjarne A. Larsen
Redaktør
Poul Christensen
1 måler
Karl Thorup
1 revisor
Brian Frisendahl
1 revisorsuppleant
Benny Gustafsson

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
søndag den 25. februar 2001 kl. 900
Bestyrelsen
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Referat af

bestyrelsesmøde
tirsdag den 2. januar 2001
Den foreløbige og ureviderede bud
getsammenligning pr. 31.12.2000
blev forelagt af kassereren, og den så
bedre ud end frygtet for et kvartal
siden.
Revisionen af regnskabet vil blive
foretaget i løbet af januar måned.
Kassereren meddelte, at mange af
brugerne af el på pladsen ikke har
været flinke til at indsende
opgørelser over deres forbrug. De
vil få tilsendt en opkrævning på et
anslået beløb.

det om vi skal sende en repræsen
tant eller lade os repræsentere ved
fuldmagt.
Henrik og Erling har gennemgået
forsikringerne af bådene. Der vil
blive udarbejdet en ajourført forteg
nelse over de tilsluttede både.
Den første respons på korrekturlæs
ningen af de nye love er modtaget.
Der var ingen bemærkninger hertil.
Bluserne med klubbens logo er klar.
De kan købes til kostprisen: kr. 350
ved henvendelse på kontoret.

Punkt la, Protokol:
Intet.

Punkt 3, Havn og Plads:
"Bollen" skal have et nyt ekkolod.
Der var indhentet tilbud. Besty
relsen vedtog et indkøb til kr. 2300.-.
Der skal købes en ny fejemaskine. En
reparation af den gamle vil koste kr.
12.000, og reservedele er næsten
umulige at skaffe. En ny maskine
med 100 cm kost vil koste kr. 18.000.
Der var enighed om at indkøbe en
ny maskine.
Renden er udgravet og udgiften på
kr. 49.200 plus moms blev neutral
for klubben, da tilskuddet fra kom
munen udgør kr. 50.000.
Der blev i alt opgravet 1590 m 3 .

Punkt lb, Eksterne forhold, der
berører SSF:
Erling følger op på den artikel, der
var trykt i blad nr. 1, 2001.
Jens vil skrive til Søren Pind og Bo
Asmus Kjeldgaard og medsende de
oplysninger Jens Kramer Mikkelsen
indtil nu har fået fra os.
Når der i BR skal tages beslutning
om byggeriet har man lovet at hen
vende sig til Jens, så vi kan følge
med i, hvad der foregår.
Angående det maritime ung
domshus: Hvis placeringen skal
være som først foreslået på nordre
plads skal ASS integreres i bygnin
gen, og det kan ikke lade sig gøre.
Andre forslag om placering af huset
på SSF's område syntes en enig
bestyrelse var en meget dårlig ide.
Advokat Bjarne Winther har gen
nemgået lejekontrakten og har ikke
fundet nogen "huller" i den. Han
inddrages i sagen igen efter behov.
Punkt 2, Beretning:
Den 24. og 25. marts holdes sejlerdag. Programmet for seminaret
om lørdagen foreligger ikke endnu.
Forslag til behandling skal være
sekretariatet i hænde senest 15. janu
ar.
På grund af sammenfald med SSF's
forårsgeneralforsamling overvejes
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Punkt 4, Klubhus:
Alle aftaler er i hus og arbejdet be
gynder den 3. januar og den 17.
kommer rengøringsfolkene.
Der ophænges et nyt søkort i klub
huset.
Bestyrelsen ønskede ikke at benytte
sig af et tilbud om opsætning af en
spillemaskine i klubhuset.
Punkt 5, Fester:
Julefrokosten og juletræsfesten for
løb godt, men arrangøren savnede
en person til at tage billeder og
skrive lidt om arrangementerne.
Formanden gentog den tidligere op
fordring til at arrangørerne selv
fandt en person, der ville påtage sig
opgaven, da redaktøren ikke kan
være til stede hver gang.

Den 11. februar gentages succesen
med Nynne og Ragnar. Der annon
ceres i bladet.
25. februar holdes fastelavnsarrange
mentet og forårsgeneralforsamlingen er den 25. marts kl. 09.00.
Punkt 6, Sejlerskolen:
Tilmeldingskupon til sejlerskolen
bringes i bladet og lægges i mellem
gangen. Der er plads på alle hold.
24. marts afholdes møde for de nye
elever.
Skolechefen blev opfordret til at
komme med oplysninger om sejler
skolen til klubbens hjemmeside.
Punkt 7, Ungdom og joller:
U-informationen med sæsonpro
grammet i kort form er udsendt.
Lederen vil lægge en komplet plan
over sæsonens arrangementer og
kurser på kontoret.
Den almindelige Undervisning gen
optages den 4. januar og det særlige
navigationskursus begynder den 18.
januar. Alt sammen foregår i ung
domshuset.
Selve sejladserne forventes begyndt i
marts måned.
Punkt 8, Kapsejlads:
Den 10. januar holdes det næste
møde i styregruppen om DM i
Folkebåde.
Der er sponsoreret nye bøjer til kap
sejlads. Stagerne på de gamle repa
reres.
Aftenkapsejladserne sammen med
Kastrup begynder den 3. maj.
Den 19.-20. maj holdes Ynglinge
stævne.
Hempel ønsker ikke længere at
sponsorere "Hempel Cup". Stævnet
holdes kun såfremt en ny sponsor
kan findes.
Den 9. juni er der Folkebåds-tune-up
inden selve folkebådsstævnet den 8.12. juli.
Familiesejladsen holdes den 17. juni.
Oldboys stævnet er den 18.-19. au-

Oldboys stævnet er den 18.-19.
august.
Broræs arrangeret af Østersøkredsen
med start i SSF og slut i Dragør fore
går den 25. august og er for kap-,
tur- og motorbådssejlere.
Den 16. september er der klub
mesterskaber.
Den 22.-23. september afholdes
Forterne Rundt.
Datoen for et evt. Lachmontstævne
er p.t. ukendt.
Klubbens hjemmeside er under
revision.
Der er modtaget accept på lån af
græsarealet nord for klubben til
camping i forbindelse med Folkebådsstævnet.
Punkt 9, Motorbåde:
Intet.
Punkt 10, Sikkerhed:
Trods hundevagten har der været et
par indbrud, og derfor er der nu sat

et alarmsystem op. Anskaffelsen
koster ca. 15.000. Driftsomkost
ningerne på ca. 5000 kr. årligt
forventes dækket over indtægten fra
ikke gåede vagter. Bestyrelsen var
enige om anskaffelsen.
Desuden vil Kim og Erling sørge for
at der opsættes et antal belysningsspots med følere forskellige steder
på området.
Som konsekvens af indbruddet er
låsesystemet ændret.
Der skal placeres yderligere to bøjer
i indsejlingen. Dette vil blive gjort af
havneudvalget.
Vagtordningen skal tages op til
revision igen. Pladsmanden sætter
retningslinier for de "professionelle"
vagter op i gangen.

Man bedes huske at påføre alle
arrangementer på kalenderen og på
redaktørens aktivitetsplan, så det
også bringes i bladet.
Punkt 12, Evt.:
Næste møde er den 29. januar.
Mødet slut 21 15
Jens Green Jensen
Formand

Bjørka Schandorff
Referent

Punkt 11. Bladet:
Det udsendte blad var i orden.
I forbindelse med indlæg bedes man
huske deadline.

Fastelavnsfest
med tøndeslagning i SSF
søndag den 25. februar
kl. 12
Tønder til børn, damer og
herrer i alle størrelser.
Fine præmier til
Kattekonger og
Dronninger.
Mød op i god tid,
vi begynder
præcis
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Amager

Bådtransport
Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Qi

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
® 32501978

Vi gentager
den store succes
fra den 12. november 2000

Fa et motoreftersyn nu
og se fremtil enproblemfri
sommer
Mange får sig en ubehagelig overraskelse, når sæsonen starter til
foråret - tæring, problemer med karburatoren... Kom ind og lad os klar
gøre din påhængsmotor nu. Vi udfører alle reparationer.
Klargøringen omfatter:
• Affedtning af motoren med OMC motoraffedtningsmiddel
• Olieskift i gearkasse
• Alle bevægelige dele gennemsmøres
• Rensning af karburator og filter
• Check af tændingssystem
• Motoren testes i prøvekar
• Motoren behandles med rustbeskyttelse
Priser excl. moms.
2- S HK, 3S5 kr.
6 - 10 HK, 425 kr.
12 - 25 HK, 460 kr.
26 - 45 HK, 545 kr.
46 - 75 HK, 725 kr.
80 -120 HK, 895 kr.

med

Nynne
&
Ragnar
en rigtig
eftermiddagsmatiné
søndag den 11. februar
kl. 14
Snyd ikke dig selv
for en
hyggelig eftermiddag
i venners lag.
Entre 10 kr.

Navtek Marine Center,
WildersPlads, Bygn. C, tlf. 3157 37 72.
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr • Autoriseret vadested
-15 ton kran. Alle marker af påhangsmotorer repareres.
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Sjælland Rundt med Rimfaxe
Et temmelig vidtløftigt tilbageblik,
af Mogens Hauscultz
...fortsat fra forrige nummer.

Tilbage til Helsingør.
Det næste markante år var 1981.
Starten gik på kryds i svag svin
gende vind og en kraftig medstrøm.
Hvordan det nu ellers gik til, lyk
kedes det os ikke alene at formøble
en pæn start men at blive den sidste
af ca. 80 spækhuggere, ja faktisk
næsten af hele starten. Vi havde
forsøgt at vælge de rigtige ben, men
kom efterhånden tæt ind under
land, og når vi ville udad mødte vi
en flåde af både på styrbord halse, så
vi måtte vende ind igen. Intet er vel
så galt, at det ikke er godt for noget,
og da vi kom til Wl-bøjen beordrede
jeg kurs nordpå ud i strømmen, og
vi passerede stadig nye strømskel.
Vi sejlede naturligvis også vestpå,
men hver gang det kneb tog vi læn
gere udad. For spøg sagde jeg til vor
ældste gast Robert: "Hva 1 pokker,
der er en isbjørn", og han vendte sig
for at se efter. Inde under land lå et
kæmpefelt, der var gået helt i stå, nu
var der nærmest ingen vind. Jeg har
siden hørt, at man derinde kæmpede
sig helt ind på grunden for at undgå
modstrømmen i idvandet, ja nogle lå
endda for anker, men vi kanede altså
af sted med den nordvestgående
strøm, og passerede efterhånden
hele feltet, som også omfattede de
foregående starter. For at det ikke
skulle være løgn kom vinden en
delig fra NNV og først til os. Vi var
kommet på linie med de første un
der land, men det er jo risikabelt at
ligge så langt ude på en fløj. Vi
havde frisk vind med slæk på
skøderne mod Odden og studerede
naturligvis ivrigt feltet i kikkerten.
De forreste sejlede fra os, det var jo
de store både, men vi skelnede også
en gruppe spækhuggere, der løb fra
os. Så slækkede vi lidt ud efterhån
den, og kom efterhånden nærmere
feltet. Egentlig har man jo heller
ikke vundet noget, før man enten
passerer et hjørne eller er inde i

rækken, og hvis vinden gik i syd
eller omvendt gav os plat læns til
Odden, så var alt hurtigt sat til. Da
vi således havde solgt det meste af
den ekstra højde, kunne vi se i
kikkerten, at de hurtige spækhug
gere var kaskelotter. Ved Odden
spidsede vinden, og vi endte med at
måtte tage et langt ben udad, mindst
20 minutter, og vi var så tredie
spækhugger rundt, vi lå ganske tæt.
Nu fulgte en utrolig spilertur ned
gennem Storebælt i op til 12 m/s,
hvor vi på et tidspunkt fik sejlet hele
fordækket under vand og havde den
nydeligste bovbølge fra begge sider
af kahytten. En let lufning fik dog
hældt vandet af, men vi fandt ved
hjemkomsten godt en spand vand i
forrummet, kommet ned gennem
luftventilen. Min ældste nevø var
med som gast, og han var efterhån
den blevet en erfaren ynglingesejler.
Han lærte os, at når man havde fået
viklet spileren rundt om fokkestaget
skulle man blot bomme, så ville
møllen dreje den modsatte vej,
ganske nyttigt. Vi fulgtes med nr.
111 Miraculix, og det var ikke så
dårligt. Den vilde spilersejlads for
satte helt gennem Bøgestrømmen,
hvor Miraculix nærmest krydsede
med spileren mellem de to soldater
for at kunne beholde den oppe ud
gennem renden og videre over
bugten. På et tidspunkt i Øresund
troede vi, at vi alle ville slå Aksel
Holms gamle rekord, men vinden
døde, så vi endte med knapt 37
timer. Vi blev nr. 4, mindre end tyve
minutter efter Knudsen, som vist
dermed overtog tronen i spækhug
gerklassen. Det var mindre end det,
som vi havde smidt væk ved Odden,
og da tænkte jeg, at når vi får det
hele foræret på et sølvfad og allige
vel ikke formår at vinde, så gør vi
det aldrig.
Man skal aldrig sige aldrig, og i 1984
gik det anderledes. Her må jeg ind

skyde, at Robert meldte fra som gast
med den begrundelse, at han ikke
kunne sove. Hans lydelige snorken
sagde dog noget andet, men han
nærmede sig de 70 år, og havde året
forinden fået at vide af konen, at han
godt måtte sejle med, bare han
lovede ikke at gå på dæk. Dog var
han nær faldet over bord, da han
skulle hale i bomudhalet, og det
pludseligt knækkede. Robert var
ellers en spændende gast. Han
havde sejlet hele livet, først med de
gamle skonnerter i Østersøen, siden
i konvojerne under krigen.
Kapsejlads havde han ikke selv dyr
ket, men han havde dog været gast
hos den navnkundige Aage Sejrbo.
Robert var stadig stærk som en
bjørn. Når man bad ham stramme
ind i fokken, trak han bare, det pjat
med håndsving og spil var vel for
nymodens. Desuden kunne han
fortælle. Et par eksempler skal med.
Han sejlede Sjælland Rundt med
Sejrbo, og en af gasterne havde fået
øje på en kost og ville finde ud af,
hvad det var for en. "Det kan vi sgu
se, når vi kommer derhen", lød det
tørt fra Sejrbo. En anden af hans
yndlingsskrøner stammede fra årene
som skibsdreng. Det var hårde tider
for træskibsfarten, og skipperne
måtte sejle alene med en dreng. De
var utroligt fedtede med provianten
og tanken om fedtede skippere for
lod aldrig Robert, selvom han ikke
klagede over forplejningen i
Rimfaxe, måske havde han også be
varet en instinktiv fornemmelse af,
at det kostede lussinger. Blandt
deres mange problemer var også
tolderne. Nu var de kommet til en
finsk havn, og tolderen kom om
bord. Skipperen hældte en solid
whisky op i et ølglas og sagde: "Du
skal have en lille en". Det kunne
måske gå an, mente tolderen, og da
den var drukket, foreslog skipperen
straks, at han skulle have en til det
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straks, at han skulle have en til det
andet ben. Det mente tolderen også,
og han var efterhånden helt
medgørlig, for da han nåede bunden
af den, udbrød han: "hov, den røg
sgu i samme ben".
Året før havde det været isvinter, og
i radioens farvandsefterretninger lød
det bestandigt: "På grund af
issituationen kan afmærkningen i de
indre danske farvande ikke
forventes at være på plads og i
orden". Da det også havde forlydt
det meste af maj måned, blev det for
meget for Robert, og han skrev et
åbent brev til farvandsdirektøren og
spurgte om han nu på den baggrund
godt kunne risikere at tage på ferie i
båden den 15. juni. Om nu det fik
dem til at vågne og opdage, at det
hvide omkring dem ikke var sne
men bare støv og at det var på tide
at vove sig ud med bøjerne, vides
ikke, men han fik et beroligende
svar, og udsendelserne ophørte.
Vi havde i et antal år været 5 mand
ombord på Sjælland Rundt, tre til at
sejle og to til at sove. Det var
ordren, men ikke helt virkeligheden,
for trediemanden om natten tog sig
altid en god lur på tværkøjen, og om
eftermiddagen var vi så fem oppe og
kunne hverken komme frem eller
tilbage. Nu var vi kun 3, foruden
mig var det Carl og Uffe, som var
den mest erfarne. Han var begyndt
som underdog blandt særdeles
hårde hunde i en W-båd, der sejlede
mere under end over vandet, og
havde siden deltaget mange år som
skipper på sin egen spidsgatter. Vi
fik nu min yngste nevø Mikael med
som fjerdemand. Han havde ikke
megen erfaring, men det skulle han
få. Det startede meget fredeligt. Vi
plejer at få en fornuftig start, og så
gælder det jo om at fejre det, inden
vi har tabt for meget, så vi tog en
Gammel Dansk eller to. Siden
blæste det op og Mikael fik glæde af
drammen en gang til. Det blev et
surt kryds til Røsnæs, og søsygen
hærgede. I Sejrøbugten blev jeg
afløst. Nu har vi de bedst tænkelige
søkøjer, men kunsten er jo at få
olietøjet af og klatre op i køjen, før
man bliver dårlig. Det lykkedes, og
jeg lå der med fred i sindet og hørte
søerne brage ned i cockpittet. Godt
det ikke er mig, tænkte jeg, grimt
tænkt af en skipper. De holdt da
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heller ikke længe, og jeg måtte tage
over. Efterhånden blev det for
meget med stor genua og rebet
storsejl, men jeg skønnede at det var
bedst at lade de to andre sove. Det
gik nu alt sammen, men måske ikke
så hurtigt. Nede i Smålandsfarvan
det havde jeg sovet længe og godt,
og jeg stod op. Det var frisk
spilersejlads, så jeg satte mig ud for
at få luftet det fugtige tøj med den
tanke, at jeg ville lave æg og bacon
for at styrke moralen, en sær
gammel tradition, vi har. Vi var nær
Venegrundene, og de fandt ud af, at
vi måtte bomme, så Carl gik op for
at bjærge genuaen. Så kæntrede vi
til luv. Jeg sad i vand til livet og
Carl på fordækket fandt heldigvis
noget at holde sig i. Nu gik det hele
lidt stærkt, og jeg kan ikke huske
detaljerne, men formodentlig
bomme-de båden selv, og spileren
viklede sig om fokkestaget. Nå, så
skulle man jo blot bomme igen, men
spileren lavede nu en ny mølle
højere oppe, så bunden var snoet
den ene vej, toppen den anden. Uffe
foreslog, at siden spileren var snoet
rundt om genuaen, som ikke var
kommet ned, kunne man vel få
begge sejl ned samtidig. Det var
hårdt arbejde for to mand, men det
lykkedes. Hvor Venegrundene lå,
fandt vi aldrig ud af. Der var
udsendt stormvarsel og himlen var
blåsort, så jeg udbrød: "jeg er sgu
ligeglad med om vi bliver nr. 52 eller
nr. 59, for det her har jeg ikke råd til"
(jeg er en lidt pessimistisk natur, vi
lå vist meget bedre), og beordrede
den lille genua, som jeg havde
drømt om hele natten, sat ud til luv.
Vi lå så og sakkede et kvarters tid.
Så kom vinden. Det var meget brat
og helt vildt, over 30 m/s. Bådens
voldsomme acceleration føltes i hele
kroppen, som når et fly starter. Da
den første forskrækkelse havde lagt
sig, kunne vi konstatere, at Carl
kunne styre båden, det var jo også
en perfekt sejlføring, selvom båden
nogle gange truede med at kæntre til
luv. Vi planede med en fart som
nok ingen spækhugger har prøvet,
hverken før eller siden. Bovbølgen
stod så højt nede ved cockpittet, at
man ikke kunne se ud til siderne,
når man sad ned. Vi hørte siden at
nogen i en anden båd kaldte os "den
flyvende hollænder". Men vi gik jo

også i stå, dvs. 8 knob, ellers har det
nok været det dobbelte, og fik så
mulighed for at se os omkring. Der
var totalt kaos. Nogle havde blot en
fok, mange blot riggen og en del
havde en spiler flagrende vandret
ud fra mastetoppen. En påstod
senere, at han havde logget 7 knob
for riggen. Vi havde været heldige at
sætte en sejlføring, som ingen kunne
drømme om at eftergøre, simpelthen
fordi det var livsfarligt at gå på
dækket og fægte med en spilerstage.
Alle syntes også, at de havde rigeligt
sejl på, så vi sejlede fra alt og alle.
Kunne hækstaget virkelig holde? Vi
fik rebet storsejlet på plat læns,
heldigvis havde vi fået afskaffet
rullerebet, men fokken måtte blive
oppe, til vi kom ind i smult vande
efter Storstrømsbroen. Den eneste
båd, der kunne følge os, var en
Elvstrøm 38. Den gik for fulde sejl,
genuaen var jo blot i læ, men storsej
let var tilstrækkeligt til at få den
store motorsejler til at plane, et
utroligt syn. Den skulle gennem
Grønsund og gik på styrbord halse,
mens vi gik på bagbord. Vi skulle
altså vige, men det var ikke så
simpelt, det var jo også begrænset,
hvor hårdt vi kunne skære med den
sejlføring. Vi skiftedes til at plane, et
halvt minut ad gangen, vældigt
længe, og når vi var 100 m forude
gik vi så pludseligt i stå, og den
anden kom farende forbi. Netop
som vi skulle til at gå bagom, gik de
i stå, og vi for forbi. Det varede nok
et kvarter, og vi kom tættere og
tættere. Måske blev vi efterhånden
tvunget så langt på den gale bov, at
vi et øjeblik kom langt nok bagud, til
at jeg turde skære op bagom, og det
gik godt til alles lettelse. Der var
udsendt opfordring til at søge
nødhavn, men det blev pointeret, at
der stadig blev taget både i mål. Det
var vel naturligt at løbe ind i
Kalvehave, men da der var 20 på vej
samtidigt ind vestfra og lige så
mange østfra, der var vendt om,
turde jeg simpelt hen ikke rode mig
ud i havnemanøvrer i det vejr, og
satte min lid til, at vi havde en agten
for tværs op over bugterne, så vi
kunne løbe hjem til Sundby.
Det skulle senere belønnes, at jeg var
et pjok. Vi krydsede nu op langs
Viemoseskoven blot for rebet stor
sejl, tilstrækkeligt til at sejle dækket

Viemoseskoven blot foz rebet stor
sejl, tilstrækkeligt til at sejle dækket
under vand, og regnen piskede van
dret ind i ansigtet, så det var svært
at se og at navigere. På et tidspunkt
gav jeg ordre til at vende, men Uffe
begyndte at falde af i stedet, han
ville vist helst tilbage. Vi fortsatte
dog, og fulgtes med en H-båd eller
måske var det en 806. De havde haft
en spiler hængende i toppen i snart 3
timer og besluttede at sænke den i
havet med fald og det hele efter
firekosteløbet. Den bjærgede vi, for
en spiler samler så meget luft, at den
ikke synker ret hurtigt. Fin og ny
var den, men flænget i toppen.
Havde de besluttet at sænke den i
havet på lænsen, kunne de selv have
sejlet hen og bjærget den, men den
løsning står jo ikke i lærebogen. Vi
gav den siden til North Sails, som
havde syet den, og der var nummer
i, men om den kom tilbage til ejer
manden, ved jeg ikke. Fokken kom
op igen, og det gik nemt over Fakse
Bugt, men ud for Stevns kom der
nogle ordentlige rivere, så båden
skar op og roret svigtede, en be
kendt svaghed ved spækhuggeren.
Det gik dog videre uden problemer,
vi havde det relativt roligt over
bugterne og besluttede at følge ba
nen Øst om Saltholm, og ikke blot
hjem under Amager. Ved Drogden
var bølgerne dog 3 m høje, mure af
vand, der kom væltende. Det red vi
pænt af, indtil en særligt kantet sø
pludseligt kæntrede båden, og i
stedet for at sidde ned blev vi rejst
op med fart forover og udsigt ned i
det frådende hav i læen, nær slynget
ud af båden. Heldigvis fik vi begge
fat i noget, men vi så forskrækkede
på hinanden og besluttede, lidt ulo
gisk, at tage storsejlet ned. Nu
mørknede det, og der var ikke rart
ved Saltholm. Jeg gav ordre til Carl
om at styre 60°, indtil vi nåede fyr
linien, der i det mindste kunne lede
os lidt ad vejen. En H-båd lidt til luv
lokkede ham dog, og han styrede
45° hver gang jeg så efter. Det
skændtes vi om mange gange, indtil
vi ret forude i halvmørket så en båd
med blafrende sejl og en krængning
på 45°. Han stod åbenbart på
Søndre Flint, og hvis blot vinden gik
lidt mere i syd, ville han få den høje
sø ind og være i livsfare. Nu fun

gerede han som et perfekt sømærke.
Så kunne Carl omsider finde ud af at
falde af. Vi kom vel forbi Saltholm
og skulle bidevind ind til Sjælland.
Sejlføringen var jo tosset, med blot
genuaen, en voldsom belastning af
masten, da den ikke havde støtte på
midten, og søen var om ikke høj så
dog meget krap. Desuden var det
koldt, og Carl, som ellers er blandt
de sejeste, bad snart om at blive
afløst ved roret. Vi andre sad og
lunede os i kahytten. Vi nåede kys
ten, fik storsejlet op igen, og det gik
nu i smult vande nemt til Helsingør.
Da vi havde passeret mållinien, slog
vi et slag indad for at komme i havn.
Så lød det fra dommertårnet:
"Velkommen igen Rimfaxe", og en
lang pause, hvor jeg tænkte, at nu
diskvalificerer de os for at krydse
mållinien to gange, men fortsæt
telsen lød: "Så vidt vi kan se, er I den
første spækhugger i mål". Klokken

var halv fem om morgenen, og vi
var for trætte og for overraskede til
egentlig at blive glade, vi havde jo
heller ikke sejlet kapsejlads i over et
halvt døgn, men blot prøvet at over
leve. Hundesultne var vi også, pro
vianten var næsten urørt, og vi
varmede nogle dåser inden vi krøb
til køjs. Sandt var det, vi havde vun
det Sjælland Rundt, og egentlig i en
pæn tid, sammenlignet med H-bådene, godt 40 timer.
Kun 5 spækhuggere sejlede direkte i
mål, andre havde nok været i havn
et døgn, til vinden løjede til kuling.
Der var en tolvtepræmie til den sid
ste, han nåede mål 13 sekunder før
tidsfristen på 84 timer.
Fortsættes i næste nummer...
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mat
Butik med alt i udstyr
Hempel
Glasfibermaterialer; polyester fra kr 25,-/kg
Suzuki forhandler
Alt i fiskeriudstyr
Maritim beklædning

Forsikringskader
Fribordslakering
Hempelosmosecenter
Reperation af træ- og glasf iberskader
Installation og reperation af bådmotorer
Smedeværksted
Bedding til 15 ton

fac

/

Gode Parkeringspladser
Bus nr 9, 36, 2505
AAotorvejen til Kastrup
Tog til Lufthavnen

Åbningstider.
Man- fredag
9.00 -17.00
Lørdag
9.00 -14.00
søn-helligdage(15/3-15/7)
9.00 -14.00
Vor fiskerispecialist
ELLEN OSTENFELDTvil være på sin pind
TIRSDAG OG TORSDAG
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Sejlerskolen
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Nyt fra sejlerskolen

Amagerbanken

Så er det atter tid til at få meldt sig til sejlerskolen, sæsonen 2001
Se tilmelding herunder, husk at udfylde alle punkter.

cr> -t

w

Lørdag den 24. marts kl. 10 00 i pejsestuen er der
introduktionsmøde og holdfordeling.

/^

s?°

Mandag den 2. april begynder klargøringen af bådene som
forventes sejlklare omkring standerhejsningen.

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

Jeg vil lige minde instruktørerne om lærermøde
fredag den 23. februar kl. 19 00 i skipperstuen
Med Sejlerhilsen
Claus Villadsen
Skolechef

Husk "kørekort"

Tilmelding til sejlerskolen
Indtil den 1. marts kan du tilmelde dig sejlerskolen ved at
udfylde og indsende eller aflevere nedenstående kupon til
kontoret.
2. års elever og elever fra navigationskurset har første prioritet
til at vælge ugedag og hold
NB! Hurtig tilmelding er en fordel for alle.
NB! Husk at melde dig til, også selvom du deltog sidste år.
Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du blot skrive de
samme oplysninger på et stykke papir.
Kurset er vederlagsfrit for SSF's medlemmer, bortset fra dit
personlige udstyr.
Tilmeldingen er kun gyldig, dersom alle punkter er
meningsfyldt udfyldt.

til speedbåde fra 1. juni 1999.
Fra den 1. juni 1999 skal førere af planende
fritidsfartøjer under 20 bruttotons have et
særligt duelighedsbevis.
Personer, der har bestået den almindelige
duelighedsprøve anses for at opfylde
kravene.
Er man fyldt 16 år og kan den 1. juni 1999
dokumentere at have været ejer eller bruger
af et fartøj som omfattes af bekendtgørelsen
i mindst 1 år, skal man dog først have aflagt
den særlige prøve senest 1. juni 2002. Hele
bekendtgørelsen kan ses på Søfartsstyrel
sens hjemmeside: www.sofartsstyrelsen.dk

Sejlerskolen 2001
Medlemsnummer:
Navn:

CPR nr.:

Adresse:

Tlf. privat:

Postnummer/by:

Tlf. arbejde:

Har du den teoretiske navigationsprøve?

Ja

Har du deltaget før? Ja

Nej

Ønsker du at gå til prøve i motorbåd eller sejlbåd? Skriv M eller S
Hvilken dag ønsker du at sejle?

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Alternativ dag?

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag.

Bemærkninger:
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Nej

Aktiviteter 2001

-fra & til medlemmerne

Januar
Søndag 28
Marts
Søndag 5
Søndag 25

Bankospil
Fastelavnsfest
Generalforsamling

20.12.2000
Mange tak for opmærksomheden til
min 70 års dag og tak for eders
gode humør, som gjorde den rigtig
festlig. Det var også dejlig mad Tine
havde tryllet frem.
Tak
Tak allesammen
fra Margit

Julefrokost
Julefrokosten blev en stor succes.
Tina havde endnu engang
overgået sig selv hvad den kolde
mad angår, idet der var alt hvad
man kunne begære af kulinariske
ting til ganen.
Vagn havde i dagens anledning
lavet to lotterier, et til damerne og
et til herrerne,
Så kom han ind med fire kasser til
damerne og sagde, at han nu ville
udtrække fire numre, hvorefter de
fire skulle vælge en kasse hver.
Der var bare det minus, at een af
kasserne var tom. De fire blev
spurgt om de ville sælge deres
kasse for halvtreds kroner, hvilket
der var en der ville, hvorefter en
anden fra salen købte rettigheden
til kassen for andre halvtreds.
Hun fik så lov til at åbne først og
stor var jubelen i salen da det
viste sig at kassen var tom.
De andre åbnede så deres
præmier, hvor første prisen var en
Gettoblaster med kassettebånd og
CD afspiller plus fjernbetjening.
Meget flotte præmier og selv om
musikken spillede med en
overtime var stemningen så høj at
vi kunne have blevet ved i flere
timer hvis ikke musikken var
engageret andet sted.
Jeg ser frem til julefrokosten
næste år.
A 122 Kim Andersen

t

Seniorerne

Som en af deltr agerne i Seniorer
nes julefrokost vil
jeg gerne sende en
stor TAK til Sejl
foreningen for det fine arrange
ment.
Vi havde alle en rigtig dejlig efter
middag med Tina's overdådigt
flotte Ta'selv frokostbord, musik
og sange, så der var god stemning
og svært at få sluttet.
Michael og alle, der hjalp til,
gjorde det meget festligt for os
alle.
Jeg glæder mig til de næste
arrangementer og julefrokosten
næste år.
Med hilsen og endnu en TAK
Helga Jacobsen

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen
Thomas Jakobsen
Ulvefodvej 6, 2300 S
Mikkel Rasmussen
Hessensgade 34, 2300 S

Juletræ år 2000
Tak for en glimrende juletræsfest
med fin musik, en veloplagt
julemand, flotte slikposer og til
sidst en sød pige som Tina havde
sørget for kom og lavede balloner
i alle former til børnene.
Helt igennem vellykket.
A 122 Kim Andersen

BÅDOjDSTYR
KOM OG SE DE SIDSTE »NYHEDER 1 BÅDUDSTYR
OG SEJLBI ÉKLÆDNING
VI HAR: INSTRUMENT
BLOKKE/BESLAvS OG FITTINGS
TOVVÆRK
MALING
SEJLERTØJ C] 6 MARITIM MODE
\
GAVEARTIKLi |Q

KASTRLJ/
SALTVÆRKS'W
1 LI«. J £-30U5»04

ÅMENT HELE ÅRET :

KINJ^SF.RVTCF.
STRUP J*
MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00
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FlUgger farver - og
International bådmaling
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 København S.
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

Sundby.
Amagerbrogade 164
2300 København S.

Dragør.
Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

Flligger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
TIf. 33 13 73 23.

Marts 2001

Nr. 3

60. Årgang
•••••••••••i

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Olympiske Komite
Dansk Sejlunion

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Restaurationen

32 58 32 96

Telefax

32 59 35 60

STORMØDE
UNGDOMSAFDELINGEN

E-mail:
Ungdomsafd

ssf_ungdom@e-postboks.dk

Postgirokonto: 7 05 65 16
Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030.
I kontortiden træffes:

SØNDAG, 11. MARTS 2001
Kl. 13:00
•

formand, kasserer og havneudvalg

Havnekontoret

32 58 14 24

Åbent: man. - ons. kl. 14 -15 & tor. kl. 15 - 17
Foreningens bestyrelse:

i

Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk

Næstformand:
Erling Jørgensen

32 58 63 00

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

32 57 13 40

Sekretær:
Bjørka Schandorff
Email

UNGDOMSHUSET!
Sejlere, trænere, forældre m.f.

32 58 20 36
bjorka@mail.tele.dk

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
Erling Jørgensen

32 59 49 24
32 95 36 89
32 58 63 00

•
•
•
•
•

Har du særlige ting som du ønsker behandlet bedes du give
ungdomsudvalget besked tidligst muligt inden mødet!

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim Petersen
32 97 33 50
Kapsejladschef:
Erik Povlsen
Skolechef:
Claus Villadsen
E-mail

Sæsonen indtil nu og aktivitetsplanen frem til sommerferien
Tildeling af både og sejlaftner mv.
Kapsejladser, tilmeldinger og transport mv.
Fællesspisninger og velfærdskassen
JDM, Sommertur(e) og DM arrangementer i S SF

32 52 98 89

Billige kvalitetstryksager

32 84 81 31
sejlerskolen@hotmail.com

Ungdoms- og jolleleder:
Henrik Gravesen
mobil
E-mail

32 52 16 05
22 35 10 24
hegr@slv.dk

Festudvalg:
Vagn Preisler

32 55 23 03

Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup
Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen
E-mail

22 90 06 36
32 58 43 11
20 32 02 38
chiep@private.dk

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland
Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
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Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger
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Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

m
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Alt i bogbinderiarbejde
Fotografering til brochure brug

z

DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning.
Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag.

^
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SMQffsetttyk
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Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.

Saltværksvej 134 * 2770 Kastrup * Tlf-Fax. 32 51 71 79

Forsidebilledet:
Årets første begivenhed,

oc

UJ

LL

v/ Tina og Søren Møller

Oplag: 1.400 eksemplarer

Deadline for indlevering af stof
til næste blad er:
SjRlc/en 1ste i måneden.

oc

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

z
o
32 51 71 79

o
z

•o
>

u

*
32 52 98 89

TIL SPECIALPRIS

være

Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 29. januar 2001
Afbud fra Jens Green
Kassereren fremlagde det næsten
færdigreviderede regnskab for 2000
samt en ny budgetsammenligning,
der viser et overskud i forhold til
den forrige, bl.a. fordi saldoen fra
kontoen "tag" er overført til hensæt
telser og der er tilført et tilskud fra
kommunen på kr. 25.000 til op
gravning af kanalen.
Punkt la, Protokol:
Intet.
Punkt lb,
Eksterne forhold, der berører SSF:
Der har været holdt møde angående
det maritime ungdomshus, og fra
SSF er det meldt ud, at de senest
foreslåede placeringer (ved den
røde bygning på nordre mole eller
evt. yderst på søndre mole) er uhen
sigtsmæssige. Udvalget til placering
af huse arbejder videre med det
oprindelige forslag om placering i
forbindelse med ASS på den nordre
mole. Man forsøger også at finde
penge til boringer i forbindelse med
arbejdet. Det oplystes samtidig, at
der ikke findes penge til byggemod
ning af området.
Klubbens advokat har efterlyst
lokalplanen for det fredede område
syd for SSF. Erling har påtaget sig at
forsøge at fremskaffe den.
Punkt 2, Beretning:
Der var ingen post bortset fra to
breve fra medlemmer, der er blevet
afkrævet betaling for uvarslet flyt
ning af deres både. Dette tages op på
generalforsamlingen.
De bestyrelsesmedlemmer, der er på
valg til den kommende generalfor
samling er alle villige til genvalg.
Pladsmanden og Henrik har arbejdet
med forsikringssagen i forbindelse
med tyveriet af IT-udstyret og har
opnået et resultat, der holder
foreningen skadesløs.
Reinstalleringen af det nye udstyr

vil blive foretaget af professionelle.
Døre og alarmer er opsat og i orden.
Hegnet er repareret og nøglerne vil
blive omlagt snarest.
Forsikringsoversigten i forbindelse
med bådene er ved at være klar, og
der vil snarest blive aftalt møde med
forsikringsmanden for opdateringer.
Punkt 3, Havn og Plads:
Fejemaskinen er indkøbt og leveret.
Elektrikeren vil komme med et revi
deret tilbud på kabler m.m. til ung
domshuset. Herefter vil arbejdet
blive sat i gang.
Toiletbygningen på nordre mole skal
have nyt tagpap. Kim indhenter
tilbud.
Det aftalte arbejde med en midler
tidig reparation af nordre slæbested
vil snarest blive påbegyndt så trail
erne kan bruge det.
Punkt 4, Klubhus:
Reparationer og rengøring er færdig.
Evakueringsplanerne og oversigten
over flugtvejene er ophængt. Der
mangler kun det nye søkort.
Det aftalte møde med restauratøren
udsættes, da klubhuset har været
lukket i januar måned.
Punkt 5, Fester:
Et forslag om at lade restauranten
tilbyde "Det store kolde bord" på
søndage er under overvejelse.
Musikarrangementet søndag den 11.
februar er annonceret i bladet.
Fastelavnsfesten er også annonceret
i bladet med den korrekte dato. (Da
toen i aktivitetsplanen er forkert).
Den 5. maj holdes standerhejsning
og den 6. maj loppemarked på søn
dre mole i lighed med de seneste år.
Punkt 6, Sejlerskolen:
De første tilmeldinger til sejlerskolen
er indløbet. Skolechefen har fået et
tilbud på en ny motor til "Tyve
knægten". Beslut-ningen om købet er
tidligere vedtaget og prisen kan
holdes inden for budgettet.

Punkt 7, Ungdom og joller:
Hele den reviderede sæsonplan læg
ges ud på nettet og bringes ligeledes
løbende i bladet.
Klubben har fået mulighed for at
deltage i EM i Italien til foråret.
Dette undersøges nærmere.
En istandsættelsesplan for bådene er
under udarbejdelse.
Til regnskabet: Punktet "møder" er
blevet så omfattende, fordi en del
kursusaktiviteter er blevet fejl
posteret her. De skulle stå under
punktet "kursus" lige nedenunder.
Punkt 8, Kapsejlads:
Den 2. februar kommer Folkebådsklubbens bestyrelse og besigtiger
arealerne.
Det næste koordineringsmøde for
udvalgsrepræsentanterne til som
merstævnet for Folkebåde er den 14.
februar.
Der tages kontakt til et entreprenør
firma med henblik på leje af sanitetsvogne til sommerstævnet.
SSF er blevet opfordret til at afholde
Dame-DM i Yngling i begyndelsen af
august og der er givet tilsagn herom
på betingelse af at klubben ikke
påføres et økonomisk tab. På grund
af bådens nye status som olympisk
bådtype vil der blive givet dispensa
tion så stævnet bliver officielt DSstævne. I første omgang holdes
stævnet i u-afdelingens regi.
Punkt 9, Motorbåde:
På yderligere en henvendelse fra
trailerbådene angående placeringen
af bådene tæt på Amager Strandvej
meddeler havneudvalget, at place
ringen ikke vil blive ændret, men at
man snarest vil etablere aflåsning af
området med stolper og en kæde
med lås (medlemsnøgle).
Punkt 10, Sikkerhed:
Fire halogenlamper med følere er ind
købt og vil blive opsat når elektri
keren skal lave andet aftalt arbejde.
...fortsættes side 11
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Sjælland Rundt med Rimfaxe
Et temmelig vidtløftigt tilbageblik,
af Mogens Hauscultz
...fortsat fra forrige nummer.

Næste nummer af Spækhug
gernyt bragte en artikel om
Sjælland Rundt. Naturligt nok
handlede den om kapsejladsen,
der blæste væk. Den sluttede
dog med en hånlig bemærkning
om, at forfatteren, som vist stod
bestyrelsen nær, var gået i nød
havn i Rungsted i en tid, der
mageligt kunne have givet ham
førstepladsen, hvis han havde
fuldført. Ikke det mindste
forkølede tillykke, endsige
navns nævnelse, rakte hans
storsind til. Hvad skulle det nu
til for. Her stillede vi trofast op
år efter år som slagtekvæg, som
sejrherren kunne rose sig af at
have slået, mens vi måtte nøjes
med en træplade med messing,
som fortalte, at vi var i den bed
ste femtedel. En syttende
præmie har vi sågar, ikke det
stolteste trofæ i samlingen, men
hvem kan vinde sådan en nu
om dage med kun 15 tilmeldte?
Ret kryptisk var hans be
mærkning også, der var jo in
gen tidsangivelse eller andet.
Lad gå med at han ærgrede sig
og at vi som før nævnt nok ikke
var blandt de førende, da stor
men kom, Knudsen var nok
foran men mistede masten og
var ved at udløse en ny søkrig
med Sverige, en historie som
han måske en dag vil fortælle
lidt mere om. Racy var selvføl
gelig sejlet hjem til Stege. Nå,
forfatteren ville måske påstå, at
sejladsen var afblæst, han kan
jo have hørt dårligt efter, og så
gået i havn i Rungsted ligesom
jeg ville gøre i Sundby, men så
havde han vel ikke fulgt banen
øst om Saltholm om natten, og
hvad skulle så tiden fortælle?
Han kan jo også have fulgt ba
nen og være blevet så forfærdet
over at komme ind til Rungsted
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i smult vande og en ganske al
mindelig kuling på halvvind, at
han har søgt nødhavn i stedet
for at tage den sidste lille bid
med. Helt sandsynligt er det
vel ikke, men det må han nok
selv svare på. Dette sure op
stød ville jeg vel have sendt
dengang. Det blev ikke til no
get, man skal ikke bede om ros.
Vi havde blot fuldført i et vejr,
som næppe mange har sejlet i
hverken før eller siden, en
bedrift i sig selv, uanset pla
ceringen.
De mange magssejladser i de
forløbne år havde næsten gjort
Sjælland Rundt til en folkesyg
dom. På det højeste var vi 96
spækhuggere. Nu vendte det,
først gradvist senere voldsomt.
De mange deltagere omfattede
naturligt nok også mange uruti
nerede. Det kunne gå om da
gen, men om natten kunne man
opleve sære ting.
Således husker jeg et kryds i
svag vind i Storebælt, hvor man
jo måtte holde godt udkig. Da
kom en båd på bagbords halse,
men den viste snart både rød
og grøn lanterne og passerede
os i læen på præcis modsat
kurs, som den fastholdt længe
efter at have passeret. Så måtte
jo mindst en af os have mis
forstået noget. Det var nu også
før alle havde fået Windex og
en toplanterne til at belyse den.
Et af disse stille år havde vi haft
et koldt forår og en kold nat
over Kattegat. I Sejrøbugten
blev det lunt solskin fra mor
genstunden og vi fik skjorterne
af. Hen ad middag var vi
blevet så røde, at vi måtte have
tøj på i varmen. Solen brændte
ubarmhjertigt til klokken ni.

Det var et af de år, hvor vi "sejlede i en stor
bue uden om", når nogen lå stille. Således
kom vi til Agersø Sund og så en stor flåde
ligge i vindstille. Så besluttede vi at sejle uden
om Agersø, hvilket vi gjorde sammen med en
Triton, en lidt større båd af krydsfiner. Vel
kommet rundt om øen kunne vi se, at de for
reste inde under land havde fået vind, så vi tog
et ben ind til dem, men endte godt tilbage i
rækken. Det fortrød vi snart, og stak igen til
søs. Her lå vi hele eftermiddagen, nu for
spiler. Solen brændte ubarmhjertigt, og søgte
man i skygge i kahytten, var der forfærdeligt
varmt, det føltes som at ligge på en stege
pande. Jeg sad med en plastpose om hånden
og styrede, forbrændt selv på hænderne.
Siden da har garderoben altid omfattet hvide
bukser og en hvid skjorte. Omsider kom vi til
Knudshoved og havde sejlet fra hele feltet inde
under land.
Ved aftenstid nåede vi Storstrømsbroen, hvor
der var opsamling. Vi var nogle spækhuggere
og den omtalte Triton. Hele natten gik med at
hale spiler op og ned, mindst hundrede gange,
ikke at det hjalp, men vi vidste, at den der først

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

fangede vinden kunne få et
afgørende forspring på et øjeblik,
langt hurtigere end i regulær vind.
En anden effektiv metode var ofte i
al stilhed og ly af mørket at luske
frokostankeret ud over siden. Vi
prøvede, men der var ingen strøm.
En af spækhuggerne sejlede tæt for
bi og spurgte, om vi ikke havde lidt
rugbrød tilovers. Vi havde rigeligt,
og de kvitterede med et par pils
nere. Der blev vel omsider lidt vind
at sejle i, men så ved Langø døde
det igen helt. Nu var de blevet
møre i Tritonen og startede mo
toren, og vi forstod dem, men havde
jo ikke muligheden. Sært nok kom
vinden straks efter, og vi passerede
den alle sammen med spileren på
skæring, og han måtte selv sætte
spiler for at følge med. Den vind
holdt helt til København. Surt må
det have været for dem.
Et andet år lå vi et større felt øst for
Saltholm på kryds mod en hård
strøm. Det gjaldt naturligvis om at
komme ind på lavt vand, men det er
jo lidt svært. Ved den grønne bøje
tog vi så et ben mod vest, ind over
grunden, og da det var lyst og klart,
kunne vi nemt vurdere, hvor langt
der var dybt nok. Med stor fryd
kunne vi nu se, at hele feltet gled
sydpå i forhold til den svenske kyst,
selvom de styrede nord, mens vi
styrede vest. Det gav måske en halv
snes pladser.
Når man satser, er der jo også en
risiko for at tabe. Et år lå vi således
på kryds over Køge Bugt sammen
med Miraculix. På vej over mod
vestsiden af Saltholm lykkedes det
ham pludselig at tage alle de rigtige
vendinger, og vi kom langt bagefter
på et øjeblik. Han fortsatte over
mod et større felt ovre ved Sverige,
men jeg var blevet sur, og forsøgte i
stedet at satse på Sjællandssiden.
En hel lang eftermiddag fulgte nu i
næsten vindstille, og når vi fik lidt
vind, gik vi da også fremad i forhold
til det store felt, men det varede
aldrig så længe. Det endte med, at
vinden kom først på svenskesiden,
Miraculix blev vinder af spækhug
gerklassen, vi blev nr. nogle og tres.
Fortsættes i næste nummer...

BADU/SDSTYR
KOM OG SE DE SIDSTO NYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLB EkLÆDNING
VI HAR: INSTRUMENT
BLOKKE/BES -AG OG FITTINGS
TOW/ERK
MALING
SEJLERTØJ CD MARITIM MODE
GAVBARTIKI

1ERVICE

KAST'
SALTVÆRKS 1
TLF. 3 2-500504
ÅBENT HELE ÅRET :

MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00

Sådan kan du være med til at gøre bladet bedre:
Tag nogle billeder og saml nogle oplysninger

Heller s Yachtværft & Udstyr
Glasfibermaterialer
til alle formål.

Reparationssæt
Kr. 100,00
bestående af:
1 kg. polyester
1 fl. Hærder
1 m2 Glasfibermåtte 450g/m2
2 stk målebægre
1 pensel

Butik med alt i udstyr
Hempel
Glasfibermaterialer; polyester fra kr 25,-/kg
Suzuki forhandler
Alt i fiskeriudstyr
Maritim beklædning m.m.

Forsikringsskader
Fribordslakering
Hempel osmosecenter
Reperation af træ- og glasfiberskader
Installation og reperation af bådmotorer
Smedevsrksted
Bedding til 15 ton

Amager Strandvej 407
2770 Kastrup

Større reparationer
eller konstruktioner.
5 kg. polyester
20 kg. Polyester
ved køb af hel tromle

pr.kg

kr. 275,kr. 900,kr. 25,-

Gelcoat, topcoat, acetone m.m.
Vi er altid klar med et godt råd.

Gode Parkeringspladser
Bus nr 9, 36, 250S
Tog til Lufthavnen
Motorvejen til Kastrup

Åbningstider:
Mandag - fredag
9.00 -17.00
Urdag
9.00 -14.00
Sen-helligdage (15/3-15/7)
9.00 -14.00
Vor f iskerispeeialist
ELLEN OSTENFELDT vil vatre på sin pind
TIRSDAG OG TORSDAG

Tlf.: +45 32503017
Fax: +4532503435

Bankospillet
Efter vinterens hovedrengøring blev klubhuset atter åbnet.
Det første arrangement var bankospillet. Der var fuldt hus
allerede ved ettiden, så der var trængsel om pladserne.

GENERALFORSAMLING

Sekretær
Bjørka Schandorff
Skolechef
Claus Villadsen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Kim Petersen
2 Havneudvalgsmedlemmer
Rasmus Bech
Erling Jørgensen
Festudvalgsformand
Vagn Preisler
Suppleant til bestyrelsen
Bjarne A. Larsen
Redaktør
Poul Christensen
1 måler
Karl Thorup
1 revisor
Brian Frisendahl
1 revisorsuppleant
Benny Gustafsson

FORÅR 2001

Loppemarked

Foråret er på vej.
Der er på tide at få
rydtet op i diverse
gemmer og finde
ting og sager til
loppemarkedet på

Søndag den 25. marts
kl. 9«
i klubhuset

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Valg
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt

SSF budgetsammenligning

Søndag
den 6. maj

kl.

II 0 0

1999
Realiseretl Budget
625.8
630.0
726.6
700.0
1,352.4 1,330.0

Indtægter
Kontingenter
Pladsleje m.v.
Medlemsydelser i alt

Budget
630.0
720.0
1,350.0

Realiseret|
618.6
785.6
1,404.2

Budget
630.0
720.0
1,350.0

Udvalg:
Havn & Plads
Klubhus
Bladet
Fester
Administration
Bestyrelse
Renter
Sejlerskole
Juniorer
Kapsejlads
Motorbåde
Reserve
Udvalg i alt

925.0
50.0
95.0
29.0
37.0
15.0
15.0
25.0
100.0
55.0
4.0
0.0
1,350.0

1,083.7
-102.0
97.8
50.3
53.9
20.2
0.4
22.4
97.1
61.2
4.0
0.0
1,389.0

865.0
100.0
95.0
25.0
37.0
10.0
15.0
25.0
100.0
40.0
4.0
34.0
1,350.0

820.9
0.1
96.4
47.8
6.0
10.1
1.1
32.7
161.7
35.9
2.5
0.0
1,215.2

860.0
121.0
80.0
25.0
52.0
8.0
15.0
20.0
100.0
40.0
4.0
0.0
1,325.0

0
0

0
15.2

0.0
0.0

5.0
132.2

5.0
0.0

Afdrag på gæld
Resultat
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11.000kr.

2000

2001
Søndre Mole

Følgende er på valg:

Sundby Sejlforening

Regnskab fra
1. januar 2000 til 31. december 2000
Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bøger
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret
København, januar 2001
Brian Frisendahl
revisor

Bjarne Kallesøe
revisor

Medlemstal:
1999

A-aktive 788

B-aktive 117

Juniorer 23

Mini 32

A-aktive 762

B-aktive 130

Juniorer 25

Mini 34

Indtægter:

1999
xlOOO kr

Ydelser fra medlemmer:
Indskud
Indbetalte vagter

57,425.00
40,000.00

35
48

618,641.00

554
51
10
1
9

688,165.02

516
45
68
7
6

Kontingenter:
A-Aktive
B-Aktive
Juniorer
Mini juniorer
Strafgebyr

554,131.00
45,600.00
8,200.00
1,085.00
9,625.00

Pladslejer:
Faste pladser
Vinteroplæggere
Skure og haver
Slæbejoller
Nye pladser
Renteindtægter
Indtægt i alt

564,006.81
49,770.05
60,800.08
6,820.00
6,768.08

756.01

2
1,404,987.03

1352
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Udgifter:
Havn & plads:
Skatter & afgifter
Materialer
Traktor
Hegn & låger
Elforbrug
Refunderet energiafgift
Affaldsbeholdere
Forsikringer
Telefon
Bollen
Legeplads
Toilet nordre mole
Toilet søndre mole
Lønninger
Vogn & spil
Brug af spil
Indkøbt brændstof
Solgt brændstof
Arbejde
Regnvandskanal
Uddybning af rende
Tilskud fra kommunen
Joller
Havnepenge

231,067.23
164,030.34
18,057.67
4,578.51
81,328.60
-40,577.98
60,833.43
10,287.25
2,670.59
12,906.68
0.00
11,929.36
0.00
294,782.20
5,930.00
-2,940.00
37,761.45
-38,314.92

49,200.00
-25,000.00

2,990.00
-553.47
239,613.44
-24,536.00
24,200.00
13,047.64
-22,991.40

1,083,664.09

228
87
3
3
94
-50
34
12
3
29
0
6
4
225
10
-2
37
-41
153
5
0
0
1
-18

Klubhus:
Fornyelse & reparationer
Tilbageført hensætttelse tag
Forsikring
Ejendomsskat
Lejeindtægt
Restaurant vedligeholdelse
Køkken vedligeholdelse

30,149.37
-37,456.93

25
-7,307.56
25,929.25
918.43
-126,312.00
1,139.84
3,646.12

-101,985.92

25
1
-121
69
2

97,804.54

99
16
3
16
-37

50,358.75

12
14
20
1

Bladet:
Trykning
Forsendelse
Redaktion
Momsregulering
Annonceindtægt

93,230.01
16,236.26
2,527.70
16,351.73
-30,541.16

Fester:
Standerhejsning
Afriggergilde
Diverse fester
Hornorkester

8

18,177.00
13,935.00
17,446.75
800.00

Administration:
Honorar kasserer
Telefon
Frimærker m.m
Frihavnsmærker
Kontingenter
Gaver & Blomster
Kontorartikler
Tilskud kommunen
Generalforsamling
Møder & rejsepenge
Fortæring
ATP & refusioner
Indkøbte varer
Solgte varer
Forsikring & tillæg

53,941.55

24
5
11
-3
44
8
11
-122
12
10
9
-2
12
-6
-7

20,152.00
1,115.20

10
1

22,363.45

2
20
6
5
0

97,130.84

55
44
0
0
29
2
8
8
2
12
3

61,218.34

8
5
6
0
17

4,038.00

3

24,000.00
8,145.62
9,550.25
-3,110.00
53,438.98
29,499.85
15,829.61
-125,593.43
11,786.00
6,212.00
6,604.25
2,557.07
22,908.00
-6,207.65

16,700.35
-1,679.00

Bestyrelsesmøder:
Renteudgifter:
Sejlerskole:
Undervisning
Fornyelse & reparationer
Materialer
Forsikringer
Kontingenter
Junior:
Fornyelse & reparationer
Købt Gummibåd & Trapezjolle
Solgt motorbåd
Tilskud fra Tuborg
Materialer
Brændstof
Startpenge
Forsikringer
Kontingenter
Møder
Kursus
Kapsejlads:
Materialer
Møder & fortæring
Diverse kapsejladser
DM for Folkebåde
Kursus

4,675.00
4,175.80
10,581.15
2,931.50
0.00
14,101.88
25,249.00
-1,000.00

24,249.00
-40,000.00
40,230.51
3,704.80
4,440.00
10,386.50
1,165.00
29,122.10
9,731.05

5,310.59
8,554.00
17,748.25
9,602.50
20,003.00

Motorbåde:
Materialer & præmier
Udgifter i alt

1,389,800.84

1215

Årets resultat

15,186.19

137

9

Status pr. 31.12.2000
Aktiver:
Kassebeholdning
Postgiro
Bankbog skolefond
Obligationsbeh. skolefond
Bankbog brandforsikring
Obligationsbeh. brandfors.

555.75
107,886.76
8,291.57
26,998.48
44,826.98
142,991.96

Broer & indhegning
Vogne & skinner
Øvelsesbåde
Juniorbåde
Joller
Motorbåde
Skure
Spil
Flagmast

331,551.50

1
18
7
27
36
143

Klubhus & inventar

1.00
1.00
47,000.00
100,000.00
27,000.00
90,000.00
1.00
1.00
1.00
1,300,000.00

1300

Aktiver i alt

1,895,556.50

1795

0
0
47
100
27
90
0
0
0

Passiver:
Skolefond saldo 1.1.2000
+ renter
Brandforsikring saldo 1.1.2000
+ renter
Pengemellemværender
Hensat til tag pr 1.1.2000
Forbrugt i 2000
Tilbageført hensættelse
Fond Hoielt pr. 1.1.2000
Forbrugt i 2000

32
2

178,815.48
9,003.46

187,818.94

170
9

5,000.00

47

0.00

42

liSIIIS
181,686.82

403

14,500.00
-24,316.38
49,535.95

14
-338
19
-115
50

-79,429.99
50,000.00
1,000.00

1

1,459,284.92
15,186.19

Passiver i alt
Jørgen Rindal
kasserer

10

35,290.05

42,181.93
-4,725.00
-37,456.93
403,211.97
-221,525.15
13,500.00
1,000.00

Depositum medlemmer med elmåler
Tilgang i 2000
Kassekredit
Skyldige sociale udgifter
MOMS tilgodehavende
Depositum forpagter
Depositum ASA
Reguleringskonto saldo 1.1.2000
+/- årets resultat

33,592.01
1,698.04

1,474,471.11

1459

1,895,556.50

1795

...fortsat fra side 3
Der er etableret alarmsystem i to
områder i klubhuset.
Der er af pladsmanden udformet
nye tilmeldingssedler til vagtord
ningen, hvoraf det tydeligt fremgår,
hvem der går vagt for hvem.
En vagt kan ikke godskrives såfremt
navnet ikke fremgår af listen.
En "vikar" kan ikke skrives på som
eneste vagt en aften.
Tilmeldinger til vagter i weekenden
skal fremover være sket senest om
fredagen klokken 14 til pladsman
den. I andre tilfælde skal tilmeldin
gen være sket dagen før og til
samme.
Punkt 11. Bladet:
Intet.
Punkt 12, Evt.:
Henrik bekendtgjorde Østersøkred
sens kursusaktiviteter, der omfatter
regelkursus i marts, hvortil materi
aler er på vej, samt et kursus i
genopfriskning af kapsejladsregler
på en endnu ukendt dato.
Fra kredsen er der et ønske om motorbådskurser, men Henrik mener,
at der skal stilles større krav til et så
dant, hvis kredsen og klubben skal
lægge navn til det.
Såfremt Henrik får tid vil der blive
afholdt SRC-kursus.
Erling bestiller nye standere til flag
masten og kapsejladsbådene samt
klubbens øvrige både.
Mødet slut 20 45
Erling Jørgensen
Næstformand

Bjørka Schandorff
Referent

Amager

Bådtransport
Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
S 32501978

Sådan kan du være med til at gøre bladet bedre:
Fortæl om nogle gode oplevelser

Fa et motoreftersyn nu
ogse fiem til enproblemfri
sommer
Mange får sig en ubehagelig overraskelse, når sæsonen starter til
foråret - tæring, problemer med karburatoren... Kom ind og lad os klar
gøre din påhængsmotor nu. Vi udfører alle reparationer.
Klargøringen omfatter:
• Affedtning af motoren med OMC motoraffedtningsmiddel
• Olieskift i gearkasse
• Alle bevægelige dele gennemsmøres
• Rensning af karburator og filter
• Check af tændingssystem
• Motoren testes i prøvekar
• Motoren behandles med rustbeskyttelse
Priser excl. moms.
2- 5HK,385kr.
6 - 10 HK, 425 kr.
1 2 - 2 5 HK, 460 kr.
26 - 45 HK, 545 kr.
46 - 75 HK, 725 kr.
80 -120 HK, 895 kr.

Navtek Marine Center,
Wilders Plads, Bygn. C, tlf. 3157 37 72.
eV\
pSset

Fodiandler af MARINER og JOHNSON motorer • Marine udstyr • Autoriseret varksted
-15 ton kran. Alle marker af påhængsmotorer repareres.

ÉIouSmS
YAMAHA

^f/ohnson
aUlCKSIUfSR
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Onsdag den 28. februar klokken 1200 -1700
Vi mødes i Senior huset. Husk madpakke

Onsdag den 14. marts
Udflugt til Politimuseet. Se opslag senere.

Onsdag den 28. marts klokken 1400 -1700
Vi mødes i Senior huset. Husk madpakke.

Onsdag den 25. april klokken 1200 -1700
Vi mødes i Senior huset. Husk madpakke.

Onsdag den 9. maj
Udflugt til Orlogsmuseet. Se opslag senere.

Onsdag den 30.maj klokken 1200 -1700
Vi mødes i Senior huset. Husk madpakke.

Onsdag den 13. juni Udflugt til Holmen
Vores årlige tur. Se opslag senere.

Onsdag den 27. juni klokken 1200 -1700
Vi mødes i Senior huset. Husk madpakke.

Onsdag den 25. juli klokken 1200 -1700
Vi griller på prampladsen. Se opslag senere.

Onsdag den 8. august klokken 900 - 1800
Skovtur,vi skal ud på landet. Se opslag senere.

Onsdag den 29. august klokken 1200 -1700
Vi mødes i Senior huset. Husk madpakke.

Onsdag den 12. september klokken 1200 -1700
Vi mødes på prampladsen og spiser røgede sild.

Onsdag den 26. september klokken 1200 -1700
Vi mødes i Senior huset. Husk madpakke.

Onsdag den 10. oktober
Udflugt til FN tropperne i Jægerspris. Se opslag senere.

Onsdag den 31. oktober klokken 1200 -1700
Vi mødes i Senior huset. Husk madpakke.

Onsdag den 14. november
Udflugt til Tyskland. Se opslag senere.

Onsdag den 28. november klokken 1200 -1700
Vi mødes i Senior huset. Husk madpakke.

Onsdag den 12. december klokken 1200 - ?
Julefrokost i Klubhuset. (Kun for tilmeldte Seniorer)

Alle udflugter og julefrokosten er med tilmelding.
Til alle møder er kaffe og te gratis.
Med venlig hilsen
Michael Ronild
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Ungdomsafdelingen informerer
Aktivitetsplan for sæsonen 2001,
Marts/April <1. Del)

Md/dato
Lørdag 24/3

Aktivitat

•altaaara

Trænere/ledere

Bamaarkningar

Klargøring af både!

Alle

Henrik Scharff
Søren Jensen

11:00-16:00

Søndag 25/3

Generalforsamling

Frivilligt

Ungdomslederen

SSF kl. 09:00

Tirsdag 27/3

Temaaften/klargøring

Alle Sejlere
(excl. Mini I)

D = Trine
O = Kitt
Y = Marc

Albud til:
Henrik Gravesen

Onsdag 28/3

Navigation EKSAMEN

Tilmeldte

Poul Christensen

18:00 Skipperstuen

Torsdag 29/3

Regelkursus /Østersøkredsen
Kursus over 4 torsdage I

Tilmeldte

Henrik Gravesen

Sejler&Dommer
kursus, Gebyr 250,-

Lørdag 31/3

Specialtræning på vandet for
øvede optimister.
Ynglinge: KLARGØRING

Øvede opti.

Revideret 28 januar 2C01

Md/dato

Aktivitet
Barnasrknlnaar
Trænere/ledere
Deltagere
Marts
Tirsdage/
Generelt:
Torsdage/
Temadagene hver tirsdag, samt særlige tovværks- og navigationshold fortsætter
Weekenddage Tirsdage fra kl. 18:30 til ca. 20:00.
Torsdage fra kl. 19:00 til ca. 21:30
Der vil desuden være særlig træning pi udvalgte weekenddagel

Torsdag 1/3

Navigation

Tilmeldte

Poul Christensen

Weekenden
3. -4. Marts

Dansk Sejlunions
Optimist-trænerkursus (Sejlere)

Trine &
Kitt

Ingen

Idrættens Hus
Vejle

Tirsdag 6/3

Temaaften for Mini'er og
begyndere mf.

Alle Sejlere
incl. Mini'er

Afbud til:
Henrik Gravesen

Særlig towærkskursus

Tovværk:
Tilmeldte!

M = Thomas
D = Martin
O = Søren
Y = Scharff
T = Frank/Erik

Torsdag 8/3

Navigation

Tilmeldte

Poul Christensen

Søndag 11/3

STORMØDE I

Alt og alle

Ungdomslederen

Kl. 13:00
i ungdomshuset

Tirsdag 13/3

Temaaften

Alle Sejlere
(excl. Mini!)

D = Martin
O = Søren
Y = Henrik
T = Frank/Erik

Afbud til:
Henrik Gravesen

Opti: Søren og
Benjamin
Alle Ynglinge Yngling:
Scharff, Kitt og
Marc

11:00-15:00

April
Generelt:
Tirsdage/
Torsdage/
Temadagene hver tirsdag starter allerede kl. 18:00 - Og der sættes fokus på teori og
Weekenddage praktisk arbejde til sejlsæsonen I
Enkelte torsdage arrangeres evt. særtræning for kapsejladsbesætninger i Ynglinge I
Der vil deaudert være særlige arrangementer pi udvalgte weekenddagel

EKSAMEN towærkskursus

Torsdag 15/3

Navigation

Tilmeldte

Poul Christensen

Torsdag 15/3

Regelkursus /Østersøkredsen
Kursus over 4 torsdage !

Tilmeldte

Henrik Gravesen

Sejler&Dommer
kursus, Gebyr 250,-

Alt og alle

Henrik Gravesen
Henrik Scharff
Søren Jensen
Thomas Jensen

Sted endnu ukendt

Alle Sejlere
incl. Mini'er

M/D = Thomas
O = Søren
Y = Scharff
K = Henrik

Afbud til:
Henrik Gravesen

16. -18. Marts Social weekendtur
SE OPSLAG FOR TILMELDING

Tirsdag 20/3

Temaaften for Mini'er og
begyndere mf.
Særligt tema for kapsejlere !

Torsdag 22/3

Navigation

Tilmeldte

Poul Christensen

Torsdag 22/3

Regelkursus /Østersøkredsen
Kursus over 4 torsdage !

Tilmeldte

Henrik Gravesen

Tirsdag 3/4

Alle

M = Thomas
D = Trine
O = Søren og
Benjamin
Y = Scharff, Kitt
og Marc.

KLARGØRING

Torsdag 5/4

Særtræning for Ynglinge

Kapsejlads

K = Henrik
K = Scharff
K = Marc
K = Kitt

Både klar ??

Torsdag 5/4

Regelkursus /Østersøkredsen
Kursus over 4 torsdage I

Tilmeldte

Henrik Gravesen

Sejler&Dommer
kursus, Gebyr 250,-

Lørdag 7/4

Jollebroen sættes ud I

Alle

Bjørn Amudsen
Henrik Gravesen

Og klargøring ??

Søndag 8/4

Svømmehal/
Kæntringsøvelser

Alle

Thomas/Martin
Søren/Henrik

Tirsdag 10/4

Temaaften:

Alle sejlere
(excl. Mini)

D = Martin
O = Søren og
Benjamin
Y = Marc og Kitt

Ynglinge

2 ekstra trænere

KLARGØRING

Sejler&Dommer
kursus, Gebyr 250,12.-15. April

Oj

Temaaften:

Påskestævne for Ynglinge

Hellerup

Ungdomsafdelingen informerer
Kapsejladskalender sæsonen 2001,

Oversigt over SÆRLIGE AKTIVITETER i sæsonen 2001,

Revideret 28 pnu.ir 2C0I
Md/dato

Aktivitet

Deltagere

Trænere/ledere

Bemærknincier

Kevitlcri't
Md/dato

Aktivitet

|«uhi.h ,*'001

Deltagere

Trænere/ledere

Bemærkninger

Navigation
Særlig towærkskursus

Tilmeldte
Tilmeldte

Poul Christensen
Frank/Erik

Januar - Marts.
Februar - Marts.

STORMØDE I

Alt og alle

Ungdomslederen

Tilmeldte

Henrik Gravesen

Kl. 13:00
i ungdomshuset
Gebyr 250,-I

Alt og alle

Henrik Gravesen
Henrik Scharff
Søren Jensen
Thomas Jensen
Ungdomslederen

I
Særlige YinterunderYisning:
Torsdage
Tirsdage

APRIL:
Torsdag 5/4

Særtræning for Ynglinge

Kapsejlads

Henrik og Scharff

Både klar ??

12.-15. April

Påskestævne for Ynglinge

Ynglinge

2 ekstra trænere

Hellerup

Torsdag 19/4

Særtræning for Ynglinge

Kapsejlads

Henrik og Scharff

21.-22. April

Ranglistestævne for Ynglinge

Ynglinge

Scharff

Sundet (Deltagere ?)

21. - 30. April

EM for Ynglinge

Ynglinge

Henrik, Kitt, Marc

Gardasøen
24. - 28. April

Søndag 25/3

Generalforsamling

Frivilligt

Bogense (Delt?)

April:
Søndag 8/4

Svømmehal/Kæntringsøvelser

Alle

Thomas/Martin
Søren/Henrik

Tirsdag 24/4

Optimisttræning & Grillaften

Alle?

Martin, Søren
og Claes

Loppemarked i SSF
Standerhejsnings-arrangement

Frivilligt
Alle

Marts:
Søndag 11/3
Torsdage

4 torsdage afvikles Regelkursus i
Østersøkredsen (i SSF)
16. -18. Marts Social weekendtur
SE OPSLAG FOR TILMELDING

28. - 29. April

Ranglistestævne for Ynglinge

Ynglinge

?

MAJ:
Torsdage

Aftenkapsejladser SSF/KS

Ynglinge

Ingen

Fast aktivitet I

12. Maj

Furesø Cup for Optimister B&C

B&C

??

Furesøen

19.-20. Maj

Ranglistestævne for Ynglinge

Ynglinge

Scharff

SSF

24. Maj

Optimiststævne

B&C

??

Dragør

26. - 27. Maj

Ranglistestævne for Ynglinge

Ynglinge

Ingen

Horsens

Sted endnu ukendt

SSF kl. 09:00

Velkommen sommer

Maj:
Lørdag 24/5
5. Maj

(Fmllmssplsnlng og hyggu)
Juni:
17. Juni
29. Juni 7. Juli

STORMØDE m/forældre

Alt og alle

SOMMERTUREN 2001

ALLE!

SSF afholder DM for Folkebåde!
Ungdomsafdelinger) skalStille med hjælpere på vandet og
under hele stævnet drive et
"brødudsalg" fra ungdomshuset.

Forældre !
Aftalte trænere.

SSF kl. 10:00
Alle på vandet I

Ungdomslederen
Ungdomslederen
og??

Ungdomshuset kl. 17
Tour de"????" i
9 dage.

ALLE der
kan give
en hånd
med I

???

Hjælp søges I

ÅBENT HUS, SSF Ungdom ?
UNGDOMSMESTERSKABER

ALLE
ALLE

ALLE
Ungdomslederen

Skal / Skal ikke ?
(evt. flyttes ?)

29. - 30. Sep.

Træningsweekend Søværnet

Joller/Yngling Ungdomslederen

Søværnet (flyttes ?)

Oktober:
Lørdag 27/10
Tirsdag 30/10

Kanalrundfart
Spille og hyggeaften

Alle
Alle

Tilmelding !
Afslutning

Juli:

JUNI:

8.-12. Juli

2. - 3. Juni

Optistævne for A & B optimister

B-optier

Søren + ?

Kerteminde

2. - 4. Juni

DM for Ynglinge

Ynglinge

Henrik + ?

Kerteminde

8. -10 juni

Fejø-stævne for optimister

B & C opti

??

Fejø

9. -10 juni

Huggert Pokal for juniorer

Ynglinge

??

Taarbæk

25. - 28. Juni

JDM for Kølbåde i Vallensbæk
SE OPSLAG for Tilmelding !

Ynglinge

Ungdomslederen? Vallensbæk

August:
Lørdag 4/8
25. - 26. Aug.
September:

?

Alle

Introduktionsmøde

Lørdag den 24. marts
Når I læser dette er vinteren
heldigvis ved at være til ende,
og vi er klar til tage at hul på
en ny sæson.
Lørdag 17-3 og Søndag 18-3
indkaldes til slibning af
Tyveknægtens fribord, dette
"tilbud" er især henvendt til in
struktørerne, men skulle der
sidde enkelte elever der ikke
nåede at være med da vi
afriggede i efteråret, er de
meget velkomne til at dukke
op.
Medbring rent undtagelsesvis
elektrisk værktøj, rystepudser
eller lign, husk varmt arbejds
tøj idet det påregnes at arbej
det er ret beskidt, og koldt.
Jeg sørger for sandpapir, støv
masker m.m, begge dage be

gyndes kl. II 00 .
Der er introduktionsmøde,
med holdfordeling lørdag 24.
marts klokken 10 00 i pejse
stuen.
Jeg minder lige instruktørerne
om morgenkaffen klokken 9 00 .
Ugen efter dvs mandag 26.
marts klokken 18 00 begynder
klargøringen, og bådene for
ventes søsatte/sejlklare om
kring standerhejsningen.
I næste klubblad forventes ak
tivitets kalenderen for 2001
trykt.

for nye og gamle elever
i Pejsestuen

17-3
18-3
24-3
26-3

Slibning af Tyveknægtens friboi
Slibning af Tyveknægtens friboi
Introduktionsmøde Pejsestue
Klart

Vel mødt til sæsonen 2001
Claus Villadsen
Skolechef

Tilmelding til sejlerskolen
Indtil den 1. marts kan du tilmelde dig sejlerskolen ved at udfylde og indsende eller aflevere nedenstående kupon til
kontoret.
2. års elever og elever fra navigationskurset har første prioritet til at vælge ugedag og hold
NB! Hurtig tilmelding er en fordel for alle.
NB! Husk at melde dig til, også selvom du deltog sidste år.
Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du blot skrive de samme oplysninger på et stykke papir.
Kurset er vederlagsfrit for SSF's medlemmer, bortset fra dit personlige udstyr.
Tilmeldingen er kun gyldig, dersom alle punkter er'meningsfyldt udfyldt.

Sejlerskolen 2001
Medlemsnummer:
Navn:

CPR nr.:

Adresse:

Tlf. privat:

Postnummer / by:

Tlf. arbejde:

Har du den teoretiske navigationsprøve?

Ja

Nej

Har du deltaget før? Ja

Nej

Ønsker du at gå til prøve i motorbåd eller sejlbåd? Skriv M eller S
Hvilken dag ønsker du at sejle?

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Alternativ dag?

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Bemærkninger:

15

Flugger farver - og
International bådmaling
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 København S.
Her forhandles:

international

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

H

Sundby.
Amagerbrogade 164
2300 København S.

Dragør.
Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

international

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

Flliggerfarver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
TIf. 33 13 73 23.
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Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S

itanderhejsning 5. maj

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Olympiske Komite
Dansk Sejlunion

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Restaurationen

32 58 32 96

Telefax

32 59 35 60

E-mail:
Ungdomsafd

ssf_ungdom@e-postboks.dk

Postgirokonto: 7 05 65 16
Kontoret er åbent torsdag kl. 1900- 2030.
I kontortiden træffes:
formand, kasserer og havneudvalg

Havnekontoret

32 58 14 24

Åbent: man. - ons. kl. 14 -15 & tor. kl. 15 -17
Foreningens bestyrelse:

Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk

Næstformand:
Erling Jørgensen

32 58 63 00

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

32 57 13 40

Sekretær:
Bjørka Schandorff
Email

32 58 20 36
bjorka@mail.tele.dk

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
Erling Jørgensen

32 59 49 24
32 95 36 89
32 58 63 00

Reserver dagen allerede nul

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim Petersen

32 97 33 50

Kapsejladschef:
Erik Povlsen

32 52 98 89

Skolechef:
Claus Villadsen

32 84 81 31

E-mail

sejlerskolen@hotmail.com

O)

Ungdoms- og jolleleder:
Henrik Gravesen
mobil
E-mail

32 52 16 05
22 35 10 24
hegr@slv.dk

Festudvalg:
Vagn Preisler

32 55 23 03

Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup
Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen
E-mail

22 90 06 36
32 58 43 11
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Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
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20 32 02 38
chiep@private.dk
32 52 98 89

Tryk:

SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

Alt i bogbinderarbejde

Deadline for indlevering af stof
til næste blad er:
1ste i måneden.

TI

£ Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 2.
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Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag »
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SMOffsettrUk
v/Tina og Søren Møller

32 51 71 79

Oplag: 1.400 eksemplarer
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Bladets ekspedition:
Elin Brinkland
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LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS
Billige kvalitetstryksager
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Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79
Forsidebilledet:
Der bliver
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Fastelavnsfest søndag den 25. februar 2001

Små børn
Kattekonge: Phillip Jensen
Kattedronning: Jannie Niebe
Bundkonge: Camilla Agerklin
Store børn
Kattekonge: Jannie Rønn
Kattedronning: Benjamin Nielsen
Bundkonge: Sandra Nielsen
Damer
Kattekonge: Connie Jørgensen
Kattedronning: Lotte Voltemath
Bundkonge: Mette Green
Mænd
Kattekonge: Jens Green
Kattedronning: Allan Preisler
Bundkonge: Allan Preisler
Flottest udklædte pige: Christine Laumann
Næstflottest udklædte pige: Michelle Voltemath
Flottest udklædte dreng: Johan Sebastian Heilvig
Næstflottest udklædte dreng: Mikkel Nymand
Forbehold for fejl i navnestavningen
Vagn

Vejret var bidende koldt, men humøret var højt - mange voksne med børn var allerede mødt stort op.
Kl. 12 var restauranten fyldt helt op, og så var der tøndeslagning for små - lidt større og til sidst voksne damer og sidst
men ikke mindst herrerne.
Der blev gået til tønderne med mange stærke slag fra store og små.
Præmieuddeling og uddeling af boller og chokolade.
Alt i alt en god hyggestund med alle de mange udklædte børn, den ene ligeså flot og
dejlig som den anden.
Også alle hjælperne ydede en flot indsats for at få arrangementet til at løbe af stabelen
på en god måde.
Sidst men ikke mindst, Vagn klarede alle paragrafferne helt formidabelt, som også
Hoplapigerne gjorde i mange år. Vagn skal have ros for hele seancen, den var til alles
tilfredshed.
Medlem A 483 Vilna Otto.
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 26. februar 2001
Afbud fra Elo Jensen
Punkt la, Protokol:
Intet.
Punkt lb, Eksterne forhold, der
berører SSF:
Bestyrelsen modtog en skriftlig ori
entering fra bestyrelsesudvalget
omhandlende det maritime ung
domshus. Her er forslag til et byggeområde på nordre mole op mod
ASS, samt til genplacering af det ek
sisterende ungdomshus, grejskur og
bådhal.
Den 19. marts behandles SSF's
forslag med kvartersløftet. SSF vil
meddele, at klubben ikke ønsker at
indgå økonomisk i projektet ud over
omkostningerne i forbindelse med
flytning og reetablering af de eksi
sterende bygninger som nævnt
ovenfor.
SSF forventer at få fuld brugsret til
det maritime ungdomshus og ind
flydelse på driften, og vil derved få
nogle faciliteter, som klubben aldrig
selv vil kunne bekoste.
Efter en lang diskussion gik et flertal
ind for at støtte forslaget, fordi det er
vores bedste mulighed for at få ind
flydelse på noget uundgåeligt. Ingen
i bestyrelsen gik imod forslaget.
Punkt 2, Beretning:
Der er sejlerdag i Horsens søndag
den 25. marts. Da bestyrelsen skal til
generalforsamling den dag, vil sejl
klubben Lynetten blive udstyret
med en fuldmagt fra SSF.
Hovedbestyrelsen fremsætter forslag
om uændret kontingent. Desuden
fremsættes forskellige vedtægtsændringsforslag, et forslag om et præ
mieregulativ for DS, samt nye ved
tægter i forbindelse med brugen af
de nye medier (it- lyd og billede).
Henrik Gravesen deltager i semi
naret lørdag den 24. marts.
Generalforsamlingen:
Alle bestyrelsesmedlemmer på valg
genopstiller.
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Et forslag fra Michael Fraenkel
trykkes i bladet.
Bestyrelsen enedes om at opfordre
O.P.Pedersen subsidiært Hans
Guldager til at være dirigent.

materiellet er også i funktion. De
resterende udeståender bliver klaret
snarest muligt efter vi har fået vores
erstatningsmateriel efter sidste ind
brud - henrik koordinerer.

Punkt 3, Havn og Plads:
El og lys i ungdomshuset er færdigt.
Der mangler kun at blive indkøbt
varmeovne / blæsere.
Der er opsat nye udendørs lysarma
turer ved havnekontoret. Defekte ar
maturer på pladsen er repareret.
Opsætningen af de 4 spots med
følere mangler.
Kædeafspærringen ved trailerplad
sen er opsat. Låsen kan åbnes med
en medlemsnøgle.
Københavns Kommunes miljøkon
tor har forlangt trykprøvning af
olieudskilleren inden 1. marts, og
dette er udført og indsendt.
Der er fremsendt en nøjagtig an
givelse af afmærkningen af indsejlingsrenden til Søfartsstyrelsen.
Samtidig er der anmodet om at
måtte øge lysstyrken i indsejlingsbåken. Søfartsstyrelsen har fore
slået, at der opsættes halogenlamper
med grønt flouriserende lys i båkerne, så de bliver tydeligere i for
hold til baggrundslyset. Bestyrelsen
bifaldt forslaget.
SSF har ansøgt om at få godkendt
klubbens havn som blå-flag havn
gældende fra den kommende sæson
og fem år frem. Det relevante mate
riale er indsendt, og den 10. marts
forventes den foreløbige god
kendelse. Den endelige skal fore
ligge den 27. april. Flagperioden går
fra den 5. juni til den 15. november.
Nogle af de gamle moringer i søndre
bassin er fisket op, men de tre lige
uden for slæbestedet har ikke kun
net løftes op, da bøjlerne mangler.
Det vil blive forsøgt endnu en gang
at fjerne dem. Lykkes dette ikke, vil
de blive markeret med en bøje.

Punkt 5, Fester:
Den 22. april gentages arrange
mentet med Nynne og Ragnar.
Fastelavnsfesten gik fint.
Musikken til standerhejsningen er
engageret.
Der laves en mikrofonprøve inden
generalforsamlingen.

Punkt 4, Klubhus:
Nu virker telefonerne igen, og IT-

Punkt 6, Sejlerskolen:
Der har meldt sig 24 elever til sejler
skolen. "Bollen" er fuldtegnet. På de
øvrige hold er der plads til fem til
seks elever flere.
Der har været afholdt møde med in
struktørerne også angående motorbådskortet. Når aftalerne er i hus an
nonceres i bladet.
Sejlerskolen efterlyste en gentagelse
af de tidligere "åbent hus" arrange
menter evt. i samarbejde med uafdelingen. Ungdomsafdelingen har
lagt samme ide ind i sæsonplanene
og de to afdelinger vil se på mu
ligheden sammen.
Der ønskes oprettet en fond, hvis
midler skal bruges til at indkøbe en
erstatning for "Øveballen". Besty
relsen synes, det er en god ide, og
afdelingen opfordres til at arbejde
videre med sagen.
Punkt 7, Ungdom og joller:
Sæsonplanen er blevet præsenteret.
Der er dannet fem trænerteams, der
kan dække de forskellige behov.
Undervisningen er i gang og klar
gøringen af bådene begyndes nu.
Aktiviteterne står i medlemsbladet
og kommer også på hjemmesiden.
Der er afholdt træningsweekend.
Afdelingen vil forsøge at komme til
Europamesterkaberne i Schweiz i
april måned. Bortset fra startgebyret
finansierer deltagerne selv turen.

Punkt 8, Kapsejlads:
Folkebådsbestyreisen har besøgt SSF
og ser frem til stævnet.
Folkebådsklubben vil på sin stand
på bådudstillingen i Fredericia op
sætte en plakat med billede og
oplysninger om SSF og stævnet til
sommer.
Der skal bruges et antal pladser på
nordre mole til deltagerne i
Folkebådsstævnet.
Da DM for damer i Yngling den an
den weekend i august forventes
godkendt som officielt DS-stævne,
håber arrangørerne at dette vil få
indflydelse på deltagerantallet, der
gerne skulle blive på 20-25 både. Det
er foreløbig aftalt at henrik skal stå
for koordineringen af dette stævne,
da basse er fuldt booket med nfdm'et. Ungdomsafdelingen har
afkortet sommerturen, så juniorerne
kan være behjælpelige ved
Folkebådsstævnet.
Punkt 9, Motorbåde:
Kim udtrykte glæde over, at trailer
pladsen er etableret, og at den er
lavet med udvidelsesmuligheder.
Punkt 10, Sikkerhed:
Vagtselskabet er fusioneret med et
andet selskab, men telefonnumrene
er de samme. Der bliver opsat skilte
med de nye navne. Vagterne funger
er godt.
Basse indkøber nye batterier til ra
dioerne.
Der vil også blive købt nye
opladelige lygter.
Punkt 11. Bladet:
Intet.
Punkt 12, Evt.:
Erling har indkøbt nye standere som
aftalt. Tegningerne til standeren
efterlyses.
De FÆLE træf, som skal holdes i
Præstø, vil i år få deltagelse af
medlemmer fra SSF.
Mødet slut 21 30
Jens Green Jensen
Formand

Bjørka Schandorff
referent

Hvad sker der omkring havn og plads ved

Sundby Sejlforening?
Mod øst
Orientering om vindmølleparken
Før jul var alle 20 møller rejst. Nu
handler et om at få møllerne til at
snurre, så elproduktionen kan
komme i gang. Før nytår blev 3 af
møllerne sat i drift.
Anlægsfasen varer, indtil alle møller
har gennemgået en komplet 120
timers test, og først på det tidspunkt
overgår møllerne til almindelig drift
i lavet.
Man regnede med, at alle møller var
inde i en testperiode før nytår, man
har desværre konstateret, at an
lægsarbejderne er forsinket på
grund af forhold, der ikke har været
mulige at forudse.
En af de væsentligste årsager til
forsinkelse er, at nogle af elkablerne
mellem møllerne er beskadiget un
der byggeriet. To skader er opstået i
forbindelse med færdiggørelsen af
fundamenterne og en skade er sket
under nedgravningen og tildæknin
gen af kablet.
Der har været gjort alt tænkeligt for
at afdække skadernes omfang og
minimere følgevirkningerne, bl.a.
ved dykkeres videooptagelser af de
beskadigede kabler og ved en hurtig
planlægning ag håndtering af
udbedringsarbejderne. Man har
været forudseende i planlægningen
af byggeriet, fordi man har indkøbt
reservekabler, der har kunnet an
vendes til en hurtig udbedring af
skaderne.
Status d.d. er, at 6 møller (M6-M11)
er startet med produktionen, og at
møllerne i de kommende uger vil
være driftsklare i grupper på tre.
Alle møllerne vil kunne producere
på fuld kraft fa slutningen af febru
ar. Indtil da vil man opleve, at en del
af møllerne ikke snurrer. Først når
møllerne er endeligt afleveret den 1.
april, vil møllerne overgå til almin
delig drift.

er udvalgt blandt 1.000 indsendte
forslag.

Mod syd
Amager Strandpark og byggerist
mellem Strandparken og SSF afven
ter den endelige lokalplan, så der er
roligt nu med dette verdenshjørme.

Mod vest
Københavns Varmeforsyning er
endnu ikke færdig med deres pro
jekt op nedlægning af en fjenvarmeledning på amager Strandvej.
Det var ellers planlagt at det skulle
være færdig til jul, men julen varer
jo til påske, som man siger.
Entreprenørfirmaet Skanska er
færdig med at nedrive alle de gamle
bygninger op "Vølundgrunden" , så
der resterer kun noget oprydning på
grunden. Byggeriet på grunden
afventer ligeledes den endelige
lokalplan for området.

Mod nord
Det maritime ungdomshus, der er
planlagt opført i forbindelse med
Holmbladsgade Kvartersløftet, er på
det seneste møde i projektgruppen,
placeret yderst på Nordre Mole i
forbindelse med mager Sejlklubs
bygninger. Der vil nu blive iværksat
undersøgelser af grunden på om
rådet. Undersøgelserne skal danne
grundlag for et udbudsmateriale til
en offentlig arkitektkonkurrence for
huset.
Københavns
Kommune
Anlægsafdeling forventer at der ind
kommer ca. 50 forslag til projektet.
De indkomne forslag vi blive vur
deret i løbet af år 2003, og derefter
vil det vindende projekt blive sat i
gang. Huset forventes at stå færdig
år 2005.
Erling

Mølleparken er nomineret sammen
med 12 andre internationale ener
girigtige projekter til at modtage
prisen "Energy globe Award". Man

5

GENERALFORSAMLING

FORÅR 2001

Søndag den 25. marts
kl. 900
i klubhuset

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Valg
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt

*»»»•<<•«•»'•>*

Sekretær
Bjørka Schandorff
Skolechef
Claus Villadsen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Kim Petersen
2 Havneudvalgsmedlemmer
Rasmus Bech
Erling Jørgensen
Festudvalgsformand
Vagn Preisler
Suppleant til bestyrelsen
Bjarne A. Larsen
Redaktør
Poul Christensen
1 måler
Karl Thorup
1 revisor
Brian Frisendahl
1 revisorsuppleant
Benny Gustafsson

Forslag til punkt 6. Andre forslag
Forslag 1.
Forslag fra bestyrelsen til SSF's generalforsamling den 25. marts 2001.
Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til fortsat forhandling med Københavns Kommune og Bygge og anlægs
fonden angående etablering af maritimt ungdomshus (et projekt under Kvartersløft Holmbladsgade).
Motivering på generalforsamlingen.
Jens Green Jensen
Formand

Forslag 2.
Forslag til SSFs Generalforsamling d. 25 marts 2001 :
At bestyrelsen tilbagetrækker kravet om betaling for flytning af min båd.
Michael Fraenkel A 1054
Forklaring og motivation fremgår af vedlagte brev af 12-12-2000
Til Bestyrelsen
Vedr. flytning af båd.
Jeg har modtaget en regning fra kassereren på kr. 400, for flytning af min båd ca. 10 m. Dette beløb har jeg efter moden
overvejelse, besluttet at jeg ikke vil betale, før end at emnet har været til diskussion på først kommende generalforsam
ling ( Marts 2001 ) og generalforsamlings beslutningen er gået mig imod.
Grundene til at jeg ikke vil betale det opkrævede beløb er:
• Prisen på 400 kr. er 50 kr. dyrere end hvad , jeg plejer at betale, for at komme på land.
• At jeg ikke var orienteret om flytningen, med en rimelig frist til selv at få det gjort,da jeg sandsynligvis kunne have fået det gratis.
• At båden er vendt 180°, således at al regn fra vest rammer lige ind i cockpittet.
• At jeg på forespørgsel, var blevet orienteret om at min båd ikke stod ivejen, nu da den ikke kom i vandet i år 2000.
• At min båd for ikke at stå ivejen for udgravningen, var blevet flyttet af selskabet til den pågældende plads.
For at der ikke skal herske tvivl om min vilje til at betale for flytningen, hvis generalforsamlingen går mig imod, vedlægger jeg
en check på kr. 400. Checken er frem dateret til den 25/3 2001, idet jeg regner med at det er dagen for generalforsamlingen.
Med sejler hilsen
Michael Fraenkel A 1054.
Vedlagt 1 stk check på kr. 400
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Havn og plads

Heller's Yachtværft & Udstyr

u
Ifølge foreningens love skal
alt grej, bukke, stativer og
klodser være afmærket med
medlemsnummer.
Medlemmerne bedes venligst
sørge for at dette forhold bliv
er bragt i orden.
Alt umærket grej, bukke,
klodser, motorer og gamle
jernstativer, der ligger og fly
der på pladsen vil blive fjernet
og anbragt i en bunke langs
kanalen på nordre side, for
herefter at blive fjernet fra
Sundby Sejlforenings areal.
Det er meget besværligt for de
vognmænd der håndterer
vore både at komme til for
alle de ting der flyder ligesom
det er sikkerhedsmæssigt
uforsvarligt.
Vi anmoder derfor venligst
medlemmerne om at være med
til at holde god orden på plad
sen i fremtiden. Det behøver jo
ikke at gå ud over vort gode
miljø.
Søger du plads ?
Eller låneplads i havnen skal
du have duelighedsbevis, forsikringsbevis og søge senest
den 1. marts .

Glasfibermaterialer
til alle formål.

Reparationssæt
Kr. 100,00
bestående af:
1 kg. polyester
1 fl. Hærder
1 m2 Glasfibermåtte 450g/m2
2 stk målebægre
1 pensel

Større reparationer
eller konstruktioner.

5 kg. polyester
20 kg. Polyester
ved køb af hel tromle pr.kg

kr. 275,kr. 900,kr. 25,-

Gelcoat, topcoat, acetone m.m.
Vi er altid klar med et godt råd.

Butik med alt i udstyr
Hempel
Glasfibermaterialer; polyester fra kr 25,-/kg
Suzuki forhandler
Alt i fiskeriudstyr
Maritim beklædning m.m.

Forsikringsskader
Fribords lakering
Hempel osmosecenter
Reperation af træ- og glasf iberskader
Installation og reperation af bidmotorer
Smedeværksted
Bedding til 15 ton

Amager Strandvej 407
2770 Kastrup

Gode Parkeringspladser
Bus nr 9,36,250S
Tog til Lufthavnen
Motorvejen til Kastrup

Åbningstider:
Mandag - fredag
9.00 -17.00
Lwdag
9.00 -14.00
Sen-helligdage (13/3-15/7)
9.00 -14.00
Vor fiskerispecialist
ELLEN OSTENFELDT vil være på sin pind
TIRSDAG OG TORSDAG

Tlf.: +45 32503017
Fax: +4532503435

BADObSTYR

KOM OG SE DE SIDS7TBJNYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLBI :)<LÆDNING
VI HAR

Havneudvalget

INSTRUMENT El
BLOKKE/BESI
TOWÆRK
MALING
SEJLERTØJ (fl
GAVBARTIKU

OG FITTINGS

ITIM MODE

KAST
SALTVÆRKS
TLF. 32-500504
ÅBENT HELE ÅRET :

ERVICE
RIJP
MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00
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Alle goé gange tre
Efter den stor succes med en søndag eftermiddagsmatiné,
har vi besluttet endnu engang at lade det
musikalske danstyskotske par

Nynne
&
Ragnar
underholde igen
søndag den 22. april
kl. 14
en rigtig
eftermiddagsmatiné
De, der endnu ikke har oplevet deres glæde ved at under
holde med sang og spil, der også gav os lejlighed til at
komme op at danse, burde unde sig selv den oplevelse det
er at nyde disse to virkelig skønne mennesker, når de syn
ger/spiller på engelsk - svensk - dansk.
Små 80 mennesker trodsede en sur kold og regnvåd dag for
at komme i Sundby Sejlforening og få en virkelig god
eftermiddag.
Efter applausen og udtalelser fra mange af de deltagende
har det ikke været forgæves at komme herned.

Snyd ikke dig selv
for en
hyggelig eftermiddag
i venners lag.
Entre 10 kr.

F„ amerikansk turist kommer

Z un dansk frugt/grønt ^
7k - tager en melon mellem
hænderne og spørger- - Er
dette virkelig det største æble

[Told fingrene fra vore vin
druer, svarer ekspedienten

Den lille dreng kommer
hjem til sin far og mor, efter
at have været på besøg hos
SIn Jyske morbrors familie i
en uge.
Ns, var det sjovt derovre?
spørger faren
- Ja, men næste gang tror jeg
med?

Skal ha' 6t askebæ§w

- Hvorfor det?
-Jo, for da jeg kom blev mor
bror ved med at sige: "Er der
noget a' ska' bære?"

- Min onkel ejer en avis!
- Og hvad så? Sådan en
koster da kun 10 kroner!

Lille Buller kiggede på sin nye
lillesøster, der manglede både
nar og tænder:
- Si g mig, mor, f u l gte der in
gen reservedele med til ungen?

To babyer lå på fødeafdelinBaby 1 ; J e S e t e n d r e n 8 '

ttabv 2: Bevis det.
når sygeple)
Baby l:
sken er gået.
Baby 2: Okay

Sygeplejerskens«.
Baby 2: Bevis det
Baby V. Se selv, bla sokk ...
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Aktivitet

Deltagere

Trænere/ledere

Tirsdag 17/4

Temaaften/klargøring/træning

Alle

M = Trine
D = Thomas
O = Benjamin
Y = Scharff

Torsdag 19/4

Særtræning for Ynglinge

Kapsejlads

K = Henrik og

Md/dato

Bemærkninger

April fortsat

Scharff
Sundet (Deltagere ?)

21. - 22. April

Ranglistestævne for Ynglinge

Ynglinge

Scharff

21. - 30. April

EM for Ynglinge

Ynglinge
(Kun efter
særlig aftale

Henrik, Kitt, Marc, Gardasøen
24. - 28. April
Kristian ?

Tirsdag 24/4

Optimisttræning & Grillaften

Alle?

Martin, Søren
og Claes

Velkommen sommer

28. - 29. April

Ranglistestævne for Ynglinge

Ynglinge

?

Bogense (Delt.?)

!)

Maj
Generelt:
Sommertræningen starter TIRSDAG den 1. MAJ ! - GENEREL MØDETID KL. 17:30
Den generelle sommerplan for sejlads ser således ud:
Almindelig Sejlerskoletræning i Ynglinge: Mandage og Tirsdage !
Minijuniorer: Hver tirsdag - dog kun fra kl. 18:00 - 19:30 !
Begynder optimister samt øvede optimister: Hver tirsdag !
Kapsejladstræning og jolletræning: Hver onsdag !
Ynglingetræning for kapsejladsbesætninger: Hver torsdag !

Fredage og weekender:
Er forbeholdt særarrangementer, kapsejladser og hyggeture.

Tirsdag 1/5
Onsdag 2/5
Torsdag 3/5
5. Maj

Optitræning (+ Mini'er)
Specialtræning
Aftenkapsejlads SSF/KS
Standerhejsnings-arrangement

Optimister
Kap & Øve
Ynglinge
Alle

(Fællesspisning og hygge)

Lørdag 6/5
Mandag 7/5

Loppemarked i SSF
Aftensejlads Ynglinge

Frivilligt
Aftenplanen
(ALLE)

Efter plan
Efter plan
Ingen
Forældre !
Aftalte trænere.

Alle på vandet!
SSF kl. 10:00
Sejlerskoletræning

Efter plan

Herefter føljger fast sommerprogram ! Med følgende tilføjelser:
(Evt. fællesspisning for optimister aftales med forældre ved sæsonstart
12. Maj
19.-20. Maj
24. Maj
26. - 27. Maj

Furesø Cup for Optimister B&C
Ranglistestævne for Ynglinge
Optimiststævne
Ranglistestævne for Ynglinge

B&C
Ynglinge
B&C
Ynglinge

Scharff

??
Ingen

2 Furesøen
SSF
Dragør
Horsens
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Fitidsforeninger på Østamager om 10 år?
På Østamager har vi i dag en hel del
fritidsforeninger i form af nytte
haver, små bådforeninger, lystbåde
havne, kolonihaver og mange andre
aktiviteter. Disse foreninger fremstår
i dag som små hyggelige og velfun
gerende oaser i storbyens kant. Det
er foreninger, der for de flestes ved
kommende er skabt og bygget af
medlemmerne selv gennem mange
år ved fællesskab, idérigdom og
hårdt arbejde og for små midler.
Disse små oaser virker som et of
fentligt rum for en stor del af be
folkningen i Amagers bagland og
som en slags ekstra rum for mange
med små lejligheder.
Der er store kvaliteter i disse små
selvskabte fritidsforeninger. Det er
her almindelige mennesker søger hen
for at slappe af med en fritidsinter
esse, et sted hvor mennesker med
vidt forskellige uddannelser mødes i
et fællesskab om fælles interesser og i
dialog med hinanden - og på tværs af
måske øvrige samfundsskel. Jeg tror,
at noget sådant er sundt for et sam
fund, og hertil kommer, ikke mindst
den helse, disse små dejlige oaser giv
er deres medlemmer langt op i årene.
Desværre er man nok nødt til at
stille et trist spørgsmål; nemlig om
mange af disse foreninger eksisterer
om f.eks. 10 år?
Baggrunden for dette spørgsmål er
at der lige nu foregår en forrygende
udvikling på Østamager. Øresunds
broen er skabt, en metro's 3. etape og
en havnetunnel med motorvej på
Amager strandvej spøger, store
bolig- og erhvervs byggerier er sat i
gang, og vores politikere i Køben
havns Kommune presses fra mange
sider for at skaffe endnu flere bygge
grunde til boliger og erhverv. Kort
sagt; der er mange stærke kræfter i
gang for at "intensivere arealudnyt
telsen" og for at skabe et forkromet
Østamager. Man kan derfor frygte,
at i fremtiden vil der ikke være
plads til disse små velfungerende
fritidsforeninger for almindelige
mennesker på Østamager .
Dette kan vel bedst sættes i relief af
nogle udtalelser vekslet mellem
nogle embedsmænd fra Københavns
Kommune, da de for 1 - 2 år siden
besigtigede nogle kolonihaver og en
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lystbådehavn på Østamager.
Udtalelserne er refereret som følger:
"Sikke noget skidt"
"Ja, utroligt at mennesker kan
trives her!"
Disse udtalelser viser vel egentlig
meget godt holdningerne hos em
bedsmænd, politikere og planlæg
gerne, de vil rive ned og skabe mo
numenter!
Politikerne tør dog kun tage en eller
få foreninger ad gangen, de bruger
den såkaldte "Salamimetode". Når en
foreningen er nedlagt, og alle andre
drager et lettelsens suk over, at det
ikke var dem det gik ud over, så vil
det formentlig kun være en stakket
frist, inden det sker igen, og sådan
kan det fortsætte, indtil man har
skabt det "Forkromede Østamager".

Derfor opfordrer jeg alle fritidsforeningerne på Østamager til,
uanset hvilken type forening man
tilhører, at de finder sammen i en
fælles interesseorganisation, en
paraplyorganisation med det ene
formål at bevare fritidsområderne
og fritidsforeningerne på Østamager
og at støtte hinanden og stå sammen
om dette ene formål.
Står vi sammen, står vi stærkt. Alt i
alt er der tale om mange politiske
stemmer / vælgere.
Ideen er hermed lagt frem !!
Er der iøvrigt nogen, der nogensinde
har hørt om, at man har nedlagt en
golfbane??
Kbh. d. 050201
Medl. A-61Jørgen Rasmussen

KIS

LADIES CUP 2001
Kvindelig Sejlklub afholder Ladies Cup søndag den 13.
maj 2001
Ladies Cup er en distancesejlads på Øresund for kølbåde.
Starten går kl. 09.30 ud for Tuborg Havn.
Fra primo april vil der ligge tilmeldingsblanketter i
klubberne. Sidste rettidige tilmelding er fredag den 4. maj.
Eftertilmelding er kun mulig, hvis "hold" foreligger.
Spørgsmål og/eller tilmelding kan rettes til Annelise
Søndertoft, 9 4369 1179.
Vi glæder os til at se rigtig mange sejlere på banen.

Med venlig hilsen

Kvindélig Sejlklub
Vi er også på Nettet Besøg os på www.kvindelig-sejlklub.dk

Sjælland Rundt med Rimfaxe
Et temmelig vidtløftigt tilbageblik,
af Mogens Hauscultz
...fortsat fra forrige nummer.

Der var nu også år med hård vind.
Et år kom vi således til Sejrøbugten
på kryds i grov sø og godt sejlet
agterud. Her kan søen være meget
hård. Således mødte vi engang en
båd, der lå på bagbord halse, som
dog syntes at passere pænt foran.
Men nej, den løb pludseligt ind i en
høj sø og kom ikke over, men gled
baglæns ned igen. Den gik vi klo
geligt agten om. Nu passede vinden
netop til, at man kunne tage et langt
ben indenom Sejrø, så det besluttede
vi. Lange timer i nattemørket fulgte,
men på fladt vand. Det nervepir
rende var, at hvis vinden blot
drejede lidt, så ville vi tabe alvorligt.
Det gjorde den ikke, vi holdt pænt
ned på kostene og vendte ud mod
Røsnæs, som vi netop ikke kunne
holde op, atter i læ for søen, og da vi
omsider nåede ud til pynten mødte
vi en spækhugger. Det var Miraculix, og så vidste vi at den var
hjemme, de andre havde ligget og
banket pæle hele natten. Vi var tred
je spækhugger ved Røsnæs men
mistede senere noget.
11990 var der spilerstart. 10-15 m/s
på plat læns. Jeg sad som sædvan
ligt til rors, og vi kom i pendulsving
ninger, som jeg aldrig har formået at
håndtere. Her lå vi desuden så tæt,
at vi stort set ikke kunne manøvrere.
Det blev ved truslen et par gange,
men til sidst kæntrede vi til luv, og
med den store fart og spileren nede
hos rødspætterne, som bremse, blev
det meget grundigt. Vi sad ikke i
cockpittet, men lå og svømmede på
åbent vand. Heldigvis havde vi alle
fået fat i noget at holde i, så vi var
stadig 4 ombord, da båden endelig
rejste sig. Heldigvis er en spækhug
ger også konstrueret således, at van
det ikke løber ned i kahytten, selv
ved 90 graders krængning. Den
kraftige spiler holdt til det, men
spilerstagen knækkede. Selvom vi
egentlig sejlede ret godt det år,

kunne vi naturligvis ikke følge med,
da det endte med læns i let luft fra
Smålandsfarvandet til Helsingør, så
vi blev ustandseligt overhalet.
For nogle år siden kom vi til
Helsingør henad midnat sammen
med en større klynge både. Det var
hård vind fra NV, så vi krydsede ind
for storsejl som så ofte før. Lige in
den for molehovedet til højre lå til
vor undren to både fortøjet op ad
stenmolen, et ubekvemt sted at
parkere. Båden foran gik over stag
og vi måtte følge, men her kom en
større båd ind for motor. Den havde
tydeligvis allerede glemt, at den for
lidt siden var sejlbåd, så jeg løb lidt i
vinden for at undgå kollision, der
var jo også plads nok. Men da jeg
lidt senere skulle over stag ude ved
stenmolen, havde jeg åbenbart tabt
for meget fart, for båden ville ikke
over stag. Et lille kort forsøg til var
der plads til, men det lykkedes
naturligvis heller ikke, og så var det
bare ned med sejlet i en fart, og
straks efter lå vi uden på de to andre
på stenmolen. De var utroligt hjælp
somme, de må jo have gjort det
samme selv, men et er at ligge op ad
en stenmole i hård pålandsvind, et
andet at have to andre til at trykke
på, og alligevel ingen sure miner.
Nogen tid senere vurderede jeg, at
hvis vi fik et godt skub, så kunne vi
løbe ud ad havnehullet for riggen.
Som sagt så gjort. Carl var som sæd
vanligt alt for ivrig i sin hjælp
somhed, han var hoppet ned på en
stor sten agter for at skubbe på, men
gled, og vi havde nær efterladt ham
svømmende i havnen. Vel ude af
havnen mødte vi en stor sejlbåd,
som vi bad trække os ind. "Næh, vi
kunne kraftedme bare hente vores
påhængsmotor nede fra kiste
bænken" lød det kontante svar!!
Sådan en havde der nu aldrig siddet
på Rimfaxe. Naturligvis kunne vi
bare sætte sejl og prøve igen, men

tanken om, at det kunne gå galt, var
for stærk. En gang var flovt, en gen
tagelse ville være uforskammet over
for de andre, så vi sejlede direkte
hjem, selv om klokken var 2 om nat
ten, mens vi funderede over de ad
varsler, der hvert år stod i sejlads
programmet mod at anløbe
Nordhavnen for sejl i hård nord
vestlig vind, og den tilføjede opfor
dring til at lade sig slæbe ind samt
anmodningen til både med motor
om at være behjælpelige.
Rimfaxe har nu sejlet Sjælland rundt
27 gange fra Helsingør og 3 gange
"den rigtige vej". Det er lykkedes at
gennemføre hver gang bortset fra 2
de seneste år. Første gang opdagede
vi kort efter Gilleleje, at et undervant
var ved at trevle sig op ved termi
nalen, så vi vendte om og gik ind i
Gilleleje havn. Her fik vi ringet til
Peter Bruun, som velvilligt lovede
os, at vi kunne hente et nyt under
vant lørdag formiddag, og derved
kunne vi så få en weekendtur til
Kullen ud af det, nu vi var kommet
af sted.
Anden gang var i 1997, og det blev
noget mere dramatisk. For kun an
den gang i alle de mange år kunne
Sjælland Rundt startes sydover. Vi
fik kludret grundigt i den stærke
nordgående strøm, begyndende
med at vi kom hele 5 minutter for
sent over linien, og vi kunne senere
konstatere, at vi havde tabt en hel
time allerede ved Drogden. På vej
over Køge Bugt fik vi dog glæde af
vort hemmelige våben, en lille
skæringsspiler af meget svær dug,
som vi kan bære, når de andre bliver
nødt til at bjærge deres, uden frygt
for at rive spileren i stykker. Det
kneb ganske vist lidt med at holde
Stevns fyr, og vi skar også op af og
til, men vi trak så voldsomt fra de
både, vi havde ligget ved siden af, at
det ikke kunne tabes igen, når blot vi
bjærgede spileren lige rundt om
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fyret. Det blev altså strategien, og
jeg gik til køjs for at være frisk til
Bøgestrømmen. Her lå jeg så trygt,
selvom de væltede lidt, indtil jeg
hørte et ordentligt brag efterfulgt af
nogle stille eder og så komplet stil
hed. Jeg tænkte, at der var knækket
et spilerskøde, kom ud af køjen og
stak hovedet op ad lugen. Det var
langt værre, der var ingen mast. Det
var hækstaget, der var gået, ja nøjere
beset var det wiren i muskelboksen,
der var knækket, og så bøjede mas
ten først en god meter over dækket,
for siden at brække lidt længere
nede. Her er det vist på sin plads
med en længere parentes:
Advarsel:
Det er nødvendigt at gennemgå sit
hækstagsarrangement kritisk, hvor
dan det end er udformet, også
selvom, eller måske snarere ikke
mindst hvis, det har virket i mange
år, vores f.eks. i stormen i 1984.
Senere gennemgang viste, at wiren
var knækket ikke direkte ved termi
nalen men nogle centimeter under,
hvor den på den anden side aldrig
havde været bøjet eller kunne være
slidt, så det måtte være metal
træthed. I diskussionen med John
Mast om, hvordan man kunne sikre
sig bedre, kom det frem, at den
bløde løbende wire i muskelboksen
kun havde den halve brudstyrke af
den stive stående rig, som havde en
brudstyrke på ca. 4 ton. Jeg foreslog
så at gå op i dimension, men det
krævede en større diameter af det
hjul, som den løb rundt om.
Diameteren af hjulet skulle være 10
gange wirens diameter. Jeg endte al
ligevel med at bestille en 6 mm wire,
som dog havde en halv gang større
brudstyrke. Mange har nok stadig
sådan en muskelboks og har proble
mer med, at den klemmer sig fast,
fordi gnidningen i hjulene bevirker,
at trækket bliver meget større i den
side, man trækker fra, så at akslen
kanter. Løsningen er at tage et eller
to hjul af på hver aksel og sætte
nogle skiver mellem de resterende
hjul, gerne sådan at momentet bliver
mindst i træksiden, så fungerer det
fint. Det er blot nødvendigt at forny
wiren med års mellemrum, selvom
den ikke viser tegn på slid eller
ælde. Mange har i stedet en hane
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fod, og så haler de jo med dobbelt
part, men de skal også sikre sig, at
blokken har et tilstrækkeligt stort
hjul, og at den i øvrigt har den
fornødne brudstyrke. Også de skal
nok forny wiren. Det er nemlig et
forfærdeligt rod at brække masten,
selv, som her, under forholdsvis fre
delige forhold.
Nå, tilbage til historien. Vi sejlede
med stor genua og spiler, med vind
lidt agten for tværs og måske 10
m/s. For at undgå, at båden skar
op, blev storsejlet slækket helt af i
pustene. Bagefter er det jo nemt at
se, hvordan situationen kunne være
reddet, hvis blot nogen havde opfat
tet det i tide. Mikael havde hørt en
knirken, da wiren begyndte at briste,
og havde han blot set efter, kunne
båden jo løbes i vinden, storsejlet
hales hjem, så det kunne støtte mas
ten, og spileren bjærges. Siden
kunne man så bjærge genuaen og
bruge faldet til at lave et bakstag.
Vi kunne da nemt være sejlet hjem.
Nu lå hele masten lodret ned i van
det, og båden rullede forfærdeligt,
fordi der ikke var mast på. Det
første vigtige var derfor at finde liv
linerne frem, og så blev sejlene bjær
get op fra dybet, et for et. Til sidst
blev også masten bjærget op på
kahytten og bommen taget af. Vi
begyndte så at forberede en nødrig
af spilerstagen, samt at fundere over,
hvor vi kunne søge havn. Nærmest
var jo Bøgeskov, men det kunne nok
ikke lade sig gøre. Her skal det
siges, at flere både var sejlet tæt forbi
og havde spurgt, om vi var i nød og
om nogen var faldet overbord eller
kommet til skade, og vi havde
svaret, at alt var under kontrol, så de
fortsatte. LA-krydseren "Knirke"
havde dog gjort sig den umage at
ringe til Helsingør, for at få dem til
at sende assistance. Svaret var, at
det kunne de ikke, og de bad i stedet
ham selv om at assistere. Derfor
kom de snart efter tilbage og tilbød
at slæbe os til Køge. Det var svært at
sige nej til, selvom det var synd for
dem, idet de havde glædet sig til for
en gangs skyld at fuldføre. Nu
måtte de opgive uden egen skyld.
Efter nogen vanskeligheder fik vi et
tov over. Vi kunne jo ikke komme
for nær hinanden, og vigtigt var
også, at de ikke fik tovet i skruen.

Mine brødre har for 25 år siden
brækket masten i Køge Bugt og blev
trukket i havn af en hjemmeværnskutter. Det var en dramatisk af
fære, hvor forklampen blev revet ud
af dækket, og Carl måtte sidde på
fordækket og styre trossen, iført et
par arbejdshandsker, som de dog
hensynsfuldt havde smidt ombord.
Det skyldes, at de har en ide om, at
man skal sejle mellem otte og ti
knob. Her blev vi trukket af en sejl
båd med blot fire fem knob, og det
var fredeligt. Eneste dramatiske sit
uation opstod, da jeg ville etablere
en nødlanterne, det var min anker
lanterne, en pinolpære loddet til en
ledning, som jeg nu ville binde fast
på "mastetoppen". Den ene hånd
skulle bruges til at holde sig fast, og
det var svært at binde med blot en
hånd. Netop som jeg tog den anden
hånd til hjælp, lavede båden en af de
hurtige rulninger, som den man
glende mast bevirkede, og jeg var
nær røget overbord. Det endte dog.
Godt, og vel ankommet til Køge,
hyggede vi os nogle timer med
Knirkes besætning. Da vi vågnede
næste morgen, sagde Uffe: "Jeg har
fået en genial ide". En foruroligende
indledning, men han fortsatte: "Her
går jo S-tog hjem, så vi kan tage
hjem efter en bil, hente påhængsmo
toren, og så sejle hjem for den". Jeg
havde omsider anskaffet en brugt
påhængsmotor, og havde gode men
meget få erfaringer med den, og da
jeg nødigt ville slæbes i havn en
gang til, var jeg lidt skeptisk. Havet
var dog roligt, og da også vejr
udsigten lovede stille vejr, blev det
besluttet. Min nabo hjemme i hav
nen havde belært mig om, at man
sejlede 2 sømil på 1 liter benzin, så
jeg målte afstanden med rund hånd
til 60 sømil (der kan næppe være
meget mere end det halve), altså 30
liter, som jeg rundede op til 40. De
kom senere for en sikkerheds skyld
tilbage med 50, men vi brugte kun
ca. 13. Mens Uffe og Mikael tog
hjem, skulle Carl og jeg rigge masten
af, tørre sejl og pakke dem i poser,
og i øvrigt gøre alt klar. Desuden
skulle jeg ringe til familien, til
Helsingør og til forsikringsselskabet.
Man undrer sig over, at telefonbok
sene bliver hærget, men når man har
prøvet tilstrækkeligt mange gange at

putte 2 kr. i automaten og så ob
servere, at det koster præcis 10
øre, at få at vide at der er op
taget, således at det bliver lige så
dyrt næste gang, så kommer
lysten unægteligt op i en. Knapt
var jeg omsider kommet igen
nem også til Helsingør, og vendt
tilbage for at assistere Carl med
at finde diverse specialværktøj,
før en journalist og en fotograf
fra Berlingske Tidende troppede
op og høfligt spurgte, om det
var os, der havde knækket mas
ten, og om de måtte stille nogle
spørgsmål.
Det måtte de
naturligvis gerne, og de in
dledte med: "Var det ikke et for
færdeligt hårdt vejr?". "Næh,
det var såmænd ikke så slemt",
svarede jeg, i overensstemmelse
med sandheden. Det medførte
en længere pause, måske var det
det eneste spørgsmål, de havde
forberedt på vejen. Men med
svaret behørigt noteret ned, ville
de da så gerne vide, hvad der
skete, og jeg fortalte, at vi førte
fulde sejl og spiler, da hækstaget
brast. De havde ingen anelse
om, hvad en sejlbåd var, og jeg
forsøgte at forklare, hvor hæk
staget sad osv. men alt gik så
langsomt, og jeg var jo lidt stres
set, så jeg foreslog dem at tage et
billede af båden. De skyndte sig
så at tage billeder af en stor mo
torsej-ler, der var ved at rigge til,
og jeg måtte forklare, at min båd
var den lille æggeskal bagved,
med maste-stumpen. Så fores
log jeg dem at tale med Carl,
mens jeg kunne få over-blik over
alle de stumper af rig , sejl og
brugt værktøj, der i mellemtiden
havde bredt sig over et større
areal. Han var behjælpelig og
fandt så på den geniale ide, at de
burde tale med vore red
ningsmænd, og således fik de da
til sidst skrevet en for uden
forstående helt fornuftig artikel.
Jeg blev fremstillet som lidt
vranten, måske fortjent, men
værre var, at mere eller mindre
misforståede oplysninger blev
sammenskrevet og fremstillet
som direkte citater, en skrække
lig og meget udbredt uvane i
pressen. Således begyndte min

første udtalelse: "Det blæste med nogle flere, der er jo nu også en ny generation
kulingstyrke...". Det havde jeg af ejere på vej. I årenes løb er folk endog kom
met langvejs fra for at deltage. Således born
dog netop ikke sagt.
Vi kom vel hjem til Sundby og holmeren, som vi lærte at kende et år, da vi på
havde atter haft en oplevelse, grund af vindstille først var kommet til
ganske vist af dem man helst Helsingør ud på morgenen om fredagen, men
havde været foruden, ikke vi skulle heldigvis først starte om eftermidda
mindst på grund af de følgende gen. Kl. 8 bankede det på dækket. Det var
trængsler. Således var det bornholmeren, der frejdigt bad om at låne en
meget usikkert, om jeg kunne få kasserolle, så han kunne koge æg, eller var det
en ny mast, inden John Mast kaffe? Han var sød og rar og lidt usædvanlig.
lukkede ned for ferie.
Han var kommet fra Tejn singlehand, ventede
Forsikringen dækkede, men nu på gasterne til Sjælland Rundt, og skulle
selvrisikoen var indeksreguleret, vel også hjem igen, åbenbart uden at tynge bå
og mast og rig kun dækket med den med overflødigt køkkentøj. Vi bandede
20% af forsikringssummen. Da ham langt væk, medens vi forgæves søgte at
vi havde så mange genanven sove videre, ustandseligt forstyrret af høj
delige stumper, gik det dog alt taleren.
sammen, og jeg fik alligevel en
sommertur med min lille søn.
Da først det hele var vel over
stået, så var erindringen trods
alt koncentreret om det gode
kammeratskab og hjælpsomhe
den, og det var jo dog en
oplevelse. I min alder er
fornemmelsen af gentagelse vist
det værste, som når indkøbsvog
nen i ISO næsten selv finder vej
rundt ved provianteringen, eller
når båden som en gammel hest
selv finder vejen rundt. Her er Mogens Hauschultz
vi nok ved det centrale i D 32
Rimfaxe
Sjælland Rundt for mig. Det har
i mange år været indledningen
af min sommerferie, og når vi er
kommet rundt, med alle de
trængsler,
skuffelser
og
eventuelt store glæder, som det
har medbragt, så er alt, hvad der
gik forud, så langt væk, at ferien
virkelig er begyndt. Vi lægger
naturligvis ud hvert år for at
vinde, men må jo tage til takke
med en mere beskeden placer
ing. Sejlene har for længst nået
pensionsalderen, de er stadig fra
1978, og den store spiler, som
det var meningen at investere i,
da vi først havde fået den lille
solide til at skåne den med i
hårdt vejr, ja den blev der heller
aldrig råd til. Desuden har vi
også selv snart nået pensions
Amagerbanken.
alderen, og her er ikke engang
Vi er lige så lokale,
penge tilstrækkeligt. Træning
bliver det heller ikke til, vi sejler
som du er.
næsten ikke kapsejlads mere.
Alligevel er det hver gang en
oplevelse, så lad os igen blive
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Udsendelse af hårdvindsvarsler
ophører pr. 1. april 2001

Vi skriver nu Marts måned, og når dette skrives daler sneen tyst
ned, nå men vinteren får vel snart en ende og forårsarbejdet på sejlerskoen skal til at begynde.
Derfor indkalder jeg hermed alle der ønsker at deltage den kom
mende sæson til et orienteringsmøde i Pejsestuen Lørdag 24-3 kl
10:00.

På mødet vil eleverne blive fordelt på de enkelte hold. Desuden
vil der blive givet en almindelig orientering om arbejdet på sejler
skolen, samt oplysninger om de arrangementer, som vi planlæg
ger for 2001. I denne forbindelse er man meget velkomne til at
komme med forslag og idéer.
Arbejdet med klargøringen begynder først kommende mandag
efter orienteringsmødet mandag 26-3 klokken 18:00. Herefter skal
man møde på den ugedag, hvor man skal sejle. Arbejdet begynder
kl. 18:00 og slutter ca kl. 20:00. NB ! Husk arbejdstøj og varmt tøj,
da arbejdet kan være koldt og beskidt, dog er det altid fornøjeligt
°g hyggeligt!!
Deltagelsen i klargøringen af bådene er at betragte som en del af
uddannelsen til sejler, derfor er den obligatorisk.
Til de der har glemt at melde sig eller som endnu tæller på knap
perne, kan jeg sige at der endnu er enkelte ledige pladser, dog er
muligheden for at vælge hold begrænset, men mød op til orienter
ingsmødet, så finder vi sikkert ud af det.
Fredag d 23-2 var der lærermøde på sejlersolen. På mødet plan
lagde vi den kommede sæson.

DMI har i en årrække udarbejdet hårdvin
dsvarsler for de kystnære danske farvande.
I modsætning til kuling- og stormvarslerne er
hårdvindsvarslerne alene blevet udarbejdet i
dagtimerne, og varslerne er kun blevet bragt i
Danmarks Radios timenyheder på Program
3.Den 2. januar 2001 indstillede Danmarks
Radio udsendelsen af servicemeddelelser
herunder varsler på Program 3 i eftermid
dagstimerne fra kl. 12-17 på alle hverdage.
I denne periode bringes servicemeddelelserne
i stedet i nyhederne på regionalradioerne på
Program 4.Regionalradioerne har imidlertid
ikke ønsket at overtage forpligtelsen til at ud
sende hård-vindsvarsler, og dermed bortfalder
muligheden for at formidle hårdvinds
varslerne til brugerne.
DMI vil derfor, efter aftale med Danmarks
Radio, indstille udsendelsen af hårdvinds
varsler fra den 1. april 2001.
Kuling- og stormvarsler vil fortsat kunne afly
ttes på Danmarks Radios Program 3 eller Pro
gram 4. DMI's farvandsudsigter vil endvidere
som hidtil kunne aflyttes på mellem- og lang
bølge.
Derudover kan farvandsudsigter og aktuelle
observationer aflyttes på tlf. 1853 samt ses på
DMI's hjemmeside www.dmi.dk .

Med Sejlerhilsen
Claus Villadsen
Skolechef

fra DS

Vær kritisk overfor
alternative bundbehandlinger
Dansk Sejlunions miljøudvalg har
siden bekendtgørelsen om bundmal
ing blev en realitet fulgt forsøg og
test af alle de alternativer, som det
har været muligt at opspore.
Baggrunden for at udføre dette store
arbejde er ønsket om, at deltage i
miljøstyrelsens rådgivende udvalg
med den størst mulige viden om
produkternes effekt, men også øn
sket om at kunne vejlede sejlerne i
overgangsfasen fra konventionelle
malinger til alternative beskyttelsesformer.Udvalget har bemærket, at
mange klubber har fået tilsendt en
brochure/plakat, hvor produktet
"Seal Coat" anbefales af producen
ten. Seal Coat er en bundbehandling,
hvor der blæses fibre på undervandsskroget, der således bliver
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beklædt med en "sælpels".
I reklamen for Seal Coat vises både,
som er behandlet med Seal Coat og
som ikke er begroet. Producenten
fremhæver at behandlingen er "fartneutral" og "brændstofsbesparende"(!?).
Af materialets billeder fremgår det
endvidere at teksten relaterer sig
både til motor- og sejlbåde.
Dansk Sejlunions erfaringer med
produktet er, at de to testbåde, som
var på land i starten af september
1999, begge havde en begroning,
som var flere centimeter tyk. Den
ene båd i Struer Havn var meget
"langhåret". Udover disse både har
man testet en "ny og forbedret"
udgave af produktet på en Olsen
Twin, som er beliggende i Thurø

fra DS

Sejlklub. Båden blev bundbehandlet
i maj 2000. Da båden kom på land i
september 2000, var den så kraftigt
begroet, at man ikke kun manøvrere
i let vind. Efter afrensningen gik der
tre uger, beretter vores medlem fra
Thurø Sejlklub, før båden igen var så
begroet at den burde på land.
Vurderingen fra vores medlem er, at
båden fremover bør tages på land
hver 4. uge. Dansk Sejlunion kan
således konstatere, at der er stor afs
tand mellem producentens omtale af
Seal Coat og vores oplevelser fra
tests på sejlbåde. Vi kan kun opfor
dre sejlerne til at være kritiske over
for markedsføringen af nye produk
ter, hvis det ikke klart kan doku
menteres, at de er testet grundigt af
uvildige interessenter.

fra bestyrelsen

Amager

Bådtransport
Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen

Sundby Sejlforening

S 32501978

ønsker følgende ny medlemmer
velkommen
Martil Bregnhøj
Dyvekes alle 8, 2300 S
Daniella Brinkland
Vægterparken 139, 2770 Kastrup
Marc Brinkland
Vægterparken 139, 2770 Kastrup
Kea Brikkland Lorenzen
Kongelundsvej 484, 2770 Kastrup
Jens Fugl
Peblinge Dosseringen 16, 2200 N
Ib Madsen
Holmehaven 75, 2670 Greve
Ole Haugsted Schmidt
Hagbardvej 18, 2300 S
Jens Peter Lund Jørgensen
Industriven 9, 5762 V. Skevninge
Inge Magrethe Thomsen
Palermovej 15, 2300 S
Michael Menzel
Strandgade 47, 1401 K
Morten Bækkeskov
Abel Catrines Gade 7, 1654 K
Anders Finn Brun Andersen
Lemberggade 6, 2300 S
Brian Hansen
Højdevej 27, 2300 S
Annie K. Juul
Hessensgade 57, 2300 S

Fa et motoreftersyn nu
og se frem til enproblemfri
sommer
Mange får sig en ubehagelig overraskelse, når sæsonen starter til
foråret - tæring, problemer med karburatoren... Kom ind og lad os klar
gøre din påhængsmotor nu. Vi udfører alle reparationer.
Klargøringen omfatter;
• Affedtning af motoren med OMC motoraffedtningsmiddel
• Olieskift i gearkasse
• Alle bevægelige dele gennemsmøres
• Rensning af karburator og filter
• Check af tændingssystem
• Motoren testes i prøvekar
• Motoren behandles med rustbeskyttelse
Priser excl. moms.
2- 5 HK, 385 kr.
6 - 10 HK, 425 kr.

12 -25 HK, 460 kr.
26 - 45 HK, 545 kr.
46 - 75 HK, 725 kr.
80 -120 HK, 895 kr.

Navtek Marine Center,
Wilders Plads, Bygn. C, tlf. 3157 37 72.
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer • Marine udstyr * Autoriseret variated
-15 ton kran. Alle marker af pihangsmotorer repareres.

StåOU?^AFTOS
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Flligger farver - og
International bådmaling
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 København S.
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

Sundby.
Dragør.

Amagerbrogade 164
2300 København S.

Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

Flligger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
TIf. 33 13 73 23.

hAtdt\A^ tågebaiÆkerM
l a i / v g s o m t s>iver f o r b i

gør vi det hvert forår
<soz>tter b å d e \ A i v a n d e t
o g ia.1j d e r h e l e søwmereiA,
v i g ør det hvert efterår
Tager både\A^å lavid
oc\ l&\AC\es> e f t e r s>owim.trev^
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Medlemsblad for

Sundby Sejlforening på nettet

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Olympiske Komite
Dansk Sejlunion

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Restaurationen

32 58 32 96

Telefax

32 59 35 60

E-mail:
Ungdomsafd

SSFs hjemmeside:
www.home.worldonline. dty~ssf

ssf_ungdom@e-postboks.dk

Postgirokonto: 7 05 65 16
Kontoret er åbent torsdag kl. 19 00 - 20 30 .
I kontortiden træffes:
formand, kasserer og havneudvalg

Havnekontoret

32 58 14 24

Åbent: man. - ons. kl. 12 30 - 13 30 & tor. kl. 16-17
Foreningens bestyrelse:
ri/S'it-SIS
Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk

Næstformand:
Erling Jørgensen

32 58 63 00

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

32 57 13 40

Sekretær:
Bjørka Schandorff
Email

32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
Erling Jørgensen

32 59 49 24
32 95 36 89
32 58 63 00

Bestyrelse:

Skolechef:
Claus Villadsen
E-mail

ssf@e-postboks.dk

Kapsejladsudvalg:
ssf_kapsejlads@e-postboks.
Sejlerskolen:
ssf_sejlerskolen@e-postboks.
Ungdomsudvalg:
ssf_ungdom@e-postboks.dk

32 52 98 89
32 84 81 31
sejlerskolen@hotmail.com

Ungdoms- og jolleleder:
Henrik Gravesen
E-mail
eller

22 35 10 24
hegr@slv.dk
hegr@e-postboks.dk

Festudvalg:
Vagn Preisler

32 55 23 03

Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup

22 90 06 36
32 58 43 11

Ansvarshavende redaktør:
Poul Christensen
E-mail

20 32 02 38
chiep@private.dk

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland
Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS
Billige kvalitetstryksager

<;

CL

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
TIL SPECIALPRIS
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

•i

£

2.

'Z Kataloger - Faktura - Kuverter - Etiketter - Brevpapir - Prislister - Bøger 5'
32 52 98 89

32 51 71 79

Oplag: 1.400 eksemplarer

Deadline for indlevering af stof
til næste blad er:
&lden 1ste i måneden.
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Havneudvalg:
ssf_havnen@e-postboks.dk

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim Petersen
32 97 33 50
Kapsejladschef:
Erik Povlsen

r :>

Foreningens e-mail adresser

32 58 20 36
bjorka@mail.tele.dk

Kasserer:
Jørgen Rindal

V:>

•
Alt i bogbinderarbejde
•
£ Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 2.
£ Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag "S
|

SMQffsettfijli

|

£

v/Tina og Søren Møller

(Q

Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79

PRESSEMEDDELELSE
Birte Weis
Foto venligst udlånt af Hans Guldager

SPØRGSMÅL TIL BIRTE WEISS

IT- og Forskningsminister Birte Weiss er protektor for DM for Nordiske Folkebåde.
Danmarksmesterskabet afholdes i Sundby Sejlforening i dage 9 til 12 juli 2001.

Vi har spurgt Birte Weiss om det usædvanlige i at netop IT- og Forskningsministe
ren er protektor for DM i Folkebåde.
Det er der flere grunde til, udtaler Birte Weiss. Jeg følger med stor interesse alt, som sker
i den bredt appellerende Sundby Sejlforening og er beæret over at blive bedt om at være
protektor for DM i Folkebåde.
Jeg syntes det er en yderst interessant udvikling over et langt tidsforløb der har fundet
sted med Folkebådsklassen. Den blev konstrueret i træ under 2 verdenskrig til en nor
disk konkurrence, hvor den efter grundige studier og forarbejder blev sat i produktion i
de nordiske lande. Den fik med årene en enorm succes i hele det nordeuropæiske område
med et ry som en god stabil og sikker kapsejlads og familiebåd.
Fra slutningen af 60'erne blev praktisk alle nye bådkonstruktioner udført i glasfiber, træ
bådene tabte terræn også Folkebådsklassen.
I Danmark gik konstruktører og sejlere i gang med forskning og forsøgsbyggeri af en fol
kebåd i glasfiber, der overholdt alle klasseregler med mål og vægt, og som kunne sejle li
ge op med træbådene. Efter mange forsøg lykkedes det så godt at bådtypen i dag med
over 1100 fartøjer er den største kapsejladsklasse i Danmark.
Jeg glæder mig til at følge denne store sejlsportsbegivenhed time for time, udtaler Birte
Weiss.

Yderligere oplysninger
Hans Guldager
Søren Ejsenhardt
Uldum vej 35
Tlf. 32504245
2770 Kastrup
tlf.32507323
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ORGANISATIONEN BAG DM FOR NORDISKE FOLKEBÅDE 2001
Sundby Sejlforening har dannet en stærk organisation der skal forestå selve afviklingen af
Danmarksmesterskabet der finder sted i dagene 9. -12. juli 2001
Det kræver det meste af 2 års plan
lægning og organisering for at få et
mesterskab i den størrelsesorden til
at køre på skinner.
4 medlemmer af Sundby Sejlfore
ning påbegyndte allerede i 1999 de
første sonderinger om mulighederne
for at få overdraget og afholde DM
for Nordiske Folkebåde i år 2001.
Der var positiv støtte til ideen så i
februar 2000 kunne der udarbejdes
et såkaldt kommissorium som i juli
måned ved afslutningen af mesterskabssejladserne i Sønderborg, endeligt blev godkendt af Folkebådsklubben, der er den ansvarlige
klasseorganisation i Danmark.
Den overordnede planlægning med
bestyrelsen i Folkebådsklubben kom
på plads i løbet af efteråret, herefter
kunne man i Sundby Sejlforening
begynde at tænke på ledelsesteam,
arbejdsudvalg, omkostninger, og
ikke mindst inddragelse af medlem
merne for at få det hele til at køre.
Erik Basse Povlsen, Henrik Grave
sen, Frank Olesen og Jan Knudsen
der er initiativtagerne til at mester
skabet 2001 kom til Sundby Sejlfor
ening, dannede ledelsesteamet, der
med stor velvillighed i Sundby
Sejlforenings bestyrelse fik godkendt
planerne og et foreløbigt budget.
Allerede inden julen 2000 blev de
første kontakter taget med henblik
på dannelse af en række arbejdsud
valg der skal forestå de praktiske
gøremål og være problemknusere,
således at der 10 januar kunne
holdes det første koordinerings
møde med formændene for arbejds
udvalgene, der er som følger.
Kapsejladsudvalget
Leder: Ole Poul Pedersen.
Væsentligste opgaver at tilret
telægge indbydelse og program
mer. Ansvar for protestkomiteen,
ansøge om DIF mesterskabsplaketter, forestå præmier og præmi
etildelingen.
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Baneudvalget
Leder: Tonny Povlsen.
Væsentligste opgaver er alt ve
drørende det praktiske arbejde på
vandet herunder dommere, samt
dommer- og hjælpefartøjer med
mandskab herunder udlægning af
kapsejladsbanerne.
Bureauudvalget
Leder: Birgitte Akkermann.
Væsentligste opgaver er alt bureauarbejde, modtage og hjælpe sejlerne
med deres problemer, virke som in
formationskontor lige fra hvilken
bus til Glyptoteket og Bakken til
hvor ligger købmanden. Endvidere
modtage og udarbejde resultatlister
og annoncere over højtalerne plus
udføre det, andre ikke tager sig af.
Målerudvalget
Leder: Karl Thorup.
Væsentligste opgaver er den prak
tiske måling af både og sejl i hen
hold til sejladsbestemmelserne.
Aftaler med vognmand og Dansk
Sejlunion og NF måler Keld Fogde
Kastrup Sejlklub.
Forplejningsudvalget
Leder: Lillian Green Jensen.
Væsentligste opgaver er indkøb, det
praktiske arbejde med forplejning af
såvel sejlere og gæster som officials,
herunder at sikre sig mandskab til
opgaven i samarbejde med festud
valget og dennes opgaver.
Festudvalget
Leder: Else Thuring.
Væsentligste opgaver er at plan
lægge og gennemføre Gallamiddag
og Sejlerfest. Arrangere sig med un
derholdning og telt med et forventet
deltagerantal over 200 personer.
Samarbejde med Forplejningsud
valget omkring pasning af bar m.m.
Havn, Camping og sanitetsudvalget
Leder: Erling Jørgensen.
Et udvalg med store organisations
mæssige og omkostningstunge op

gaver, der kræver flere underudvalg
med tæt tilknytning til det daglige
liv på havn og plads. Eksempelvis
skaffe havneplads til 60-70 både,
etablering af en større campingplads
med toilet og badefaciliteter, dvs.
kloak, strøm og vand. Parkering og
renovation under enhver form.
Opgaver på havn og plads som ikke
løses af andre.
Flag og skilteudvalget
Leder: Finn Staalfos.
De væsentligste opgaver er at støtte
de øvrige udvalg med informations
og anvisningsskilte, velkomstskilte
m.m. Opsætning af 20-25 flagstæn
ger, forestå flagningen, festbelysning
på pladsen. Formel 1 præmie podiet
m.m. samt nedtagning af hele
herligheden efter stævnet.
PR og Presseudvalg
Leder: Lians Guldager.
Væsentligste opgaver at sikre såvel
den indledende som løbende presse
omtale, aftale dækning med den
relevante del af pressen, forsyne SSF
og Folkebådsklubbens blade og
Internet med det nødvendige mate
riale. Organisere pressebåd foto og
video under stævnet. Støtte spon
sorudvalget og sponsorerne, herun
der etablere muligheden for spon
sorerne til at overvære sejladserne
fra et til lejligheden passende fartøj.
Forbindelsesled til Stævnets protek
tor, IT- og Forskningsminister Birte
Weiss.
Sponsorudvalget
Leder: Søren Eisenhardt.
Folkebådssejler og medlem af
Kastrup Sejlklub. Den bedste mand
på Amager til denne eksotiske op
gave. Væsentligste opgaver er at
sikre den nødvendige sponsorstøtte
samt at sikre en effektiv profilering
af sponsorerne i samarbejde med
PR og presseudvalg.
Dette store arrangement kræver
...fortsættes side 9

Referat af

generalforsamlingen
søndag den 25. marts 2001
Formanden bød velkommen og ud
bad sig forslag til dirigent efter dags
ordenens punkt 1.
Hans Guldager blev valgt og kon
staterede at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.
Dagsordenen blev oplæst.
Et stemmeudvalg bestående af 814
O.P. Petersen, 119 Michael Ronild og
288 Svend Erik Culmsee blev nedsat.
Punkt 2. Protokol og beretning.
Da ikke alle medlemmer havde
modtaget aprilnummeret af med
lemsbladet blev referatet fra besty
relsesmødet oplæst.
Formandens beretning, som er trykt
særskilt på side 10, oplæstes med
mindeord for de medlemmer, der er
afgået ved døden siden sidste gene
ralforsamling, og uddeling af to 50års, to 40-års og ikke mindre end
elleve 25-års nåle. Alles navne er
nævnt i forbindelse med den trykte
beretning.
Ingen havde bemærkninger til den
oplæste protokol eller til forman
dens beretning, som efterfølgende
blev modtaget med akklamation.
Punkt 3, regnskab:
Kassereren 687 Jørgen Rindal gen
nemgik regnskabet for 2000, som var
trykt i medlemsbladet for marts d.å.,
og forklarede dets nye udformning i
bladet, hvoraf regnskabstallene fra
året før også fremgår, således at en
sammenligning bliver nemmere.
Totaltallene for områderne kunne
ikke komme med af tekniske år
sager, men de står på siden lige før,
hvor der er foretaget en budgetsam
menligning.
Den sidste del af året fik rettet en hel
del op på årets resultat, så det mod
oprindeligt forventet blev til et lille
overskud på grund af nogle bespar
elser forskellige steder.

Indtægtssiden har fulgt budgettet
næsten helt nøjagtigt.
Udgiftssiden har til gengæld været
lidt højere end budgetteret på nogle
punkter og til gengæld lavere på an
dre. De punkter, der især har været
dyrere, har været havn og plads,
som har haft en del større udgifter.
Besparelserne er især på klubhuset,
der i år 2000 ikke har kostet noget
særligt.
Årsagen til at havn og plads har
været så dyr er dels, at der har været
megen aktivitet og dels noget, vi vil
komme til at leve med fremover,
nemlig affaldshåndteringen, som
bliver utrolig dyr, og som vil blive
belagt med yderligere afgifter.
Herefter kunne der stilles spørgsmål
vedrørende regnskabet.
1061 Finn Stålfoss ville gerne vide,
hvordan man kunne bruge så mange
penge til administration i junior
afdelingen.
Juniorlederen oplyste, at han selv
havde undret sig over beløbet, men
at det skulle forklares med den
måde de forskellige konti var skruet
sammen på. Beløbet dækker ikke
over fortæring til møder, men over
transport, uddannelse, seminarer og
mødeaktiviteter og andre former for
"diverse".
Kassereren bekræftede juniorlede
rens udredning.
Da der ikke var andre bemærk
ninger til regnskabet, blev det sat til
afstemning og godkendt med akkla
mation.
Punkt 4, valg:
Alle, der var på valg var villige til
genvalg.
42 Michael Fraenkel ville på opfor
dring gerne stille op til havneudval
get. En skriftlig afstemning gav føl
gende resultat: Michael Fraenkel 42,
Rasmus Bech 97 og Erling Jørgensen
103 stemmer. Der var 1 blank og 2
ugyldige.

Redaktøren havde skriftligt meddelt,
at han var villig til genvalgt.
Alle var hermed genvalgt.
Punkt 5, lovforslag:
Ingen
Punkt 6, andre forslag:
Der var to forslag, som blev oplæst
inden behandling og afstemning.
Det første forslag var en anmodning
fra bestyrelsen om at få generalfor
samlingens bemyndigelse til fortsat
at måtte forhandle med Københavns
Kommune og Bygge- og Anlægsfon
den angående etablering af et mar
itimt ungdomshus.
Formanden motiverede ønsket med,
at det er nu, vi skal til at tage stilling
til, hvorvidt vi vil være med i pro
jektet eller ej og på hvilke betin
gelser, og at det derfor er nu, besty
relsen har brug for generalforsamlin
gens opbakning til de videre forhand
linger.
Han oplyste, at hvis projektet god
kendes, regner man med en ind
vielse i foråret 03.
Derefter fortalte han, hvad det ville
indebære for SSF at være med.
Først og fremmest har vi via styre
gruppen fastlagt overfor kommunen
og Bygge- og Anlægsfonden, hvilke
områder SSF kan afgive til et sådant
hus. Vi har tidligere selv haft planer
om et hus ind mod Amager Strand
Sejlklub (ASS) på nordøstre mole.
Vi har selv bygget et ungdomshus
på stedet, og sidste år blev der
yderligere bygget et halvtag og grej
skur i stedet for det faldefærdige
skur ved det gamle klubhus. På den
måde har vi nu fået alt ungdomsar
bejdet samlet et sted.
Fordelen ved det projekterede hus
er, at kommunen stiller et hus op til
ca. 5 mio.kr., som har de faciliteter,
vi har brug for og i en bedre stan
dard, end vi kan byde på især i
forbindelse med stævner. SSF er
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kendt for at afholde nogle meget fine
stævner, når det gælder forholdene
på vandet, og for at gæster og del
tagere føler sig velkomne, men på
land er bade- og omklædningsmulighederne alt for ringe.
Pengene til huset kommer fra tips og
lotto men dækker kun udgifterne til
selve huset. Kommunen skal betale
for afløb m.m., og her mangler pen
gene, og derfor har det trukket i
langdrag med at få den endelige
beslutning.
Formanden beskrev hvilke bygnin
ger, der må flyttes for at give plads
for huset, og hvad der ikke berøres.
Brugerne af huset bliver beboerne i
"baglandet", dvs skoler og andre in
teressegrupper, men i høj grad SSF
og ASS. SSF har tidligere haft planer
om at bygge på nordre plads, men
de penge blev brugt til at lave moler
ne, og det var dengang vigtigere. Nu
er der mulighed for at få gode fa
ciliteter til stævnerne også på land,
men der må også gerne tænkes på
de muligheder for at få nye medlem
mer, der kommer med de planlagte
boligbyggerier. Vi skal tage udfor
dringen her op, så ikke SSF skal
have hævet gennemsnitsalderen
yderligere, og så vi ikke kvæler os
selv. Vi skal gøre alt for at få maksi
mal indflydelse på huset. Måske kan
huset være en løftestang for en for
længelse af vores lejemål.
Det vil blive et hus, hvor SSF får
nogle lokaler og ASS får nogle
lokaler, og hvor der bliver fælles
lokaler.
SSF har sagt nej til at skyde penge i
huset. Vores andel bliver at flytte de
bestående bygniger, der som nævnt
er ungdomshuset, halvtaget med
grejskuret og det gamle sommerhus,
en udgift som Erling har anslået til
ca. 300.000 - 330.000 kr. Vi har ikke
disse penge, men vil kunne låne
dem af Bygge - og Anlægsfonden.
Hvad bestyrelsen beder om er et
carte blanche til de videre forhan
dlinger og til at træffe aftale om,
hvor huset skal ligge på pladsen.
814 O.P. Petersen synes, det var en
god ide med huset, men ville gerne
vide, hvem ejerne bliver, når der er
flere brugere.
119 Michael Ronild spurgte om,
hvad det vil koste medlemmerne og
hvor seniorhuset skal være?
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549 Flemming Voss spurgte om,
hvad driftsudgifterne ville være, og
hvor vi selv skulle være, efterhån
den som pladsen bliver fyldt med
huse. De 300.000 kr var måske bedre
anvendt på at uddybe havnen, så
der også kan sejles i havnen.
1131 Svend Malm henviste til for
mandens beretning om alle forde
lene ved det påtænkte ungdomshus.
Flan ville gerne have noget at vide
om "bagdelene". Han refererede til
en udtalelse fra formanden for
Amager Strandpark, der har sagt, at
"lokkemaden skulle for SSF's vedk
ommende være en supermarina ved
den nye havn, der om otte år skal stå
færdig på Benzinøen", så efter hans
mening ville klubben bare smide en
masse penge ud i de næste otte år.
Han forudså en masse uvedkom
mende færdsel ud ad molen, og ville
gerne vide, hvem, der skulle betale
for rengøring og vedligeholdelse.
388 Svend Erik Culmsee syntes, at
formandens redegørelse havde lydt
som en valgtale, og han ville derfor
også gerne vide mere om ulem
perne.
206 "Søren"(Axel Sørensen) syntes,
at forslaget virkede lidt svævende,
og at vi kun blev oplyst om de gode
ting. Han ville også gerne høre om
de mindre gode.
675 Vagn Preisler fremhævede, at
hvis forslaget blev vedtaget, måtte
det være på betingelse af, at der
blev indkaldt til en ekstraordinær
generalforsamling inden de endelige
beslutninger blev taget.
Formanden vedgik, at han i første
omgang havde prøvet at pege på
fordelene. Under alle omstændig
heder vil området blive mere åbent.
De andre interessegrupper, f.eks.
skoler og daginstitutioner vil typisk
skulle bruge huset i dagtimerne,
hvor SSF bruger det om eftermidda
gen, aftenen og i weekenden.
Angående driftsudgifterne forhan
dledes der stadig om fordelingsnø
glen mellem SSF, kommunen og de
andre brugere. Kun placeringen af
huset lå fast nu efter mange forskel
lige forslag.
Sommer/seniorhusets placering var
heller ikke afgjort endnu. Der var
flere muligheder. Måske kunne det
stå, hvor det gamle klubhus står nu.
Han opfordrede medlemmerne til at

komme med forslag til placering og
anvendelse.
Med hensyn til eventuel mangel på
plads til både påpegede formanden,
at der ikke står så mange både på
det pågældende område, og de huse,
der skal flyttes, er det nuværende
ungdoms- og sommerhuset. Det nu
værende ungdomshus kunne gøre
god fyldest ved søndre slæbested,
hvor der i øjeblikket er kapse
jladsskur og hvor sejlerskolen holder
til under forudsætning af, at de 70
m2, ungdomsafdelingen i øjeblikket
råder over, kan integreres i det kom
mende hus. En ting er at have et hus,
som andre også skal bruge. Noget
andet er at have noget, som er
klubbens eget.
Formanden var udmærket klar over,
at der vil kunne opstå problemer
med rengøringen og med besøgende
til huset, men de interessegrupper,
der måtte gøre brug af huset i dag
timerne, har deres egne ledere med.
Måske kunne formandens re
degørelse opfattes som en valgtale,
men det er ikke daglig kost at blive
tilbudt et hus til 5 mio.kr., som
klubben vil kunne gøre brug af, og
måske bliver et lån eller en
kassekredit nødvendig. Det kommer
alt sammen an på, hvor meget
klubben vil kunne gøre brug af det
hus. Han mente, at det er vigtigt at
generalforsamlingen står sammen
om, hvorvidt der arbejdes videre
med sagen.
Han opkastede den hypotese, at
kommunen gennemtrumfede byg
geriet, og at klubben så bare skulle
betale leje af de færre m 2 . Grænserne
er før blevet flyttet, selv om det
hidtil har været til klubbens fordel.
Det er en kendsgerning, at hvis man
vil have det hus, så kommer det, og
derfor er det vigtigt for SSF at få den
størst mulige indflydelse på det og
anvendelse af det for de færrest
mulige penge.
Det kan blive det, der er med til at få
flere nye unge sejlere herned, så de
gamle også får råd til at blive her.
Formanden syntes, at medlemmerne
skulle tage imod forslaget.
Her indskød dirigenten, at der fore
løbig kun var tale om en bemyndi
gelse til bestyrelsen om at måtte fort
sætte forhandlingerne.
549 Flemming Voss syntes, at for

samlingen skulle fratage bestyrelsen
bemyndigelsen til at forhandle
videre og begrundede det med, at
hvis vi frivilligt gik med til at afgive
noget af vores areal, samtidig med at
vi bliver beskåret i det, undergraver
vores lejekontrakt. Hvis lejekontrak
ten er i orden, som vores advokat
har sagt, kan man ikke gøre noget
krav på vores areal i lejekontraktens
løbetid.
Han opfordrede derefter til , at man
i stedet for foreslog, at huset blev
bygget på arealet nord for ASS, hvor
der er en stor plæne.
Han opfordrede til at stemme nej til
forslaget.
1131 Sven Malm syntes, at SSF er
ved at miste noget af sin identitet.
Han mente, at formålet med at kom
munen postede så mange penge i
huset var, at de ville bruge området
til at tørre de mange problemer i
Holmbladsgade af på SSF.
237 Jan Simonsen havde ikke for
nemmelse af, at bestyrelsen ønskede
at trække noget ned over hovedet på
medlemmerne med forslaget, men at
den tværtimod spurgte om lov til at
gå videre med arbejdet. Det var hans
opfattelse, at medlemmerne netop
hele tiden blev informeret om, hvad
der skete, og blev taget med på råd.
Han syntes, man skulle lade være
med at være så negative.
862 Grethe Jakobsen ville gerne vide,
om andre end børnene måtte bruge
det f.eks. om aftenen.
Hun tvivlede på, at tilgangen af nye
juniorer ville blive særlig stor, hvis
de alligevel havde adgang til huset.
Hun ville også vide, hvem der skulle
have myndigheden over de børn,
der skal bruge huset, når de er på
SSF's område. Hun kunne forudse,
at der skulle ansættes en person til at
holde øje med dem.
Prisen på flytningen af de nuvæ
rende bygninger var hun tvivlende
overfor. Hun vidste, at en hel have
forening med mange huse var blevet
flyttet for et mindre beløb. Hun
syntes også, det ville være en skam
at flytte sommerhuset, som senior
erne havde sat så flot i stand, og som
de havde så megen glæde af.
Hun syntes ikke, at man kunne sige
nej til, at bestyrelsen kunne arbejde
videre, men foreslog, at bestyrelsen
opfordrede til, at huset blev bygget

på den store plæne nord for SSF,
som så kunne leje sig ind i lokalerne.
1061 Finn Stålfoss syntes, at der var
tale om et valg mellem pest og kol
era.
Han foreslog, at man rev det gamle
klubhus ned og placerede det mar
itime ungdomshus der. Så kunne vi
beholde de nuværende bygninger,
hvor de var og spare alle pengene til
flytningen af dem, og måske slippe
for at kommunen ville nedlægge
havnen og flytte os til Prøvestenen.
119 Michael Ronild ønskede at vide,
om pengene skulle komme ind fra et
ekstrakontingent.
Formanden tog ordet og sagde, at de
penge der skal lånes, skal afdrages
gennem fornuftig planlægning af
økonomien, så kontingentforhøjelser
kunne undgås af den grund. Han
havde svært ved at forestille sig, at
der foreløbig kunne etableres en ma
rina på Benzinøen.
Til Finn sagde han, at det lige præcis
er på den plads, hvor ungdoms
huset og det nybyggede grejskur er
bygget, at det nye hus skal ligge.
Det maritime ungdomshus er et ak
tivitetshus, som er et led i Holmbladsgades kvartersløft, og en betin
gelse er, at andre også skal kunne
bruge det og det kunne jo også være
seniorer.
Fra SSF's side har der været fore
slået, at der etableredes et stisystem
nordfra. ASS har nemlig ingen an
den tilgang end en græsplæne, men
græsplænen er fredet. Det har også
været foreslået fra vores side, at
lægge bygningen i skellet mellem de
to foreninger, der jo begge skal
bruge den, men det kan ikke lade sig
gøre. Plænen syd for Helgoland er
også fredet, så der skal presses en
masse ind på et område, der ikke er
fredet, herunder SSF's område.
Der er ingen tvivl om, at det koster
nogle pladser at flytte husene. Bent
har lavet nogle beregninger på det,
da han sad i havneudvalget, og der
skal flyttes rundt på ca. 50 både. Det
er også derfor at noget af parker
ingspladsen udenfor vil skulle
bruges til at sætte både på. Men vi
må jo også som Janus anfører sige, at
andre steder på pladsen er der noget
luft, især hvis vi sammenligner os
med f.eks. Svanemøllen. Vi ønsker
selvfølgelig ikke at få lignende

forhold og det bliver der heller ikke
tale om.
Formanden delte ikke Sven Malms
opfattelse af, at Holmbladsgade
skulle tørre sine problemer af på
SSF. Han var ikke i tvivl om, at der
med åbningen af klubben ville blive
et andet SSF end det vi hidtil har
kendt, men andre sejlklubber kan
klare den form for trafik, og derfor
opfordrede han til, at man tager ud
fordringen op og sørger for at sætte
det præg på udviklingen, som SSF
ønsker.
Til Flemming forklarede formanden,
at plænen nordpå er fredet, og at
ikke engang ASS havde kunnet
komme igennem med en tidligere
ansøgning om at anlægge en sti at gå
på. Han henviste til beretningen,
hvor han havde nævnt, at vi ville få
et stisystem på nordre mole, så også
brugerne af huset kunne gå der.
Til Grethe sagde formanden, at
betingelsen for at interessegrup
perne kan bruge huset er, at de med
bringer deres egne voksne, og endnu
en gang opfordrede han til at for
samlingen bemyndigede bestyrelsen
til at forhandle videre. Når forsla
gene fra arkitektkonkurrencen kom
mer ind tages det spørgsmål op
igen, og så tager vi stilling til det på
en generalforsamling.
Henrik Gravesen tog ordet og un
derstregede, at der kun bliver ad
gang for interessegrupper. Man kan
ikke bare komme og gå, som det
passer en.
Vagn ville gerne vide, om der også
skulle være en ny restaurant i huset,
som så ville være med til at under
grave den nuværende restaurant.
Han syntes heller ikke, at SSF under
nogen omstændigheder skal gå ind
på noget som helst forslag, der
koster foreningen så mange penge
over otte år, hvis ikke vi også får en
lejemålsforlængelse.
403 Finn Mortensen syntes forslaget
lød godt, men han ville gerne vide,
hvor megen udenomsplads der
kræves og hvor mange etager huset
skal have. Han forslog en placering
af huset i den vestlige ende af nordre
mole, hvorved man ville spare
udgiften til flytning af de andre
bygninger.
Formanden bekræftede, at huset kun
er for grupper og vi skal også nok
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finde et fornuftigt sted, hvor senior
erne kan være glade for at være. Der
skal ikke være en ny restauration,
men der er planer om at lave et
tekøkken, så brugerne kan spise
deres medbragte frokost og lave en
kop kaffe.
Det har fra begyndelsen overfor
kommunen været gjort klart, at SSF
ikke ønsker at gå økonomisk ind i
dette projekt medmindre vi får en
lejekontrakt, der væsentligt for
længer vores lejemål, det er klart, at
vi ikke vil binde os til noget, der kun
løber over 10 år. Formanden forvent
ede ikke, at Kommunen og Byggeog Anlægsfonden vil bygge et så
dant hus og så bagefter nedlægge
SSF. Inkorporeret i boligbyggeplan
erne er, at der skal være lystbåde
havn tæt på. Vores problem er, at
man vil bygge så tæt på, så vi må in
ddrage nogle haver og får beboerne
lige "i nakken". At området vil blive
bebygget, kan vi ikke gøre noget
ved.
Arkitekterne vil med deres planer
vise, hvor megen udenomsplads, der
skal bruges. Huset forventes at blive
på to etager. Konsekvensen for ASS
bliver, at de kommer til at ligge i
skygge, noget de ikke er særlig glade
for.
Placeringen i den vestlige ende har
været foreslået, ligesom en placer
ing, hvor det gamle klubhus ligger,
men SSF mener, at hvis huset skal
være brugbart også for os, skal det
ligge tæt ved vandet, hvor man også
har planer om at udbygge beddin
gen eller slippen, sådan at både ASS
og SSF vil kunne bruge den direkte.
Hvis en ny Amager Strandpark bliv
er en virkelighed ad åre, og hvis der
også laves en ny lystbådehavn syd
for Benzinøen, vil der danne sig en
lagune foran SSF, og vi vil få et om
råde som er bedre og mere beskyttet
mod østenvinden end i dag til at ud
danne nye unge sejlere i.
Vi har ikke så mange juniorer i øjeb
likket, men hvis vi ikke gør en ind
sats, får vi heller ikke nogen.
Henrik Gravesen supplerede for
manden med en oplysning om, at
udendørsarealet skal have samme
omfang som i dag, hvis det skal fun
gere. Han fortalte også, at SSF har
stillet som et krav, at hvis planerne
om huset gennemføres, kræver det
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en helt ny bedding mod øst.
Herefter blev der foretaget en
skriftlig afstemning, der gav føl
gende resultat:
JA stemte 92
NEJ stemte 28
BLANKT stemte 2
Der var 2 ugyldige stemmesedler.
Herefter oplæstes forslag nr. 2 stillet
af 1054 Michael Fraenkel, og som var
en opfordring til bestyrelsen om at
tilbagetrække kravet om betaling for
flytning af Michaels båd.
Michael uddybede sit forslag og
sagde, at det ikke drejede sig om
penge, men om, at havneudvalget,
hvis forslaget gik ham imod, ville
have carte blanche til at flytte rundt
med medlemmernes både efter for
godtbefindende.
549 Flemming Voss opfordrede til at
forslaget blev trukket tilbage, da han
mente at det var en bestyrelsessag
og ikke noget, der vedrørte general
forsamlingen.
667 Erling Jørgensen kommenterede
på havneudvalgets vegne og
medgav, at sagen burde være ordnet
ved en henvendelse til havneudval
get. Derefter gennemgik han sagen
set fra havneudvalgets synspunkt.
Han fortalte, at udvalget har er
kendt, at der var sket en proce
durefejl, og at udvalget og Michael
var nået frem til en aftale, som
Michael bagefter meddelte dem, at
han alligevel ikke ville være med til.
Derefter sendte han sit forslag til
generalforsamlingens afgørelse, da
han betragede den som en princip
sag.
235 Kirsten Fraenkel sagde, at hun
havde bedt Michael trække sit
tilsagn tilbage, da hun var meget
utilfreds med at få en regning på no
get arbejde, hun ikke havde bedt om
at få gjort. Hun mente, at man kunne
have henvendt sig om flytningen, så
de selv havde kunnet ordne det end
da billigere.
862 Grethe Jacobsen redegjorde for
regningen for flytningerne af både
den pågældende dag.
En afstemning ved håndsoprækning
viste et stort flertal imod forslaget.
Fire stemte for forslaget.
Punkt 7. Eventuelt:
235 Kirsten Fraenkel opfordrede til,

at havneudvalget for fremtiden un
derretter folk om flytning af både in
den arbejdet udføres, såfremt det er
muligt.
119 Michael Ronild oplyste, at SSF
har 68 seniorer, som er fuldt aktive,
og han ville som formand for dem
gerne have sig frabedt, at man
snakker hånligt om dem, da de be
taler fuldt kontingent på lige fod
med alle andre.
244 Rasmus Bech meddelte Kirsten
Fraenkel, at et brev, hvori man med
deler, at man ikke skal i vandet, ikke
er det samme som en ansøgning om,
at man kan få lov at blive stående
samme plads.
417 Preben Jacobsen udbad sig
oplysninger om, hvad der skal ske
på søndre mole. Det hele havde hand
let om nordre mole.
Inden dirigenten gav ordet til for
manden for afsluttende bemærk
ninger, takkede han forsamlingen
for god ro og orden.
Formanden beklagede, hvis Michael
Ronild havde fået opfattelsen af, at
han ikke respekterede seniorerne,
ville han her sige, at han har meget
stor respekt for seniorerne, ja for alle
de grupper, vi har i SSF. Det er dem,
der danner sejlforeningens ånd, og
der skal være plads til os alle.
Formanden ville også gerne vide no
get om, hvad der skal ske på søndre
mole. Han ved, at der er planer om
at lægge boligbyggeri kun 18m fra
kajkanten på søndre mole. Men
hvordan bygningerne skal se ud ved
ingen noget om. Man har en
forestilling om, at søndre mole bliv
er lavet til en "havneboulevard", og
hvis det bliver en realitet, skal toilet
bygningen, masteskuret og de nu
værende skure flyttes ind på søndre
plads. Der foreligger også en ide om
at grave en kanal fra hjørnet ved
mastekranen ind i land mod syd og
ud igen, inspireret andre steder fra.
Vi ved ikke mere, og derfor er emnet
ikke taget op.
Fra SSF har man meldt tydeligt ud,
at man finder det helt urimeligt at
bygge så tæt på bestående fritid
sområde. Om det får indflydelse på
beslutningerne i den kommende
borgerrepræsentation,kan vi håbe
på, og derfor opfordres medlem
merne til at protestere mod plan
erne, hvor de kan komme til det.

Efter formandens opfattelse er det
eneste, der tilsyneladende gælder
for overborgmesteren, at få nogle
skatteydere til byen, og så tænker
man mindre på f.eks. det
udsigtsmiljø, man byder dem i form
af Benzinøen, vindmølleparken og
høje huse i strandkanten. Når vi ved
noget mere, vil det blive givet
videre. Den eneste mulighed for øje
blikket er, at fortælle politikerne
vores syn på sagen. Thustrup
Hansen har udtrykt forståelse for
vores problem, men er også selv for
taler for, at der kommer nye boliger
til i København
Formanden udtrykte håb om, at der
snart ville komme en afklaring på
alle disse forhold, hvoraf vores egen
lejekontrakt jo er en del. Han opfor
drede til at holde modet oppe og
ikke være for pessimistiske.
Til slut takkede han for en god de
bat, der som dirigenten sagde, for
løb i god ro og orden. Herefter afslutedes generalforsamlingen med et
leve for SSF.
Generalforsamlingen
klokken li 55 .
Hans Guldager
Dirigent

sluttede

Bjørka Schandorff
Referent

BADOSDSTYR

KOM OG SE DE SIDSTE\NYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJ IKLÆDNING
VI HAR INSTRUMENT
OG FITTINGS
BLOKKE/BESI
TOW/ERK
MALIN<
SEJLERTØJ 0
ITIM MODE
GAVBARTIKL

KAST

ERVICE

SALTVÆRKS
TLF. 32-500504
ÅBENT HELE ÅRET :

RUP
MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00

Heller's Yachtværft
& Udstyr
Glasfiber rep. sæt
bestående af:
1 kg. Polyester
lfl. Harder

1/ M 1 (J(J

»NI .iVV ;
1 m J Glasfibermåtte 450g/m J

Nordiske folkebåde 2001
...fortsat fra side 4

deltagelse af mange af Sundby
Sejlforenings medlemmer, til trods
for at stævnet er midt i ferietiden
har det ikke voldt problemer med at
få tilsagn fra de 50 til 60 medlemmer
der skal til for at mesterskabssejladserne og det sociale samvær kan
køre perfekt. Samtlige udvalgsfor
mænd takker for denne store op
bakning fra medlemmernes side.
I den forbindelse er der et ønske fra
de efterladte folkebåds- fami
liemedlemmer på havnen om mu
ligheden for at overvære nogle af
sejladserne fra vandet, eventuelt fra
Flakfortets højder. Er der medlem
mer med båd der stiller sig til
rådighed en eller flere af dagene, så
kontakt venligst en af ovennævnte
udvalgsformænd.

2 stk Målebægre
1 stk Pensel

Nyheder!

Brandslukker

GLORIA

Effektiv 2 kg pulverslukker,
forsikringskrav i d« fl«st« båd«.

**J' p"«
kr. 495.-

Lr

07K .

INI , J / J/
tå latnge loger havti

Bundfarve

Festool Professionel håndværktøj

Husk vores altid fordelagtige priser på

MariOW Tovværk ca. 40% stærkere.

HEMPEL.

Gaastra Sko & superlækker

6RATTS rullesæt ved køb af minimum
2 dåser valgfri bundfarve

maritimbeklædning

Butik med alt i udstyr
Hempel
Glasfibermaterialer; polyester fra kr 25,-/kg
Suzuki forhandler
Alt i fiskeriudstyr
Maritim beklædning

Sode Parkeringspladser
Bus nr 9, 36, 250S
Tog til Lufthavnen
Motorvejen til Kastrup

Forsikringskader
Fribordslakering
Hempelosmosecenter
Reperation af træ- og glasfiberskader
Installation og reperation af bådmotorer
Smedeværksted

åbningstider:
Man- fredag
9.00 -17.30
Lørdag
9.00 -14.00
søn-helligdage (15/3-15/7)
9.00 -14.00
Vor fiskerispecialist
ELLEN OSTENFELDT vil være på sin pind
TIRSDAG OG TORSDAG

Amager Strandvej 407, 2770 Kastrup, tlf. 32503017, fax. 32503435
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Formandens beretning
Forårsgeneralforsamlingen 2001
Siden efterårsgeneralforsamlingen
har SSF mistet følgende medlemmer,
som er afgået ved døden:
• Ole Kjøller døde 6. november, var
ejer af en Princess 28.
• Henning Holger Sørensen døde
19. november, havde bestridt
posten som havneudvalgsmedlem,
opnåede at være medlem af SSF i
50 år.
• Leif Christiansen døde 28. novem
ber, ville kunne have fejret 40 års
medlemskab til september i år.
• Gudrun Damhave døde 7. februar,
var i sine yngre dage et kendt an
sigt i SSF.
Jeg må bede generalforsamlingen re
jse sig og mindes de afdøde
medlemmer.
" Æret være deres minde"
Det er stadigvæk de "store" årgange
der præger antallet af medlemmer
som ved denne generalforsamling
kan fejre et jubilæum, og frem til
udgangen af juni er der ikke færre
end: to, 50 års - fem, 40 års - toog
tyve, 25 års jubilarer.
50 års jubilarerne er:
• A Bernt Nordstedt, startede med
at være ejer af en mindre sejlbåd,
men har de senere år-været ejer af
motorbåden "Mudderkliren".
• A 565 Ivan Frisch, en jubilar som
har sejlet hele sit liv og sammen
med Birthe og børn sejlet på som
merferieture helt tilbage fra tiden
før papirbleer, så turene i "W-båden" startede om morgenen med
at koge bleer på primussen inden
der var tid til kaffebrygning. Flere
både har du været ejer af, ikke
mindst "Ballerina", som specielt
blev synlig på kapsejladsbanerne
når spileren med en flot malet bal
lerina blev sat, og nu nyder I
tilværelsen i jeres Ballad "Magda",
hvor du sammen med Jørgen tager
på langfart eller på lidt kortere
ferieture med Birthe. Bestyrelses
arbejde har der også været tid til
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med kapsejlads som ansvarsom
råde, du har altid optrådt fair både
på kapsejladsbanerne og på land
med et godt humør, så det var
meget fortjent da du et år blev
kåret til "en god SSF'er".
• 40 års jubilarerne er:
• A Erik Lyngkjær, som sammen
med sin kone efterlevede drøm
men om at sejle hele sommeren
hvilket blev realiseret i deres
Nauticat i ca. 10 år, nu er de uden
båd, men har stadigvæk deres
gang i SSF hvor en tur på molerne
hører til det faste ritual.
• A 429 Finn Hendil, en af midter
molens kendte ansigter, som har
sat sit præg ikke blot her i SSF,
men også på sejlads i det hele
taget, som en af fædrene til elek
tronisk navigering, et iderigt
medlem der i en isvinter fik sin
"IW 31'er" fri af isen ved at lade en
gammel støvsugers udblæsnigsluft
boble op fra bunden af havnen un
der båden.
• B 1176 Lizzie Schultz
• A 417 Preben Rosendal Jacobsen
eller måske bedre kendt som
"Preben Vognmand", tildelt
Sundby Sejlforenings "Hæders
tegn" tidligere medlem af SSF's
bestyrelse og ikke mindst som
foreningens formand i perioden
1989 - 1995. Preben er kendt uden
for SSF's område som en yderst
kompetent vognmand når man
skal have sin båd søsat eller på
land, men ikke mindst kendt for
en kæmpe indsats ved etableing af
Sejlklubben Lynetten. Preben og
Grethe er nu blevet ejer af "Bissen",
et mindre fartøj som måske kan
bevirke, at der bliver noget mere
tid på vandet når der ikke er så
meget båd at gøre i stand.
• B1217 Ann-Britt With, som er enke
efter Orla With tidligere besty
relsesmedlem i SSF.
25 års jubilarerne er:
• A 733 Kirsten Høiler Kanstrup,
ejer af Folkebåden "Safir" en båd
der får en kærlig pleje hvert forår,

men som også bliver brugt flittigt
af hende selv, søn og katte.
• A 425 Mette Green Jensen, fik sine
første oplevelser på vandet i en
bærelift i en Piratjolle, har siden
sejlet optimistjolle og yngling.
Juniortiden endte op som båds
mand, og flere af vores yngre
medlemmer har lært at sejle med
Mette som instruktør. Også delt
agelse i VM og DM, har der været
tid til, når hun ikke varpå ferietur
med sine forældre, nu om dage se
jles der kapsejlads som "Old Girl"
ved det årlige Old Boys-stævne.
• B1232 Dagny Steffensen, et af søn
dre moles kendte ansigter, som
sammen med Carl er på vandet
dagligt når vejret tillader det. Flere
medlemmer vil huske tilbage på
den tid hvor Carl var juniorleder
og Dagny stod ham bi med juniorarbejdet ikke mindst når de var
afsted som følgebåd på juniorernes
ferieture.
• A 837 Henrik Rosendahl Jacobsen,
havde specielt i sine yngre dage
sin daglige gang i SSF, og har
været ejer af joller og gummibåde.
Henrik har i flere tilfælde bistået
kassereren med EDB-tekniske
spørgsmål.
• A 219 Ole Carsten W. Bendsen,
ejer af en sejljolle.
• A 184 Henrik Green Jensen, har
lige som sin søster været "på van
det" siden ganske lille, ud over se
jlads med sine forældre har det
været optimistjollen, ynglingebå
den, men også europajolle- og
trapetzjollesejlads rundt omkring i
landet har været Henrik's aktive
sejlerliv, der til sidst endte med
ejerskab af folkebåden "Molly".
• A 209 John Biilov Petersen, ejer af
LM 24'eren Thine.
• A 1007 Anita Hou Kirkeby.
• A 326 Johnny Bengtsson, ejer af
"Kløver" sammen med Solvej, hvor
de nu fremover får tiden til at
planlægge og gennemføre sejlad
ser af længere varighed.
• A 749 Ernst Andreasen.
• A 281 Leif Lykke Sørensen.
• A 697 Mogens Fuglsang, der som

"ikke bådejer" gennem årene har
været mere på vandet end mange
andre i sin egenskab af kapsejlads
dommer ved stævner rundt
omkring i landet og som tidligere
medlem af SSF's kapsejladsudvalg,
skyder ved festlige lejligheder med
kanon.
• A 625 Birger Riis-Hansen, som
allerede efter kort tids medlem
skab i sin tid stillede sig til
rådighed som lærer på VHF-kurser hvor adskillige sejlere fra SSF,
men også andre klubber fik deres
VHF-certifikat, er nu ejer af motor
båden Skibladnir.
• A 172 Bent Jensen, ejer af motorse
jleren Trine, og medlem af kanonlauget.
• A 932 Bjarne Anker Larsen,
mangeårig underviser på sejler
skolen, der i sin pensionisttil
værelse stadigvæk får vedlige
holdt sine faglige kvalifikationer
rundt omkring på foreningens om
råde. Bjarne er i dag suppleant til
bestyrelsen, og ejer af Albin
Express'en Skum.
• A 585 Per Christensen, ejer af en
Blue Dane.
• A 17 Einar Age Hansson.
• A 147 Dan Bo Stockmann, ejer af
sundbåden Agnete.
• A 250 Lars Jacobsen, var i sine
unge dage ivrig kapsejler i forenin
gens ynglingebåde.
• B 1271 Svend Vestervig.
• A 1076 Verner Aksel Dvoracek,
der i sin "Albin Nova" ofte sejler
på skærgårdssejlads, sammen med
Lya, når det er ferieturene der
kalder
• A Michael Jensen.
Jeg har på tidligere generalforsam
linger påpeget vigtigheden af sam
menhold uanset hvilket tilhørs
forhold man måtte have til Sundby
Sejlforening, og det bliver ikke min
dre vigtigt i fremtiden.
I Amager Bladet den 6. marts var en
artikel hvor jeg påpegede det
urimelige ved placeringen af de
planlagte, men endnu ikke ved
tagne, boliger. Jeg nævnte også det
miljø, som Sundby Sejlforening
siden dens tilblivelse har skabt, sk
abt ved sammenhold på tværs af
forskellige interesser, men stadig
væk i Sundby Sejlforenings ånd.

Hensigten med artiklen var dels at
gøre andre politikere opmærksom
på, at vi altså tager kraftig afstand
fra de nuværende planer, men også
at beboere på Amager bliver be
kendt med vores forbehold.
Det er vigtigt at vi i den kommende
tid gør opmærksom på vor utilfred
shed, hvor der bliver en mulighed
for det.
Forbeholdene er allerede meddelt
Overborgmester Jens Kramer Mik
kelsen, via den korrespondance jeg
har haft med Overborgmesteren,
men tre andre borgmestre er blevet
tilskrevet: Hans Thustrup Hansen,
Konservativ, Søren Pind, Venstre og
Bo Asmus Kjeldgaard, SF, hvor jeg
har fremført vores forbehold.
På sidste generalforsamling blev
bestyrelsen opfordret til, at tage kon
takt til en advokat for at få en ju
ridisk bedømmelse af, om der i
vores lejekontrakt kunne være "gemt
nogle faldgrupper".
Et af vores mangeårige medlemmer
Bjarne Winther er advokat og har
gennemlæst vores lejekontrakt, og
han konstaterede at der ikke er
nogle såkaldte "faldgruber", vi har
en almindelig lejeaftale på et fastsat
åremål.
Det er aftalt med Bjarne, at så snart
vi har et udkast til ny lejekontrakt,
vil han gennemgå den.
Hvad sker der så nu??
Ifølge overborgmesteren mangler
man kun et tilsagn fra Frederiksberg's nye borgmester om at gå ind
økonomisk i etablering af Ny Ama
ger Strandpark, så er financieringen
på plads, heraf skulle der så komme
50 mill. kroner fra salget af kom
munens jordstykke syd for os.
Men der er også forlydender om, at
Miljøstyrelsen siger nej til, at der kan
bygges så tæt ved vandet. Der er
også forlydender om, at de
overordnede Fredningsmyndighe
der siger nej, men at de lokale
Fredningsmyndigheder er stemt for
byggeriet.
Københavns Amt har meldt ud, at
man vil have udarbejdet en overord
net lokalplan for hele Østamager
området, og senest har vi kunnet
læse i Amager Bladet, at Tårnby
Kommune måske får tilladelse til at

omlægge Amager Strandvej, så man
ved den gamle syrefabriksgrund får
mulighed for at etablere et byggeri
hvor den nuværende vejstrækning
skal indgå.
Det er unægtelig nogle forskellige
udmeldinger, og politikerne går
tilsyneladende med listesko i øje
blikket, nu hvor kommunevalget
nærmer sig i København.
Der er til dato udgivet flere
pjecer/publikationer om Østamager
og hver gang understreges det, at
Sundby Sejlforening skal indgå som
en integreret del af områdets
fremtid, men hvordan det skal ske
ved vi endnu ikke, man kan kun
gisne om hvad det kunne indebære.
Men så lad mig prøve at komme
med et par bud, som jeg ser det i
dag:
• Der skal være åben adgang til om
rådet, det kunne jo ske som nu,
med at lågen/erne skal stå åben,
men at portene skal være aflåste
uden for dagtimerne, altså stort set
som vi har det nu.
• Ingen - adgang forbudt - skilte på
havneområdet, men et - kun for
medlemmer - skilt i et afsnit af
klubhuset.
• På søndre mole etableres en
havnepromenade, et projekt der
koster flere mill..
• På nordre mole anlægges et stisys
tem, så der er en mere officiel
adgang til vandet.
• Jeg kan næppe forestille mig, at
nuværende standard på havne
pladsen og asfaltkørevejene er af
tilstrækkelig god kommunal stan
dard, så her ligger også en større
udskrivning til renovering.
• Jeres skure passer slet ikke ind i
sådan et "arkitektonisk parkan
læg", så en renovering eller ud
skiftning ville kunne komme på
tale.
• Etableres byggeriet syd for os efter
nuværende forslag, er der allerede
afsat penge til flytning af mas
teskurene, toiletbygningen og
skurene til en placering på søndre
plads, dette vil bevirke, at parker
ingspladsen skal indgå til vin
teropbevaring af fartøjer.
• Vi har gjort arkitekter og em
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bedsværket opmærksom på, at
hvis der skal udføres funderinger i
forbindelse med byggeriet, vil der
kunne opstå risiko for, at søndre
mole bryder sammen hvis ikke der
etableres spunsvæg uden på det
nuværende bolværk.
• Der vil blive placeret det Maritime Aktivitetshus - på jolle
pladsen, som skal anvendes af
Sundby Sejlforening, Amager
Strand Sejlklub (kommunal insti
tution) og interessegrupper samt
skoler fra baglandet, som vil
opleve noget der har med vand at
gøre.
Som det tydeligt fremgår, er der
flere "hvis'er" eller gisninger, et af
projekterne det - Maritime
Aktivitetshus - er dog så langt i
planlægningen, at det skulle kunne
tages i brug i foråret 2003, vi skal
senere på dagsorden drøfte dette
projekt.
Jeg så forleden dag Ib Petersen
havde et indlæg på debatsiden i
Amager Bladet, jeg kan kun opfor
dre til, at andre benytter samme mu
lighed for ad denne vej, at gøre poli
tikerne opmærksom på vores util
fredshed.
Jeg vil endnu engang opfordre til, at
vi udviser det sammenhold vi er
kendt for, vejen kan synes lang mht.
de indsigelses- og klagerettigheder
borgerne har i sådanne tilfælde, men
vi vil holde fast og benytte os af
denne ret.
Havn og plads
Sejlrenden er blevet renset op og der
er taget godt fat i siderne. Den sten,
vi mente var dukket op ved det
nordøstlige hjørne, viste sig at være
hård havbund, så det blev en hård
tur for gravemaskinen at komme
igennem.
På nordre mole er etableret et af
spærret område hvor motorbåde på
trailere kan placeres.
Der er installeret spot på havneom
rådet, som aktiveres når personer
kommer i nærheden, erfaringsmæs
sigt ved man, at ubudne gæster ikke
har det så godt med at stå badet i

12

kraftigt lys når de udfører deres
ulovligheder.
"Havnesjakket" eller i hvert fald en
del af dem, har været på stenfiskeri i
søndre bassin. Det er lykkedes at
lokalisere gamle fortøjningssten og
ved hjælp af et rent "Storm P"arrangement, at få bragt stenene på
land. Ved samme lejlighed kunne
man konstatere er der faktisk er en
relativ hård bund under det slam,
som gennem årene har samlet sig, og
at dybden til denne bund er ca. 2
meter.
Ved henvendelse til Søfartsstyrelsen
ang. opsætning af kraftigere lys
kilder på indsejlingsbåkerne er vi
blevet bedt om at udlægge et bøje
sæt mere i indsejlingsrenden, og
"væsenet" foreslog nye fluoreserende lamper, begge ting har vi
taget til efterretning.
Sundby Sejlforening har søgt om at
blive godkendt som - Blå Flag Havn
- , hvilket medfører, at vi kan doku
mentere over for gæstesejlere, at vi
lever op til at håndtere miljømæssige
forhold på havneområdet efter fast
satte regler.
Det ser nu endelig ud til, at "forure
ningssagen" fra Amagerværket kan
afsluttes, idet vores krav på kr.
32.000 til godtgørelse af båd-ejernes
udgifter er blevet godkendt af
Amagerværkets forsikring, så vi
venter kun på at pengene udbetales,
hvorefter pengene skal fordeles til
bådejerne.
Formanden har via et af vores
medlemmer fået en kontakt til ejen
domsselskabet som huser vores gen
bo Dell Computer angående anven
delse af vores parkeringsplads på
hverdage i dagtimerne, der kan blive
tale om ca. 50 pladser, mod et veder
lag på kr. 225,- pr. måned pr. plads. I
givet fald vil disse biler kunne
kendes ved, at de har et skilt/mærke
som giver dem lov til at parkere på
vores område, samtidig vil der blive
udarbejdet en kontrakt hvor vi
betinger os 3 måneders opsigelse i
hvert fald så længe vi ikke kender
vores eget lejemåls betingelser i
fremtiden.

Klubhus
"Klubhussjakket" har under Elo's
ledelse fået renoveret, rengjort og
malet lokalerne, så de kan klare en
ny sæson.
Der er gennem årene ofret en del
penge og "håndkraft" på klubhuset,
men der udestår stadigvæk et par
kraftige investeringer, en loftsbek
lædning der kunne forbedre
akustikken, en ny foldedør og en
forbedret belysning, men det må
blive de næste års renoveringer.
Brandmyndighederne har gen
nemgået flugtveje og skiltning heraf,
og på den baggrund har Erling fået
opdateret skiltningen samt udarbe
jdet en evakueringsplan.
Fester
Afvikling af fester er nu lagt i hæn
derne hos Vagn, som jo er en "gam
mel rotte" i faget.
Med god hjælp fra medlemmer er de
planlagte arrangementer blevet
afviklet med god tilslutning og en
gagement fra medlemmernes side,
det er rart at se at SSF'ere stadigvæk
kan tage en svingom når foreningen
kalder til festligheder.
Sejlerskolen
Claus har lagt rammerne for den
kommende sæson, og igen i år er der
en fast stab af instruktører, der både
vil indvi nye kommende sejlere i
kunsten at manøvrere et fartøj, samt
føre de øvede elever frem til den
praktiske prøve.
Den kommende onsdag er der ek
samen i den teoretiske del af due
lighedsprøven
Igen i år vil SSF give medlemmer
mulighed for at kunne erhverve
"speedbådskørekortet", og i år har
Svend Kukkerig stillet sig selv og sin
gummibåd til rådighed.
Ungdomsafdelingen
Programmet for den kommende sæ
son er lagt, og de første møder og
samlinger har fundet sted.
I vinter har Poul haft et hold af ju
niorer til navigationsundervisning,
så der skulle være en god mulighed
for, at der til efteråret vil være et nyt
"kuld" af fører, som kan påtage sig
opgaven at optræne nye unge sej

lere.
I løbet af vintermånederne er der
blevet installeret el i grejskuret, så
det er funktionelt nu hvor forårsklargøringen står for døren.
Henrik har sammen med Erling
udarbejdet en rapport som beskriver
de nuværende bygninger og de ak
tiviteter der er tilknyttet til området
ved prampladsen og jollepladsen.
Rapporten skal bruges i forbindelse
med udformningen og placeringen
af et eventuelt kommende - Maritimt
Aktivitetshus - , men mere om det
senere på dagsordenen.
Joller
Der er på nuværende tidspunkt ikke
så meget at berette fra dette ak
tivitetsområde, bortset fra, at nogle
af de nyindmeldte medlemmer i vin
terens løb er jollesejlere og dermed
vil få muligheden for, sammen med
de nuværende jollesejlere at kunne
forme denne lidt stille del af SSF.
Kapsejlads
Det store altoverskyggende stævne i
år er DM for folkebåde, et stævne
der er under intensiv planlægning
og hvor adskillige sundbyere har
givet deres tilsagn om at deltage en
ten på vandet eller på land.
Med et forventet deltagerantal på
mere end 35-40 både, kan jeg love jer
nogle anstrengende dage, men også
nogle dage vi alle vil huske, som
dage hvor vi i fællesskab løfter en
opgave, der markere SSF over for se
jlere fra hele landet.
Et andet stævne som vil markere sig,
er DM for kvinder der skal sejles i
ynglingebåden, et stævne som kan
trække mange deltagere, alene af
den grund at denne bådtype er ud
peget som OL-båd for kvinder.
Også ved dette stævne vil mange
SSF'ere
være
involveret
i
stævneafviklingen
Igen i år er det besluttet, at samarbe
jde med Kastrup Sejlklub om
afviklingen af aftenmatcherne.
Motorbåde og sikkerhed
I den kommende sæson er der på
kredsplan planlagt forskellige
arrangementer, som jeg vil opfordre

vores motorbådssejlere at deltage i.
Fartøjsberedskabet eksisterer stadig
væk, se nu at komme ud af busken
og få en samtale med Ib Petersen,
om hvad det går ud på og hvilke
krav det stiller, hele grundlaget hvil
er på princippet om - hjælp til
selvhjælp -.
Vagtordningen er forløbet stort set
tilfredsstillende, den har dog ikke
kunnet forhindre indbrud hos plads
mand og kapsejlads, hvor comput
ere og software blev stjålet, i den
forbindelse har det været nød
vendigt at omstille en del af nø
glesystemet.
Bladet
Jeg skal endnu engang kraftigt op
fordre til, at der er medlemmer som
vil påtage sig opgaven at indgå i et
redaktionsudvalg, som kan støtte
redaktøren med at udgive et læ
seværdigt medlemsblad.
Flakfortet
Øen vil igen i år være åben for anløb
af lystfartøjer, det er stadigvæk
Statens Ejendomsselskab Freja
Ejendomme A/S, som ejer øen, men
klubber som er medlem OFOF
(Organiserede Fritidssejlere Om
kring Flakfortet), kan erhverve et
årskort til kr. 300,-, det er endvidere
en betingelse at fartøjet fører
stander, jeg skal for fuldstændighe
dens skyld gøre opmærksom på, at
SSF er medlem af OFOF.
Østersøkredsen
Der har for nylig været afholdt det

sidste kredsmøde inden Sejlerdagen
i Rønne Sejlklubs lokaler.
Erling og Bjørka deltog hvor hold
ningerne til dagsordenen på
Sejlerdagen (som afholdes i dag)
blev afstemt, og hvor kredsforman
den Ole Rasmussen kunne aflægge
beretning om sit arbejde i sejlunio
nens hovedbestyrelse.
Frank Olesen trådte tilbage som
kapsejladskoordinator for kredsen
efter et veludført arbejde.
Dansk sejlunion
I dag afholdes Dansk Sejlunion's
generalforsamling - Sejlerdagen - og
da vi ikke kan være to steder på
samme tid, er Lynetten's formand
Jørgen Beiter blevet udstyret med
fuldmagt, så han kan stemme på
SSF's vegne.
Ud over en række forslag om tilpas
ninger af vedtægterne til interna
tionale regler, er der forslag fra
Skive Windsurferklub om, at ved in
dbetaling af et mindre kontingent
ikke at få tilsendt - Sejler Bladet som bl.a. indeholder nyt fra sejlunio
nen, en sådan opdeling i en slags A
og B medlemmer vil vi ikke støtte.
Jeg vil til slut rette en tak til
bestyrelsen, udvalg, uformelle "sjak",
pladsmand og andre medlemmer
samt personer der har arbejdet for
Sundby Sejlforening i den forgangne
periode.
Med disse ord fremlægger jeg min
beretning for generalforsamlingen.

Vejret ikke bortfaldet vedfrihedshærd eller
begrænset som følge af passivitet.
Sådan lyder overskriften på en dom i Ugeskrift for retsvæsen.
UFR 2001. side 186

Nu er vejret normalt noget meteorologerne tager sig af, ikke
noget retten tager stilling til og dømmer om og det drejer sig
selvfølgelig heller ikke om vejret men om vej-ret, retten til en
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 26. marts 2001
Afbud fra Jens Green, Henrik
Gravesen og Kim Petersen
Punkt la, Protokol:
Pkt. 7 ungdom og joller: EM i
Yngling holdes i Italien - ikke
Schweitz.
Punkt lb, Eksterne forhold, der
berører SSF:
Her henvises til formandens beret
ning på generalforsamlingen angå
ende det maritime ungdomshus.
Bestyrelsen er glad for den store op
bakning fra generalforsamlingen til
de videre forhandlinger.
Punkt 2, Beretning:
Vi har modtaget et udkast til en
lejekontrakt fra Dell-computer A/S
angående lejen af 50 parkerings
pladser på vores parkeringsareal.
Advokat Bjarne Winther får den til
gennemgang inden den under
skrives.
Punkt 3, Havn og Plads:
De fire spots med bevægelsesfølere
er monteret og i drift.
Listerne over de uddelte havne
pladser er ophængt.
Pladsmandens åbningstid er ændret
til: mandag - onsdag kl. 12 30 - 13 30 ,
torsdag kl. 16 00 - 17 00 , fredag lukket.
Det nye nøglesystem er etableret og
nøglerne fordelt.

Punkt 4, Klubhus:
I den samtale med restauratøren, der
endnu mangler medtages nogle ind
løbne klager.
Punkt 5, Fester:
Eftermiddagen med Nynne og
Ragner den 22. april er annonceret.
Restauratøren opfordres til fra den 1.
oktober og i hele vinteråret, 1 gang
om måneden - enten en lørdag eller
en søndag - at servere "koldt bord"
til fremme af det sociale liv i
klubben.
Punkt 6, Sejlerskolen:
Klargøringen af bådene er begyndt.
Sejlerskolen er nu booket helt op.
Ingen ønsker at erhverve speedbådskørekort, hvorimod interessen for
undervisningen på "Bollen" til
gengæld er stor.
Vi har fået en "føler" fra Lynetten
angående undervisningen i speedbådskørekortet. Claus kontakter
dem.
Punkt 7, Ungdom og joller:
En computer tilhørende SSF er
blevet stjålet fra reparatøren. Der ar
bejdes med sagen.
Punkt 8, Kapsejlads:
Batterierne til radioerne til kapsej
lads er næsten lige så dyre som nye
radioer. Det blev besluttet alligevel
at indkøbe et antal.

Amager

Bådtransport
Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Maskintransport
&

andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
© 32501978
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Da der er problemer med forkert
opladning af batterierne til radio
erne i vagtlokalet er det besluttet at
fjerne laderen fra vagtlokalet og lade
pladsmanden sørge for vedligehold
og korrekt opladning.
Planlægningen af Folkebådsstævnet
og Dame-DM går planmæssigt.
Punkt 9, Motorbåde:
Intet.
Punkt 10, Sikkerhed:
Der er indkøbt nye opladelige lygter.
Punkt 11. Bladet:
Forside "joken" faldt ikke i god jord.
Punkt 12, Evt.:
Intet
Mødet slut 19 45
Erling Jørgensen
næstformand

Bjørka Schandorff
referent

o

o

o/r^

o

:o

O
E=3o

Md/dato

Aktivitet

Deltagere

Trænere/ledere

Bemærkninger

G—u-^

Juni
Generelt:
Sommertræningen fortsætter iht. planen, med følgende tilføjelser for juni:
(Der søges afholdt Duelighedsprøve i JUNI måned for de sejlere der er klar!)

2. - 3. Juni

Optistævne for A & B optimister

B-optier

Hvem kan + ?

Kerteminde

2. - 4. Juni

DM for Ynglinge

Ynglinge

Henrik + ?

Kerteminde

8. -10 juni

Fejø-stævne for optimister

B & C opti

??

Fejø

9. -10 juni

Huggert Pokal for juniorer

Ynglinge

??

Taarbæk

17. Juni

STORMØDE m/forældre

Alt og alle

Ungdomslederen

Ungdomshuset
Kl. 17:00

Der vil i sommerferien formentlig være følgende tilbud til sejlerne:
Dansk Sejlunions Sommer Camp for OPTIMISTER i uge 26 eller 27,
Østersøkredsens Sommerlejr ved Skanor i uge 27, samt
Sundby Sejlforenings årlige SOMMERTUR i uge 27 (mellem JDM og NF DM i SSF)
I UGE 29 og Sommerferien ud, kan der individuelt aftales sejladsmuligheder!
(Der kan formentlig aftales særlige weekendarrangementer i løbet af juli!)
25. - 28. Juni

JDM for Kølbåde i Vallensbæk
SE OPSLAG for Tilmelding !

Ynglinge

Ungdomslederen? Vallensbæk

29. Juni 7. Juli

SOMMERTUREN 2001

ALLE !

Ungdomslederen
og ??

Tour de"????" i
9 dage.

ALLE der
kan give
en hånd
med !

???

Hjælp søges !

Juli
Generelt:
8. -14. Juli

SSF afholder DM for Folkebåde!
Ungdomsafdelinaen skal:
Stille med hjælpere på vandet og
under hele stævnet drive et
"brødudsalg" fra ungdomshuset.

15

KAPSEJLADS AKTIVITER 2001
Aftenkapsejladser starter første torsdag i maj og frem til sidste uge i juni.
Og starter igen den første uge i august til sidst i september.

Er du til
PC'er?

Sundby Sejlforenings forårsstævne. Ranglistestævne for Yngling
Den 19. - 20. maj

Find stedet hvor
der sker noget

Tune up. for Nordisk folkebåde
Lørdag den 9. juni
Familie sejlads
Søndag den 17. juni

Tag nogle
billeder

Danmarks mesterskab for Nordisk Folkebåde
den 8. -12. juli
Danmarks Mesterskab for Damer
den 10. -12. august

Skriv en ar
tikel og sæt
artiklen op

Old Boys
den 18. -19. august
Bro Race
For kapsejler tur og motorbåde
Lørdag den 25. august

Få artiklen
i bladet

Klub mesterskaber KS/SSF
den 15. -16. september

Kort og godt
vær med i bladudvalget

Ballad / Nordisk Folkebåds stævne
den 22. - 23. september

Kontakt redaktøren
og hør hvordan

Forterne Rundt
den 23. september

L

J

r
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TILMELDING TIL AFTENSEJLADS 2001
Skippers navn

Dato:

Adersse:

Post nr / By:

Bådens navn:

Sejl nr:

Bådtype:

Kopi af målerbrev vedlagt:

•
•

Betaler for hele sæsonen: 350,00 kr.
Betaler for en sejlads:
16

husk tilmelding tirsdag kl. 19:00 inden sejladsen

Mine oplevelser i SSF
Torben Frode Olsen
A 1002
Jeg vil tro at mine første oplevelser i
Sundby Sejlforening startede i
50'erne. Da havde jeg en onkel Otto,
der havde en motorbåd der hed
DAN. Han havde selv bygget den
hjemme i haven med kyndig hjælp
af et par bådebyggere, den var i ma
hogni og med forkahyt, stort cockpit
og lille agterkahyt, den var med en
stor benzinmotor, og kunne efter
datidens begreber sejle stærkt. Jeg
kan huske at min onkel, tante, ku
sine Anni og fætter Dan, sejlede over
til Saltholm, smed anker ved
Lusebroen, badede og overnattede
for anker. Det var dengang plads
manden hed Mads, han havde et
lille rødt skur ovre ved nordre
slæbested.
Min onkel havde en god ven fra
tiden i søværnet, det var Wilhelm
Wilhelmsen,
også
kaldet
"glarmesteren". Han havde en gam
mel ombygget redningsbåd, der hed
"Ellyester, senere omdøbt til
"Polyester". Wilhelms kone hed
Klara, det var en meget fin dame?
De tog meget gas på hende når hun
endelig kom ned i havnen. Jeg kan
huske at hans nabo "Maleren" sagde:
nå Wilhelm ,nu kan du godt rulle
den røde løber ud for nu kommer
Dronningen. Så var der dækket op
med Langelinieporcelænet, de fine
glas og hvad der ellers hørte med.
Først i 1973 meldte jeg mig ind i SSF,
først på sejlerskole med Poul
Frederiksen som instruktør, siden
med Jørgen Haar. Med Jørgen se
jlede jeg i Tyveknægten Sjælland
rundt. Møn rundt var en skæg
oplevelse. På den tur var Jørgen
skipper og Jens Peter, SAS John, ju
rist Steen og undertegnede den
øvrige besætning. Da vi var kommet
gennem Grønsund syd om Møn,
skulle Jens Peter altså forrette sin
store nødtørft, det foregik med de
store sorte Holmensbukser nede om
knæhaserne, de røde seler som liv
line i agterstaget og med bagperro
nen, til alles moro over mod en
Spækhugger ,fyldt med piger fra
KAS.

Vi deltog også i Forterne Rundt og
mange andre kapsejladser, en god
og lærerig tid.
I 1976 blev min kone og jeg de
lykkelige ejere af vores første båd,
det var en Sagitta 20, en lille men
stabil båd, hvilket skulle vise sig da
vi på en ferietur røg ind i en or
dentlig piver ovre ved Agersø og
senere nede ved Karrebæksminde.
Problemet dengang i 70'erne var, at
der ikke var pladser nok til alle dem
der gerne ville på havet i deres fritid.
I 2 år lå vi på svaj udenfor havnen,
det var på murring. Besværligt i en
gummibåd der først skulle pumpes
op, med at ro ud til båden, så tilbage
og hente kone og to børn, men det
gik da. På den tid lå vi nok otte til ti
både ude på svaj.
Så var der to nede i foreningen der
tog initiativ, til starten af en ny
forening, det var Preben Jacobsen og
Reinhard Hansen. Der blev stiftende
generalforsamling og klubben kom
til at hedde Sejlklubben Lynetten,
det blev en selvbyggerhavn, med et
rimeligt indskud.
Projektet var meget stort. Der var
mange der skulle spørges om og til.
Men det blev så til sidst inde i
Margrethebugten.
Preben stod for alt det store arbejde
med myndigheder og udførelsen af
det store entreprenørarbejde. Jeg kan
personlig huske, da alle i den den
gang nyopstartede klub deltog i
nedrivningen af de røde bygninger,
der havde tilhørt Grøndlandske
Handel nede ved Langebro, der var
rigtig pionerånd. Senere kom selve
opbygningen af havnen med broer
og hvad dertil hører. En af mine op
gaver var at svejse de sidste jern ind
til land nede på den sidste bro.
Desuden lavede jeg den flydebro,
der i mange år var tilholdssted for
juniorafdelingen. Vi havde mange
dejlige sejlture med Sagittaen nord
på til Isefjorden og til Hven med
bl.a. et ægtepar ude fra Lynetten, der
hed Tom og Lone samt deres lille
søn Anders. Det var der hvor Tom
kastede sit hækanker i vandet, men

havde glemt at sjækle det med
ankertorvet, det så komisk ud og jeg
blev nødt til at gå ned om læ for ikke
at dø af grin. Han blev selvfølgelig
skide sur. Et anker til svenskerne +
havneafgift. Vi havde også mange
ture sydover til Rødvig. Nyord,
Præstø, Vordingborg og Stege med
Kosterrenden og de forfærdelige
udlejningsbåde fra Hårbølle. Også
svenskerne havde fornøjelse af vore
besøg i Bostahusene, Raa og Skanør.
Efter tre år ude i Lynetten fik vi så
endelig plads nede i Sundby
Sejlforening. Der lå vi nede i kanalen
lige ud for indgangen til klubhuset.
Vi solgtebåden i 1986 og havde ikke
båd i de næste mange år.
I 1995 blev vi igen de lykkelige ejere
af et skib, en meget smuk og dejlig
motorsejler, en Marina 75. Efter lidt
rokering rundt i havnen fik vi fast
plads ude på Syd-østre mole ved
plads nr.6. Der ligger vi endnu med
dejlige naboer, fred og ro
Med den for os nye båd der hedder
MERCI, har vi haft nogle dejlige ture
bl.a. var vi oppe i Nykøbing og
besøge en af mine kolleger fra fær
gen Sjælland, Niels, der har et dejligt
sommerhus udenfor Nykøbing, han
kom og hentede os, trakterede med
grillmad og div. drikkevarer, senere
blev vi transporteret tilbage til bå
den af hans søster. Det var en god
ferie med rimeligt godt vejr, besøg i
havnene Lynæs, Gilleleje, Hornbæk
og Helsingør, hjemover til Raa
Flakfortet og hjemme i S.S.F.

Pinsemorgen

en god dag at stå
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Havn og plads

Sejlerskolen
Dette er skrevet på årets første forårsdag, glemt er den kulde der
var, da en lille kreds af instruktører valgte at bruge en week-end
på at slibe Tyveknægten ned, hvorefter professionel hjælp træder
til, så vor skolebåd kan blive frisket lidt op. Tak til alle der hjalp
til, men når I læser dette skulle bådene være næsten sejlklare.
Husk personligt udstyr til sejladserne dvs Redningsvest (svømmevest), Sejlertøj (olietøj) og fornuftigt fodtøj.
Lørdag d. 5. Maj er der standerhejsning i SSF, som begynder fes
tligt klokken 17 00 med kanonsalut foran klubhuset
og klokken 18 00 er der spisning i klubhuset, Sejlerskolen plejer at
spise samlet ved et bord længst inde i pejsestuen, alle elever er
velkomne. Husk billet/bordbestilling hos restauratøren.
Sidst men ikke mindst et stort til lykke til de mange som bestod
navigationsprøven 28-3. Under Pouls kyndige ledelse var kursis
terne ledt igennem navigationens mysterier. Hurra Hurra
Med Sejlershilsen
Claus Villadsen
Skolechef

Prøven for førere af visse motordrevne
fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20
(også kaldet speedbåde)

u
Husk!
O

Arsmærker eller lånepladsmærker skal være påklæbet fartøjet
inden søsætningen og således in
dikere at pladsleje er betalt.

OBS!
Pladsmanden, i samarbejde med
havneudvalget, påbegynder den
traditionelle forårsrengøring i
maj måned.
Umærket grej, bukke, master og
rundholter vil i overensstem
melse med foreningens vedtæg
ter blive fjernet.

For Sundby Sejlforenings medlemmer vil der i september
måned blive forsøgt oprettet et kursus med efterfølgende prøve
for erhvervelse af det grønne speedbådkort.
Nærmere oplysninger senere.
•\
©
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Personer, der har bestået " Prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartø
jer (speedbåde)", anses tillige for at have bestået praktikprøven til
"Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere".
Personer, der alene har bestået praktikprøven til "Duelighedsprøve i sejlads
for fritidssejlere" anses ikke for at have bestået " Prøven for førere af visse mo
tordrevne fri tidsfar tøjer".
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Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

fra bestyrelsen

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen
Kasper Bak
Landsdommervej 1, 2400 NV
Mads Skovgaard Berndt
Lyongade 24, 2300 S
Anne Borgwardt
Lyongade 24, 2300 S
Steen Flamand
Vestre Pennehavevej 4, Rungsted
Nils Elkjær Fuglesang
Vestre Søgade 60, 1601 V
Lars Brøgger Jensen
Skt. Anæ Gade 31, 1416 K
Michael Madsen
Aisgade 2, 1764 V
Stig Myler
Dronningens Tværgade 32,1304 K
Bente Holm Oldenburg
Valmuens kvt. 5, Albertslund
Lisa Inge Olsen
Engvej 13, 2300 S
Franco Turchi
Gasværksvej 5, 1656 V
Anne Michelle Woltemaht
Ulvefod vej 7, 2300 S

Stander&cjsMhQ 2001
é n n y s æ s o n sfyaC indvies
(lørdag den 5 . maj
Se opsCagstavCen i fyCuGdkset

n

Loppemarked
Foråret er på vej.
Der er på tide at få rydtet op i diverse
gemmer og finde ting og sager^l
loppemarkedet på

Søndre Mole
Søndag
den 6. maj
kl. II00

Efterlysning!
Jeg har lånt min vinkelsliber ud,
men jeg kan ikke huske til hvem.
Vinkelsliberen er af mærket
"Skill" og den er sort og ny.
Nu står jeg og skal bruge den.
Ring venligst på 22 90 06 36
På forhånd tak
237 Simonsen

v
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FILigger farver - og
International bådmaling
City.
Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 København S.
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

Sundby.
Amagerbrogade 164
2300 København S.

Dragør.
Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

FILigger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
TIf. 33 13 73 23.
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Medlemsblad for

Indhold:

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900- 2030.
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Postgirokonto: 7 05 65 16

Telefax

32 59 35 60

Havnekontoret

Restaurationen

32 58 32 96

Åbent: man. -ons. kl. 1230 - 1330 & tor. Kl. 16 -17

32 58 14 24

Foreningens e-mail adresser:
SSF's hjemmeside:

www.home.worldonline.dk/~ssf

Bestyrelse:

ssf@e-postboks.dk

Havneudvalg:

ssf_havnen@e-postboks.dk

Kapsejladsudvalg:

ssf_kapsejlads@e-postboks .dk

Sejlerskolen.

ssf_sejlerskolen@e-postboks.dk

Ungdomsudvalg:

ssf_ungdom@e-postboks.dk

Side
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10
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Standerhejsning
Referat af bestyrelsesmøde
DM i afkortet udgave
Nye medlemmer
Familiesejlads 17. juni
Loppemarked i SSF
Projekt "Ren havn"
Maritime nødsignaler
Lystbåde i Schengen
Blanket for meldepligt
Borstahusen 2001
Frihavnsordningen 2001
Sejlerskolen
Fra & til medlemmer
24 timers sejladser 2001

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
32 50 63 65
jgj@di.dk

,

Næstformand:

Kim Petersen

32 97 33 50

Kapsejladschef:
Erik Povlsen

Erling Jørgensen

32 58 63 00

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

32 57 13 40

32 52 98 89

Skolechef:
Claus Villadsen
E-mail

32 84 81 31
sejlerskolen@hotmail.com

Ungdoms- og jolleleder:

Sekretær:
Bjørka Schandorff
Email

32 58 20 36
bjorka@mail.tele.dk

Kasserer:
Jørgen Rindal

Henrik Gravesen
E-mail
eller

32 97 09 39

Festudvalg:

32 59 49 24
32 95 36 89
32 58 63 00

Målere:

22 35 10 24
hegr@slv.dk
hegr@e-postboks.dk

Vagn Preisler

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
Erling Jørgensen

.32 55 23 03

Nyt fra

Jan Simonsen
Karl K. Thorup

22 90 06 36
32 58 43 11

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail

20 32 02 38
chiep@private.dk

Udgiver:

Sundby Sejlforening

Bladets ekspedition:
Elin Brinklana

32 52 98 89

Tryk:

SM Offset Tryk,

Oplag:

1.400

Amager

Deadline for indlevering af stof
til næste blad er:
den P" i måneden.

"Stenfiskerne rr
I vinterens forløb er det lykkedes
os at tage 18 gamle moringer op
fra bunden af søndre bassin.
Nogle af stenene er dog anbragt
helt inde ved bolværket hvor de
ikke kan forvolde nogen skade på
bådene.
Der er 3 store sten vi ikke kan
magte. De ligger ca. midt i
bassinet og er mærket med bøjer.
Vi regner med at få dem fjernet
når vi får grejet til det.

Bådtransport
Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

God sejlads
"Stenfiskerne"

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
@ 32501978
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Forsidebilledet:
Den nye
på Nordre mole

Standerhejsning 2001
Sejlsæsonen begynder ved standerhejsningen.
Trods det gode vejr var der desværre mindre
fremmøde end sædvanlig. Det forhindrede
dog ikke festlighederne. Traditionen tro star
tede standerhejsningen med formandens tale
hvorefter kanonlauget skød sæsonen ind og
standeren blev hejst. Så den lille en til halsen
medens der sludres og ventes på middagen.
Højt belagt smørrebrød, også med sild, snaps
og øl. Efter middagen var der dans og musik til
langt ud på natten

Formandens tale:

jens Green, formand

Endelig er foråret på vej. Det regnfulde og
specielt kolde vejr har vi forhåbentlig lagt
bag os.
Vi ser nu frem til en sejlsæson med ak
tiviteter på flere områder.

På kapsejladsfronten er det DM for nordisk
folkebåde i juni måned, som vil stå stærkt i
billedet. Mange medlemmer har allerede lagt
adskillige timer i det planlæggende arbejde og
når selve stævnet løber af stablen vil det berøre
os alle på en eller anden måde.
Jeg vil allerede nu appellere til forståelse for de
ulemper der måtte opstå, og at vi alle er med til
at gøre stævnet til en positiv oplevelse for os
selv, de deltagende besætninger og deres fami
lier, og ikke mindst vise Birte Weis, protektor
for stævnes, at vi i fællesskab kan løfte op
gaven med succes.
Det næste større arrangement på kapsejlads
fronten er DM for damer, som bliver sejlet i yn
glingebåden.
Stævnet løber af stablen 1. halvdel af august.
Ynglingebåden med kvindelig besætning er
blevet olympisk disciplin, og på den baggrund
forventer vi da også deltagelse fra andre lande.
Også her er adskillige SSF'ere involveret på
vand og land.
Af andre aktiviteter forestår de fortsatte
forhandlinger om det maritime ungdomshus.
En udbedring af nordre slæbested så det er
funktionsdygtigt for trailerbåde.
En kraftig oprydning på jollepladsen med bort
skaffelse af udokumenteret grej er ligeledes en
kommende aktivitet.
Nogle medlemmer har måske undret sig over
en stage midt i søndre bassin, men den marker
er blot nogle store fortøjningssten, som det ikke
har kunnet lade sig gøre at fjerne med det grej,
som har været anvendt til de mindre sten, der
er bjærget.
Ellers vil sæsonen indeholde aktiviteter over en
bred front såsom røgning af fisk, Seniorernes
sammenkomster, Strandjægernes aktiviteter,
Kanonlauget (som om lidt vil affyre en kanon
salut) og almindeligt sejlersamvær mellem
medlemmerne, så vi ser alle frem til en rigtig
Sundby-sæson.
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 30. april 2001
Mødet indledtes med en rundgang
på SSF's område, hvor plads, havn
og både blev besigtiget. Resultatet
heraf kan læses under punkt 3:
Havn og plads.
Punkt la, Protokol:
Intet.
Punkt lb, Eksterne forhold, der
berører SSF:
Vi har netop modtaget lokalplan
forslaget for Vølundgrunden. Den
ligger til gennemsyn på kontoret.
Der holdes møde i Følgegruppen for
Maritimt Ungdomshus den 7/5 og
styregruppemøde i forlængelse her
af i SSF. Jollehuset vil blive brugt.
Henrik sørger for arrangementet
der, og Jens sørger for den
resterende del.
Punkt 2, Beretning:
Referatet samt regnskabet fra
Sejlerdagen ligger på kontoret til
gennemsyn.
Posten blev fordelt.
Der rykkes igen for udbetaling af
den tilkendte erstatning fra forure
ningssagen fra sidste år.
Henrik oplyste, at tyveriet af den
gamle computer ikke meldes til for
sikringsselskabet, da det ikke kan
betale sig. Ungdomsafdelingens be
hov for en computer søges dækket
på anden vis.
Erling efterlyste oplysninger om forsikringsopgørelsen efter indbruddet.
Kassereren har de pågældende fak
turer, som vil blive samlet, opgjort
og indsendt.
Punkt 3, Havn og Plads:
Trailerpladsen:

Selve pladsen er i orden. Der er ud
videlsesmuligheder mod nord, hvis
det bliver påkrævet. Kæden vil blive
forsynet med en beklædning, og der
vil senere blive monteret en stang
med en krog på stenen, så kæden
kommer højere op og bliver mindre
stram at anbringe.
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Der kommer ikke mere lys på plad
sen, men på toppen af lysmasterne
vil der blive monteret bevægelsesfølsomme spots, der lyser ind på vagt
lokalet.
Fartøjerne langs vejen på nordre
plads blev taget i øjesyn, og et par
bådejere vil blive kontaktet angå
ende deres fartøjer.
Erling kontakter telefonselskabet for
at få flyttet telefonen fra boksen til
ungdomshuset.
Affald og ukrudt fra området bag
ungdomshuset er samlet af junior
erne og vil efter anbringelse i sække
blive fjernet af pladsmanden.
Der må indkøbes et godt, brugt
køleskab til ungdomshuset, da det
gamle er kaput.
Underlaget i bådhallen er for blødt. I
første omgang vil der blive fyldt no
get mere fint grus på og vandet og
tromlet. Havneudvalget vil under
søge muligheden for at skaffe nogle
fliser, så der kan laves "køreveje".
Tagpappet på skurene vest for uhuset ligger forkert og skal laves om.
Når det sker, vil også tagene på
foreningens egne jolleskure blive re
pareret. Kbhs. Tagdækning kontak
tes med henblik på reparation af toi
letbygningens tag, der er utæt.
På forespørgsel blev det oplyst, at
foreningen kun bekoster istandsæt
telse af egne skure. Private skure er
ejerens eget ansvar.
Jollepladsen:

Ophalerspillet vil blive repareret nu.
Holger kontakter smeden, som også
bedes fremstille 6 nye plader til un
derstøtning af jollebroen.
Det er med undren blevet kon
stateret, at det svinder ganske lang
somt i den bræddestabel der ligger
ved siden af slæbestedet!! Materi
alerne er lagt der, fordi de skal bru
ges af pladsmanden til udbedringer.
Der er fortsat problemer med
medlemmer, der kaster fiskeaffald
ved jollebroen, hvilket er strengt for
budt. Der er opsat skilte med anvis

ninger på prampladsen, og medlem
merne prøver at holde justits, men
der sker stadig overtrædelser. Ud
valget kontakter de pågældende.
Senior/j ollehuset:

Nogle sejlere har spurgt, om nogle af
de mange møbler i jollehuset kunne
fjernes i sommerperioden, men da
alle pladserne bruges af seniorerne
ved deres fællesarrangementer, be
des man se problemet an i løbet af
foråret. Alternativt kan bænkene
stables, eller der kan overvejes at an
skaffe klapborde og -stole som er
statning for nogle af bænkene.
Flere slæbejoller ligger umærkede
og uden at være tøjret i stativerne.
De vil med ungdomsafdelingens as
sistance blive fjernet. Det samme
gælder umærkede joller og gamle
trailere/jollevogne. Såfremt ejerne
kendes, skrives der til dem, og sker
der herefter intet, vil jollerne blive
fjernet fra pladsen. Kasserede surfboards vil blive kørt til gen
brugspladsen.
Det blev observeret, at der var hen
lagt joller på andres faste båd
pladser. Vagn kontakter ejerne, som
skal lægge jollerne på deres egne
pladser.
Slæbestedet ved dieseltanken:

Smeden går i gang, når kranbilen
har fjernet mudder og betonkant.
Efter ønske fra trailerfolkene mon
teres en kraftig bjælke på kanten af
cementmolen på begge sider af
slæbestedet.
Søndre plads:

Legepladsen må vedligeholdes først
og fremmest af brugerne(s forældre
og bedsteforældre).
En pæl i havnebassinet markerer
placeringen af gamle moringer, der
ligger for højt, indtil disse fjernes.
Mærkerne langs indsejlingen er lagt
ud, men er ikke rettet ind endnu.
Den gule DS-bøje, der skal lægges
uden for havnen, er forsvundet.

Erling kontakter Sejlunionen herom.
Forankringen er markeret.
Mastekranen er blevet prøvebelastet.
Der er modtaget et tilbud på kr.
36.234,- plus moms på rengøring af
udvendige toiletter og bad og toilet
bygningerne. Tilbuddet omfatter
begynderrengøring, månedlig hove
drengøring, rengøring hver anden
dag i perioden 14/5 - 16/6, derefter
daglig rengøring i 2 måneder og fra
21/8 - 16/9 hver anden dag.
Tilbuddet er inclusive rengørings
midler.
Bestyrelsen var enige om at ac
ceptere tilbuddet. Aftalen træder i
kraft den 3. maj.
Havneudvalget vil gå en runde og
bese fartøjerne, og ejerne til de fartø
jer, der ikke skønnes at være i god
yachtmæssig stand, vil blive kontak
tet.
På forspørgsel blev bestyrelsen enige
om, at medlemmer med båd, og som
er tilmeldt sejlerskolen, skrifligt kan
søge dispensation til en låneplads i
havnen for den indeværende sæson.
Der gøres dog opmærksom på, at
dette ikke gælder elever, der skal
have speedbådskørekort.
Punkt 4, Klubhus:
Intet

Punkt 5, Fester:
Elo og Vagn fastsætter datoen for
mødet med restauratøren.
Der er afholdt to matineer siden de
cember.
Der vil blive forsøgt gennemført et
månedligt arrangement en søndag
med koldt bord fra klokken 12 til
14.30 efterfulgt af musik og dans til
17.30 en gang månedligt fra septem
ber.
Henrik klagede over at restauranten
i april er lukket fra klokken 19 og at
pejsestuen tit er optaget af selskaber.
Det blev oplyst, at der til møder kan
aftales, at der stilles drikkevarer
frem. Desuden skal medlemmerne
også selv huske at meddele restau
ratøren, hvornår der holdes møder.
Standerhejsningen den 5. maj er
klokken 17 med spisning klokken 18.
Basse sørger for højttalere.
Punkt 6, Sejlerskolen:
"Tyveknægten" males nu.
Punkt 7, Ungdom og joller:
Sæsonen er startet.
Punkt 8, Kapsejlads:
Torsdagsmatcherne begynder den 3.
maj i samarbejde med Kastrup.
Folkebåds-DM kører på skinner.
Til DM-yngling for damer udsendes

indbydelserne nu. Der er kommet
forespørgsel om deltagelse fra ud
landet. SSF deltager selv med en
båd.
Punkt 9, Motorbåde:
Der er tur til Borstahusen den 28.-29.
juli.
Punkt 10, Sikkerhed:
Nattevagterne slutter nu.
Kredskonsulenten for miljø holder
møde i SSF den 28/5. Klubbens
miljøkoordinator er Else Thuring.
Punkt 11. Bladet:
Der var tilfredshed med indholdet i
det sidste nummer af bladet bortset
fra, at ungdomsafdelingens kalender
manglede maj måned.
Punkt 12, Evt.:
Der er indkøbt en kopimaskine til
havnekontoret.
Et lager af små bådstandere er ind
købt.
Kabelforbindelsen mellem comput
erne i havnekontoret og kontoret
skal etableres.
Mødet slut 22.00
Jens Green Jensen
formand

Bjørka Schandorff
referent

DM i Sundby bliver alligevel en afkortet udgave:
Ved sidste års generalforsamling i Sønderborg forkastede medlemmerne et forslag om forsøgsvis afkort- ^ a DS ll J emmeside
ning af DM i Sundby. Alligevel bliver DM i Sundby fra Søndag til Torsdag. En misforståelse mellem arrangørerne og
bestyrelsen har resulteret i at arrangørerne havde regnet med, at vi ønskede denne afkortning. De har derfor hyret per
sonale og hjælpere udfra disse forudsætninger. Arrangørerne ønskede at denne aftale skulle stå ved magt; hvilket vi
måtte tage til efterretning. Afkortningen er en undtagelse, og har intet at gøre med den igangværende debat og
medlemsundersøgelse om afkortning og placering af DM.

der ønskes optaget i bladet skal afleveres til
redaktionen, og meget gerne på diskette eller e-mail
s hjemmeside

www
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fra bestyrelsen

Heller's Yachtværft\
\)
& Udstyr
Glasfiber rep. sæt
bestående af:

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen

1 kg. Polyester
l/M 1 f]f]
lfl. Hærder
lM . i w ,
1
1 m Glasfibermåtte 450g/m1
2 stk M&lebsgre
1 stk Pensel

Brandslukker

GLORIA

Effektiv 2 kg pulverslukker,
forsikringskrav i de fleste både.

syr.

kr. 375,«2 l«nje loger hav«

Mathias Fraenkel
Amager Strandven 208, 2300 S
Jan Frederiksen
Benedikte alle 19, Karlslunde
Lotte Hammer
Ved Sønderport 11, 2300 S
Sine Jørgensen
Øresundsvej 118, 2300 S
Martin Kragh
Sankelmarksgade 21, 1676 V
Ivan Keller
Baltorpvej 191, Ballerup
Jørn Lisberg
Fyrrevangen 6, Havdrup
Lillian Schwartz
Dronningensgade 54, 1420 K
Jonas Sølvskov
Kongedybet 16, 2300 S
Hans Wilke
store Møllevej 7, 2300 S

Nyheder!

Bundfarve

Festool Professionel håndværktøj
Marlow Tovværk ca. 40% stærkere.
Gaastra Sko 6 superlækker
maritimbeklædning

Husk vores altid fordelagtige priser på

HEMPEL
GRATIS rullesæt ved køb af minimum
2 dåser valgfri bundfarve

Butik med alt i udstyr
Hempel
Slasfibermaterialer; polyester fra kr 25,-/kg
Suzuki forhandler
Alt i fiskeriudstyr
Maritim beklædning

Gode Parkeringspladser
Bus nr 9, 36, 2505
Tog til Lufthavnen
Motorvejen til Kastrup

Forsikringskader
Fribordslakering
Hempelosmosecenter
Reperation af træ- og glasf iberskader
Installation og reperation af bådmotorer
Smedevaerksted

Åbningstider:
Man- fredag
9.00 -17.30
Lørdag
9.00 -14.00
søn-helligdage (15/3-15/7)
9.00 -14.00
Vor fiskerispecialist
ELLEN OSTENFELDT vil vatre på sin pind
TIRSDAG OG TORSDAG

Amager Strandvej 407, 2770 Kastrup, tlf. 32503017, fax. 32503435

Nyhed
i restauranten

BÅIXJDSTYR

KOM OG SE DE SIDSTE NYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLB IÆDNING
VI HAR

Chokolade med mælk

15,-

(Chok - o milk)

Chokolade
Cappuccino
Café Au Lait
Espresso m/chokolade

15,20,12,18,-

(Espress ehoc)

Espresso
Kaffe

10,8,-

INSTRUMENT
BLOKKE/BES
TOW/ERK
MALING
SEJLERTØJ CB
GAVBARTIKL

OG FITTINGS

MARITIM MODE

KAST]
S ALTVÆRKS
TLF. 32-500504
ÅBENT HELE ÅRET

ERVICE
STRUP
MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00

SUNDBY SEJLFORENING
AFHOLDER
FAMILIESEJLADS
SØNDAG DEN DEN 17. JUNI

Familiesejladsen starter med et kort skippermøde
kl 900 foran klubhuset
hvor der vil være mulighed for at smøre stemmebåndet
Familiesejladsen er for alle sejlbåde, motorsejlere
og ikke mindst motorbåde, som har en særskilt vandrepokal.
Efter sejladsen er der fælles spisning og
præmieoverrækkelse.
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Loppemarked !!
Ja, så er sommeren på vej og det årlige
loppemarked i SSF er ovre endnu engang.
Der var jo ikke så mange der dukkede op,
hverken dem med deres ting og sager eller
dem der gerne skulle have købt disse.
Der var et par stykker der spurgte:
• Var det ikke bedre om vi havde været på
nordre mole? (på grund af den kolde
vind?) Solen var da med os !!
• Kunne vi ikke finde en anden dag?
(Kaninen har jo også denne dag).
• Flytte loppemarkedet til weekenden
efter? (Så havde det nok været noget an
det?)
Loppemarkedet i SSF har altid været afholdt
den første søndag efter standeren er sat og
det har altid været et eller andet sted på
søndre mole, uanset vejret, og det mener jeg
ogå vi skal gøre i fremtiden!!

Tradition!!!
Nogle traditioner er da værd at holde fast i.
Så begynd bare at gemme og samle, der er
jo masser af tid ind i mellem bygerne.
Sejlerhilsen og god vind i den kommende
sæson
237 Simonsen

Bladudvalget i Sundby sejlforening består i øjeblikket af 1 person
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Kort og godt, du kan fordoble bladudvalget. Kontakt redaktøren og hør hvordan

Projekt Ren Havn
Bundmalingsforsøg i Kalvehave - 30 sejlere afprøver fremtidens bundmalinger fra

DS hjemmeside

Stor sammenlignende test i Kalvehave af mindre miljøbelastende bundmalinger

I 2003 har Miljøstyrelsen lagt op til, at reglerne om bundmaling til lystbåde vil blive strammet. I så fald må der herefter
kun anvendes malinger, som ikke giver anledning til langtidseffekter i havmiljøet.
I den forbindelse har Dansk Sejlunion og miljøudvalget på Kalvehave Havn inviteret firmaer, der mener at have ma
linger, der kan leve op disse skærpede miljøkrav, om at lade deres produkter indgå en test. Denne udføres i Kalvehave,
der fungere som miljøforsøgshavn i Projekt Ren Havn.
Syv firmaer og i alt 10 forskellige produkter medvirker i testen.
Målet er, at få et overblik over, hvor godt de forskellige mindre miljøbelastende alternativer fungere på lystbåde i en
"normal" sejlsæson. Gennem sæsonen skal deltagerne udfylde to spørgeskemaer, bl.a. om hvordan malingerne er at
påføre og sejle med. Ved bådoptagningen inspiceres bådene, og der tages foto for at vurdere bundmalingers virkning.
Resultaterne vil bl.a. blive offentliggjort i "SejlerBladet".
Firmaer og produkter der er med i testen:
• International v. Herman Gotthardt: Cruiser Eco
• International v. Herman Gotthardt: Micron Optima
• J.C. Hempel's Skibsfarvefabrik a/s: Mille Ocean lav kobberudludning testversion
• J.C. Hempel's Skibsfarvefabrik a/s: Hard Racing Ocean lav kobberudludning testversion
• L.M.C. - LeFANT SPF og LeFANT H2000
• Amko Trading ApS - SSC-44
• SealCoat Danmark A/S - SealCoat
• Danish Surface Treatment Center A/S - Seajet Ecospeed
• Jobeck GmbH - Jobeck Special-Tonic
Yderligere information om forsøget kan fås ved henvendelse til:
Miljøkonsulent Jesper Højenvang, tlf. 43262190, E-mail: jesper@sejlsport.dk

Køb og opbevaring af maritime nødsignaler
Reglerne for køb og opbevaring af maritime nødsignaler er blevet lempet i genog de nye regler trådte i kraft den 7. april
2001. Maritime nødsignaler anvendes både af den professionelle skibstrafik og af lystsejlerne.
Hidtil har køb af maritime nødsignaler været omfattet af krav om polititilladelse, medmindre købet blev registreret i
skibets tilsynsbog. Da mindre skibe ikke har en tilsynsbog, skulle lystsej-lere være henvist til at søge polititilladelse til
erhvervelse af nødsignaler.
Dansk Sejlunion og Søsportens Sikkerhedsråd havde gjort myndighederne opmærksom på, at dette var helt urealistisk
og anmodede om at reglerne blev udformet på en måde, så de var i overensstemmelse med hvordan dette rent praktisk
kan fungere i dagligdagen for lystsejlerne - og således at reglerne ikke fik en negativ effekt på søsikkerheden.
For at gøre det nemmere for lystsejlerne at købe nødsignaler igen, er reglerne nu blevet justeret, således at nødsignaler
frit kan købes hos skibsprovianteringshandlere og forhandlere af skibsinventar mod forevisning af gyldig legitimation.
De nye regler indebærer desuden, at der uden polititilladelse kan opbevares op til 5 kg nødsignaler i et lystfartøj.
Reglerne er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Søfartsstyrelsen og Søsportens Sikkerhedsråd og er
formuleret i bekendtgørelse nr. 227 af den 29. marts 2001.
Love, bekendtgørelser m.v. kan i øvrigt findes på websiden
http://www.danmark.dtylovgivningsforside.asp
fra DS hjemmeside
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RIGSPOLITICHEFEN
AFDELING E

Dato: 23. marts 2001

J.nr.: Hj.nr. 2000-5162-2

Vejledning
til lystbådesejlere og lystbådehavne i forbindelse med Danmarks indtræden i det praktiske Schengen
samarbejde
Den 25. marts 2001 indtræder Danmark i det praktiske Schengen-samarbejde.
Danmarks ny status som deltager i Schengen-samarbejdet medfører kun ganske få ændringer for lystbådesejlere i de
danske lystbådehavne.
Lystbådesejlere - uanset hvor de måtte komme fra - vil også efter den 25. marts 2001 kunne anløbe en hvilken som
helst lystbådehavn i Danmark.

Der er således ikke noget krav om, at lystbåde skal anløbe godkendte grænseover- gangssteder.
Det nye for lystbådesejlere består i, at førere af lystbåde, der anløber en dansk havn direkte fra en havn i et land, der
ikke deltager i Schengen-samarbejdet, skal udfærdige en fortegnelse over bådens besætningsmedlemmer og
eventuelle passagerer. Fortegnelsen skal afleveres til havnefogden med henblik på videregivelse til politiet. Er der
tredjelandsstatsborgere ombord, skal de indrejsekontrolleres af politiet.
Fortegnelsen skal indeholde oplysninger om navn (efternavn og fornavn), fødselsdato (dag, måned, år) og nationalitet
for samtlige de ombordværende. Der er ingen formkrav til fortegnelsen, men der vil ligge blanketter i
lystbådehavnene, der vil kunne anvendes hertil.
Er havnefogden ikke til stede, kan listen afleveres i havnens postkasse.
De lande, der deltager i Schengen-samarbejdet, er Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Island,
Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig.
Som tredjelandsstatsborgere regnes statsborgere fra lande uden for EU og EØS.
Som statsborgere i EU og EØS regnes statsborgere fra Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland,
Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxembourg, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og
Østrig.
Meldepligten gælder for alle lystbåde, uanset hvilket land båden er hjemmehørende i, og uanset nationaliteten på de
ombordværende. Meldepligten gælder også for charterbåde.

Der er altså krav om meldepligt for alle lystbåde, der anløber en dansk havn direkte fra en havn uden for
Schengen-området - også for danske både.
Der er ikke noget krav om meldepligt i forbindelse med, at en lystbåd forlader en dansk havn. Kun hvis en
tredjelandsstatsborger forlader Schengen-området via en dansk lystbådehavn, skal politiet orienteres med henblik på,
at der kan foretages udrejsekontrol af den pågældende.
Reglerne for meldepligt for og kontrol af lystbåde er ikke de samme i alle Schengen-landene, og derfor opfordres
lystbådesejlere til at orientere sig om de andre landes regler herfor, inden man anløber lystbådehavne i andre
Schengen-lande. Oplysninger om nationale regler i andre Schengen-lande fås ved henvendelse til de pågældende
landes myndigheder.
Anker Heegaards Gade 5, 1780 København V, tlf. 33 14 88 88, telefax 33 43 00 39, epost: rigspoliti.afde@post6.tele.dk

Blanketten på næste side kan dawnloades fra DS hjemmeside
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BLANKET
til opfyldelse af meldepligt for lystbåde

Havnens stempel
Bådens navn:
Bådens nationalitet:
Anløbshavn:
Sidste anløbshavn:
Personer ombord:
Navn (efternavn, fornavn)

Dato

Underskrift

Fødselsdato (dag, måned, år)

Nationalitet

55° 537 N -12°48'2
lørdag-søndag den 28.-29. juli
Så er det tid til den årlige weekendtur
til Borstahusen.
Vi mødes lørdag ved frokosttid på ydermolen til
medbragt frokos:.
Efter frokosten afholder vi klubmesterskab i
petanuqe.
Lørdag aften griller vi (vi har lånt klubhuset)
Søndag går vi en lang tur inden hjemturen
Alle er velkomne også uden båd.
Se opslag i klubhuset for nærmere detaljer
Motorbådsrepræsentanten
LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS
Billige kvalitetstryksager

Pinsemorgen
4.i
1

- V^

»jjgga nragsisranra FSCTSTSI marairasTWEara

fe

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

jf

a

2t

jz Kataloger - Faktura - Kuverter - Etiketter - Brevpapir - Prislister - Bøger 5"

•

O)

Alt i bogbinderarbejde

•

u

c Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 2.

en god dag at stå op til
Se opslag i klubhuset

$ Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag o>

|

SMOffsettiuk

LL

v/Tina og Søren Møller

*•

<D

Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79
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3
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Jyllands vestkyst
Højer Bådklub
Bådklubben Vidå
Ribe Sejlklub
Fanø Sejlklub
Esbjerg Søsport
Varde Sejlklub
Bork Bådelaug
Stauning Bådelaug
Ringkøbing Sejlklub
Hvide Sande Bådeklub
Thyborøn-Harboøre Bådelaug
Skaven Bådlaug
Rømø Sejlklub

Tilhørshavn
Højer
Lægan, Vidåen
Ribe Havn
Fanø Havn
Esbjerg Havn
Varde Havn
Bork Havn
Stauning Havn
Ringkøbing Havn
Hvide Sande Lystbådehavn
Thyborøn-Harboøre Lystbådehavn
Skaven Havn
Rømø Havn

Limfjorden

Lemvig Marina
Tambohus Bådelaug
Sallingsund Sejlklub - Glyngøre
Skive Søsports Havn
Virksund Lystbådehavn
Viborg Sejlklub - Hjarbæk
Thisted Sejlklub
Haverslev Bådelaug
Sejlklubben "Limfjorden", Ålborg
Vestre Bådelaug
Ålborg Sejlklub
Sundby-Hvorup Sejlklub
Fiskerklyngen - Ålborg
Holstebro/Struer Havn
"Nautilus" Hvalpsund
Attrup Bådelaug
Nørresundby Sejlklub
Rønnerhavnen
Jyllands østkyst
Kaløvig Bådelaug
Egå Marina
Horsens Bådeklub
Horsens M.B.K.
Horsens Sejlklub
Horsens Fiskerihavnsforening
Aabenraa Sejl Club
Aabenraa Baad Club
Sønderballe Bådelaug
Bådelauget "Krogen" Århus
Stevningnor Bådelaug
Langå Bådelaug
Egernsund Brolaug af 1985
Vejle Lystbådehavn
Gråsten Havn
Kolding Lystbådehavn
Egernsunds "De Tre"
Gråsten Sejlklub

Lemvig Havn
Tambohus Bro
Glyngøre Lystbådehavn
Skive Lystbådehavn
Virksund Havn
Hjarbæk
Thisted Havn
Haverslev Havn
Vestre Bådehavn, Ålborg
Vestre Bådehavn, Ålborg
Marina Fjordparken, Ålborg
Nørre Uttrup Havn
Skudehavnen, Ålborg
Struer Lystbådehavn
Marinaen, Hvalpsund
Attnjp Havn
Nørresundby
Rønnerhavnen, Ålborg

Kaløvig Havn
Egå Marina
Horsens Havn
Horsens Havn
Horsens Havn
Horsens Havn
Aabenraa Lystbådehavn
Aabenraa Lystbådehavn
Sønderballe Havn
Århus Havn
Stevningnor
Langå Havn
Egernsund Havn
Vejle
Gråsten Havn
Nord & Syd Havn, Kolding
Egernsund Havn
Gråsten Havn

Randers Fjord
Dronningborg Bådelaug
Randers Sejlklub
Sejl- og motorbådklubben Fjorden
Søndertiald Sejlklub
Randers Motorbådsklub
M.B.K. af 1943
Randers Træskibs Lav

Randers Lystbådehavn
Randers Lystbådehavn
Randers Lystbådehavn
Randers Lystbådehavn
Randers Lystbådehavn
Randers Lystbådehavn
Randers Lystbådehavn

Mariager Fjord
Hobro Sejlklub

Hobro Havn

Fyn
Odense Sejlklub
Odense M.B.K.
Sejl- og Motorbådsklubben "Frem"
Odense Yachtklub
Sejlklubben Fjorden, Odense
Munkebo Bådelaug
Varbjerg Motorbådsklub

Stige 0
Odense
Odense
Odense
Odense
Munkebo
Varbjerg Havn

Roskilde Fjord
Frederikssund Lystbådehavn
Hørby Bådelaug
Veddelev Strands Bådelaug
Jyllinge Nordhavn
Jyllinge Lystbådehavn
Skuldelev Bådelaug
Marbæk Lystbådehavn
Herslev Strand Sejlklub
Frederiksværk Havn A.m.b.A.
Bådelauget Kignæs Mole
Nordhammer Bådelaug
Holbæk Bådelaug
Holbæk Marina
Skudelauget Sydvest, Holbæk Havn
Selsø Møllekrog Bådelaug

Frederikssund Lystbådehavn
Hørby Havn
Veddelev Stands Lystbådehavn
Jyllinge Nordhavn
Jyllinge Lystbådehavn
Skuldelev Havn
Marbæk Lystbådehavn
Herslev Havn
Frederiksværk Havn
Kignæs Lystbådehavn
Nordhammer Anløbsmole
Holbæk Havn, Øst
Holbæk Havn
Holbæk Havn
Skibby

Sjælland, Lolland, Falster
Appenæs Bådelaug
Toreby Sejlklub
Nakskov Sejlklub
Blans Baadeklub
Sakskøbing Bådelaug
Poulsvig Bådelaug
Nysted Sejlklub

Appenæs Havn
Toreby
Nakskov
Blans Havn
Sakskøbing, Maltrup Vænge
Poulsvig, Ydernæs
Nysted

Bådelauget Rosnæs
Nykøbing F's Fiskeriforening
Langø Bådelaug
Lergravenes Sejl- og Fiskeriklub
Roskilde Lystbådehavn
Gisseløre Bådehavn
Selsø Møllekrog Bådelav
Guldborg Falster - Bådebrolaug
Skælskør Amatør Sejlklub
Sejlklubben Kodan

Nakskov
Nykøbing F. Nordhavn
Langå Lystbådehavn
Lergravene
Roskilde Lystbådehavn
Gisseløre Havn
Selsø
Guldborg Falster
Skælskør Havn
Køge Havn

Københavnsområdet
Hvidovre Sejlklub Suset
Københavns Motorbådsklub
Sejlklubben Lynetten
Brøndby Strands Sejlklub
Bådelauget Søhesten
Sejlklubben Øst
Vallensbæk Havn
Svanemøllehavnen
Kvindelig Sejlklub
Sejlklubben Triton
Hvidovre Jagt- og M.B. afdeling
Fisketorvets Motorbådsklub
Sundby Sejlforening
Hundige Havn, Mågen
S/l Ishøj Havn
Kastrup Broforening l/S
Hvidovre Bådelaug
Marmorbroens Bådelaug
Hundige Havn, Hejren
Christianhavns Bådelaug
Mosede Fiskerihavn

Hvidovre Havn
København
København
S/l Brøndby Havn
København
Havnelavet Sundkrogen
Vallensbæk
Svanemøllehavnen, København
Havnelavet Sundkrogen
Kalkbrænderihavnen
Hvidovre Havn
Tømmergraven - København Havn
Sundby
Hundige Havn
Ishøj Havn
Kastrup Havn
Hvidovre Havn
København
Hundige Havn
Christianshavns Kanal
Mosede Havn

Sydhavnsklubberne
Bådelauget Stiboerne
Sejlklubben 'Tokosten"
Bådeklubben Molen
Bådklubben Valby
Bådeklubben "Havjægerne"
"De To"
Bådeforeningen "Trekanten"
Sejlklubben "Mellemfortet"
Kalvebod Bådelaug
Motorbådsklubben West
Bådeklubben "Sjællandsbroen"
Sejlforeningen "Enighed"
Sejlforeningen "Syd"
Bådelauget "Sydvest"
Bådelauget "Skibbroen"
Bådelauget "Broen"
FDF's Bådelaug
Bådeforeningen "Søhesten"

København
København
København
København
København
København
Fiskerihavnen, Bådehavnsgade
Mellemfortet
Københavns Sydhavn
Fiskerihavnen, Bådehavnsgade
Fiskerihavnen, Bådehavnsgade
Fiskerihavnen, Bådehavnsgade
Fiskerihavnen, Bådehavnsgade
Fiskerihavnen, Bådehavnsgade
Københavns Sydhavn
Frederiksholmsløbet
Københavns Sydhavn
København

lyske havne
Segler Vereinigung, Flensburg
Wassersportclub Flensburg
Flensborg Yacht Club
Sylter Segler Club
Sylter Yacht Club
Nordfresischer Seglerverein
Wassersportverein Fleckeby
Akademischer Segler Verein zu Rostock
Segler Verein Turbine Rostock

Flensburg, Fahrensodde
Flensburg, Fahrensodde
Flensburg, Fahrensodde
Hornum / Sylt
Httrnum / Sylt
Rantum / Sylt
Fleckeby, Slien
Rostock Gehlsdorf
Rostock

Svenske havne
Blomberg Båtsallskap
Solvesborg Segelsållskap
Christianstads Seg elsallskab
Nasets Hamnforening
Klagshamn Hamneforening
Småbåtshamnen, Limhamn
Andelshamnen Lagunen
Båtklubben Malmtihus
Lommarbuktens Seglarklubb
Ostpirens Båtklubb, Landskrona
Ångelholms Foreningshamn
Halmstads Segelsållskab
Gettertins Småbåtshamn
Bua Båtsållskap
Foreningen Sando Hamn, Kungsbacka
Nåttraby Båtklubs Hamnforening
Amunddns Båtklubb
Bjorlanda Kile
Fiskebacks Båtforening
Hinsholmens Båtågarffirening
Saltholmens Båtågarfbrening
Båtlaget Torslanda Lagun
Tånguddens Båtklubb
Råå Hamnforening
Trollhattans Hamnforening
K.M.S. Nordon
Ålvsborg Båtklubb
Mjdrns Motorbåtssallskab
Christinehamns Segelsållskap
Karlstads Segelsållskap

Blomberg
Sdlvesborg
Christiansstad
Nåsetsbåtvarv, "Bjfilahamnen"
Klagshamn Hamn
Limhamn
Lagunen, Malmo
MalmO Norra
Lommarbukten
Lundåkrahamnen
Ångelholm
Halmstad
Varberg
varObacka
Sandé Hamn
Åsiatten
Kindes Båtvarv, Lilla Amundon, Goteborg
BjOrlanda Kile
Fiskebacks Småbåthamn
Hinsholmens Hamn
Saltholmen, Goteborg
GOteborg
Tångudden
Råå Hamn
Trollhattan
KMS Nordon
Ålvsborg
MMS Varv, Alingsås
Christinehamn
Kanikenaset, Karlstad

Norske havne
Moss Seilforening
Drammen Motorbåtforening

Moss
Drammen

Sejlerskolen
Når dette læses er sejladserne i skolebådene sikkert godt igang, og Tyveknægten vækker opsigt med sit nymalede fri
bord. Der skal herfra lyde en star tak til alle der hjalp til og en særlig tak til Frank for det flotte resultat. Fremmødet har
været ganske pænt til klargøringen og når dette skrives er det lige før bådene bliver søsat.
Nu kommer arrangementerne slag i slag, kig i den oversigt i har fået eller opslag i havnen, husk Weekend tur 11-12 aug,
jeg skriver dette allerede nu, da det er sidste blad inden sommer pausen, husk i den forbindelse at melde ferie til din in
struktør.
Rigtig god Sommerferie !!
Med Sejlerhilsen
Claus Villadsen
Skolechef

Sejlerskolens aktiviteter
4/6
Pinsemorgen fejres som vi plejer ude ved jollehuset.
17/6
Familiesejlads, fornøjelsestur sammen med foreningens øvrige medlemmer, (medbring madpakke)
1/7
Saltholm rundt, for alt og alle. Vi mødes ved bådene kl.10.
11-16/7 DFÆL (Dansk Forening For Ældre Lystfartøjer (De Fæle)). Træf i Præstø, afrejse Onsdag kl. 10:00 vi mødes
klokken 9. Forventet hjemkomst, søndag eller mandag. Begrænset deltagerantal, først til mølle princip,
tilmelding nødvendig. Friske folk til Øveballen modtages med lovsang. Elever/venner med egen båd er
meget velkomne
11-12/8 Weekendtur for sejlerskolens elever og venner. I lighed med tidligere år vil der i år blive arrangeret en
fællestur. Det er ikke besluttet, hvortil turen går, da dette i nogen grad afhænger af vejret. Vi mødes ved bå
dene lørdag kl. 9:00 og håber at komme hjem igen søndag kl,18:00
18-19/8 Old boys m/k. Sejlerskolen plejer at deltage med flere hold. Mandlige deltagere i Old boys skal være fyldt 40.
Pigerne dog kun 30 !!
10/9
Tilmelding til Duelighedsprøve, husk personnummer og pasfoto.
22/ 9
Motorlære for alle som skal til prøve.
23/9
Forterne Rundt.
29/9
Eksamen.
30/9
Eksamen. (Reservedag)
5/10
Afslutning for sejlerskolen med sammenkomst i Pejsestuen
kl. 19:00.
fy*
6-7/10
Afrigning af bådene, således at de er klar til at komme på
land.
13-14/10 Rengøring m.v af bådene.
27/10
Havnerundfart i Københavns kanaler med fællesspisning. Ca
\^
10-15 Både deltager. Start kl. 10:00
3/10
Navigationskurset begynder.
? /10
Tovværkskurset begynder.

®*oS

e?

'^

PS!
Lidt Adresser:
Sejlerskolen email: sejlerskolen@hotmail.com
Skolechefen privat: chevybb.806@get2net.dk
Text-TV
Side 423 Sejlervejret for Sundet,
402. For dagens vejr.
403. 7-døgnsprognose.
433 Flyvervejr (vind er i knots div med 2 for m/s og vindretning,
senest opdaterede)
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Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

24 timers sejladser 2001.
-fra & til medlemmerne

Sælges
Tuton sofa/sove...!
Sort med mønster 120x200.
Pris kr. 500.A 237 Simonsen
22 90 06 36
Mysteriet om den forsvundne
vinkelsliber!
Jeg er tilbage hvor jeg høret til!
Hilsen "Skill"

Sælges
Skumgummimadras
120 x 200 x 10 cm
kr. 100.A 237 Simonsen
22 90 06 36

Sælges
Genua 3
Forlig 9,23 m
agterlig 8,60 m
underlig 4,49 m
med hager.
pris kr. 400A 237 Simonsen
22 90 06 36

Sælges
2 sammenklappelige bådcykler af
mærket, "ACCES".
Pris kr. 3400,A 237 Simonsen
22 90 06 36

9. - 10. juni og 1. - 2. september afholdes som
sædvanlig 24 timers sejladser i Øresund,
Kattegat og Østersøen. Starten går lørdag i
tidsrummet 15.00 - 15.15.
Sejladsens formål er at give deltagerne træning i
praktisk
navigation,
vejrbedømmelse og
natsejlads.
Sejladserne er åbne for medlemmer af klubber
under Dansk Sejlunion. Alle sejlfartøjer kan
deltage.
Man vælger den havn (Svanemøllen, Rungsted
eller Vallensbæk), hvor man vil starte og slutte,
og ud fra den givne vejrsituation er det så op til
den enkelte besætning at udsejle den længste
distance og komme hjem inden for 24 timer.
Invitation med tilmeldingsblanket ligger i
klubhuset sidst i april måned. Deltagere fra sidste
år får tilsendt invitation direkte. Ønskes
yderligere oplysninger kan I ringe til et af
udvalgsmedlemmerne.
UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS
Ole Borch
Tlf. 45 89 03 64

Tue Christensen
Hf. 32 55 53 57

Bent Pedersen
Tlf. 44 91 35 82

Uffe Skadegaard
Tlf. 38 19 60 54

Frede Vinum
Tlf. 45 89 17 04

John Gericke
43 54 69 42

Flugger farver - og
International bådmaling
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

Holmbladsgade 25
2300 København S.
Her forhandles:

International

\

Sundby.
Dragør.

Amagerbrogade 164
2300 København S.

Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

FILigger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
TIf. 33 13 73 23.

i

- cj

"i

Juli-august 2001

Nr. 7 - 8

60. Årgang

Medlemsblad for

Indhold:

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030.
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Postgirokonto: 7 05 65 16

Telefax

32 59 35 60

Havnekontoret

Restaurationen

32 58 32 96

Åbent: man. - ons. kl. 1230 - 133° & tor.

kt. 16 -17

Pinsemorgen

www.home.worJdonline.dk/~ssf

Bestyrelse:

ssf@e-postboks.dk

Havneudvalg:

ssf_havnen@e-postboks.dk

Kapsejladsudvatg:

ssf_kapsejlads@e-postboks .dk

Sejlerskolen:

ssf_sejlerskolen@e-postboks.dk

Ungdomsudvalg:

ssf_ungdom@e-postboks.dk

Foreningens bestyrelse:
Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:

Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk

Næstformand:

Kim Petersen

24 93 08 92

Kapsejladschef:
Erik Povlsen

Erling Jørgensen

32 58 63 00

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

32 57 13 40

32 52 98 89

Skolechef:
Claus Villadsen
E-mail

32 84 81 31
sejlerskolen@hotmail.com

Ungdoms-og jolleleder:

Sekretær:
Bjørka Schandorff
Email

32 58 20 36
bjorka@mail.tele.dk

Kasserer:
Jørgen Rindal

Henrik Gravesen
E-mail
eller

32 97 09 39

Festudvalg:

32 59 49 24
32 95 36 89
32 58 63 00

Målere:

22 35 10 24
hegr@slv.dk
hegr@e-postboks.dk

Vagn Preisler

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
Erling Jørgensen

Jan Simonsen
Karl K. Thorup

22 90 06 36
32 58 43 11

En fra morgenholdet
A 483

Redaktionen holder
sommerferie

.20 32 02 38
.chiep@private.dk

Udgiver:

Pinsemorgen forløb i den dejlige
morgenstemning, som alle altid
møder op med, SSF medlemmer +
mange svenskere.
Vejret var køligt og gråt da vi
nogle styk's mødte op kl. 6 30 for at
klargøre rundstykker med
spegepølse, leverposteg og ost
samt en lille en til halsen, men
som på klokkeslet skinnede solen
præcis kl. 8 0D , da hornorkéstret
spillede og kanonsalutering fra
"Krudtlauget" drønede, da var alt
idyl som det plejede.
Der var fest og stemning og lidt
lotteri. Det blev en dejlig pinse
morgen som, forhåbentlig fortsæt
ter i mange år endnu.

32 55 23 03

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail

DM Nordisk Folkebåd
Referat af bestyrelsesmøde
Efterårsmatinéer
Maj måneds sejladsresultater
Ynglingestævne
Juniorafdelingen
Brorace 2001
DM Yngling
Når uheldet rammer
Til & fra medlemmer

32 58 14 24

Foreningens e-mail adresser:
SSF's hjemmeside:

Side
3
4
6
7
10
11
12
14
15
15

Sundby Sejlforening

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland .......

.32 52 98 89

Tryk:

.SM Offset Tryk,

Oplag:

.1.400

Deadline for indlevering af stof
til HteSte ft/3C/ C/V
den P'e i måneden.

Amager

Bådtransport
Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
S 32501978

2

Næste nummer af SSF-bladet ud
kommer derfor lidt forsinket
ca. 10. september

Forsidebilledet:
Yngling på vej ud til stævne

TØMRERFIRMAET
P.B. OVERGAARD

Hélier's

PANTAENIUS

,yachtværft & udstyr

Lfstfariej s forsikring

SKILTE S RtKlAME

Hovedsponsorer:

IMBiaiapaiiffliffii

Sundby Sejlforening og Dansk Folkebådsklub inviterer til
DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd,
Invitationer er udsendt, men du kan også finde os på vores hjemmeside !

Fri bådplads og camping i SSF fra fredag den 6. juli 2001.
Kranfaciliteter og udlevering af materialer fra lørdag morgen
Sejladser mandag den 9. juli - torsdag den 12. juli

Protektor: Birte Weiss

Præmie & Annonce Sponsorer:

Thomsen E Ejsenfiardt
Consulting

HEMPEL
Yacht

FAXE KONDI

/

Falkebåd. >> tni<?r> «

VVS NøglensLApS

Flligger farver

KERTEMINDE

ULRIK PEDERSEN
Fabrikation af master & bomme

Euro Sails

CARLSENCSAILS

Kastrup Marine Service

SEMCO
El- Installatør

Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 28. maj 2001
Punkt la, Protokol:
Intet.
Punkt lb, Eksterne forhold, der ve
drører SSF:
Efter at ophævningen af fredningen
af området syd for Helgoland er
blevet kendt, har SSF haft en artikel i
Amagerbladet. SSF er imod byggeri
på området. Overborgmesterens net
op vedtagne boligpakke indeholder
bl.a. planer for boliger på Østama
ger. Lokalplanen for området
afventes. Jens har haft kontakt til ka
jaklubben og kolonihaverne, og her
fra er man interesseret i et fælles
møde, når planerne for området
foreligger.
SSF vil også udarbejde en rapport
over de konsekvenser, byggeriet får
for vores område. Denne kan så led
sage en evt. klage. Det skal også
overvejes, hvordan vi på anden vis
kan aktionere imod de eventuelle
byggeplaner, evt. med bannere og
streamere.
Angående lokalplanene for Vølundgrunden har bestyrelsen ingen ind
vendinger.
Placeringen af det maritime ung
domshus er nu fastlagt på den plads,
som SSF har anvist. Der laves pt.
jordbundsundersøgelser (miljø og
belastning i indtil 8m's dybde). SSF
har brug for 7Om 2 integreret i ung
domshuset. Henrik Gravesen er
ankermand på beslutningerne om
husets indhold. Der skal etableres en
sti til huset ud for Vølundgrunden
med en markeret overgang over
Strandvejen. SSF foreslår, at stien
skal følge den nuværende sti langs
nordre mole. Hegnet fra vandet og
til ASS skal fjernes, så gennemgang
sikres.
Huset og en ny bedding forventes
færdige år 2003.
Henrik Gravesen refererede fra et
ungemøde, der var indkaldt for alle
de aktive kommende brugere. Ca. 20
var fremmødt - fortrinsvis fra SSF.
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Punkt 2, Beretning:
Posten blev gennemgået og herfra
kan nævnes, at SSF fra boet efter et
afdødt medlem har fået tilbudt at
købe en IF'er. Båden kan evt. anven
des af sejlerskolen. En uvildig mæg
ler vil blive bedt om at vurdere bå
den og dens udstyr, og herefter vil
bestyrelsen vurdere, om det er af in
teresse at overtage båden.
Kanonlavet har ansøgt om og fået
tilladelse til at måtte bruge "Bollen"
den 10/6 til en udflugt til Saltholm
og med Frank Olesen som bådfører.
Erik Povlsen refererede fra kreds
mødet i KMK. I begyndelsen af juni
vil der blive holdt et "Ren Havn"
arrangement med fremvisning af
forskellige metoder til bortskaffelse
af forskelligt affald.
Efter Schengen aftalens ikrafttræden
kan fritidssejlere som hidtil anløbe
Sverige papirløst. Det anbefales dog
at man medbringer pas for på fore
spørgsel at kunne dokumuntere sin
nationalitet.
(Der henvises til meddelelse herom i
SSF bladet no: 6 og artiklen "Sejlads
efter Danmarks indtræden i Schengen" i
Sejlerbladet no: 2.)

Den 17. september klokken 18
holdes et seminar for frivillige ledere
med henblik på at få noget mere
samarbejde i kredsen.
Der holdes hovedkredsmøde til no
vember.
Punkt 3, Havn og plads:
De fleste punkter fra sidste møde er
udført.
På trailerpladsen vil blive monteret
en bom i stedet for kæden.
De bådejere, der skulle kontaktes, er
blevet det.
Telefonen flyttes førstkommende
fredag.
Tagpappet bliver repareret snarest.
Ophalerspillet er repareret, men ikke
helt i orden endnu. De nye under
støtninger til broen er lavet.
Der er lagt plader i slæbestedet, men
der mangler endnu fenderlister.

Seks skotlamper med skumringsrelæ
er opsat på terrassen.
Jollehuset får isat nye termoruder in
den pinse.
Der vil blive opstillet et dumpningsanlæg og en renseplads til kemiske
toiletter.
De gamle moringssten er nu fisket
op og vågen fjernet.
Når sidste frist for afhentning af
mærker er udløbet, går ungdoms
afdelingen i gang med at fjerne
uafmærkede joller. Surfjollerne er
blevet kort til miljøaffaldspladsen.
Den nye rengøring fungerer fint.
Vejen omkring rundkørslen og ved
containerne skal asfalteres. Arbejdet
udføres, når de indhentede tilbud er
modtaget.
Forsikringspengene for de ødelagte
presenninger mangler stadig at blive
udbetalt. Jens Kontakter Amager
værket igen og rykker.
Der er indkøbt et lille køleskab til
havnesjakkets madpakker. Det gam
le brød sammen.
Opslagstavlen ved havnekontoret
bliver sat op, når der er sat glas i
rammen.
Det vedtoges, at der skal indkøbes et
nyt anker, samt laves et bedre beslag
og beskyttelsesplader til skrogets
sider til "Bollen".
Pladsen vest for ungdomshuset skal
ryddes helt senest den 20. juni for at
give plads til opstilling af toilet
vogne.
Henrik Gravesen hjælper pladsman
den med at lave en skitse over hav
nen på computeren.
Ved en fejl er opkald fra alarmsys
temet gået ind på restauratørens
telefon, men det rettes nu.
Punkt 4, Klubhus:
Samtalen med restauratøren finder
sted den 29. maj klokken 20.00.
Det henstilles, at klager over restau
rationen/restauratøren afleveres
skriftligt.
Foldedøren ind til pejsestuen skal re
pareres. Der foreligger et tilbud på

arbejdet, men indhentes endnu et.
Punkt 5, fester og arrangementer:
Pinsemorgen ventes at forløbe som
sædvanligt.
Fiskekonkurrencen afholdes lørdag
den 1. september. Kim sørger for en
annonce i bladet.
Punkt 6, Sejlerskolen:
Der var indkommet tre ansøgninger
om dispensation for en låneplads i
havnen. Efter behandling blev en
imødekommet og to afvist.
"Tyveknægten" er blevet malet og
søsat. Der er lavet et meget flot
stykke arbejde.
"Øveballen" har fået en ny løjgang i
rustrist stål, da den gamle ikke
kunne galvaniseres.
Begge både sejler, men har stadig
plads til et par elever mere.
Punkt 7, Ungdom og joller:
Pladsen ved ungdoms- og jollehuset
er ryddet op. Både uden årsmærker
vil blive fjernet. Surfbrædderne er
fjernet og pladsen vil være klar til
Pinse.
Sejlsæsonen følger planen.
Der har været en del henvendelser
til afdelingen fra lidt ældre ungsej
lere om at måtte sejle i afdelingen,
men disse vil kun få tilladelse hertil,
såfremt de yder en aktiv indsats på
flere fronter i afdelingen. Ellers hen
vises de til sejlerskolen.
To både tager til DM i Kerteminde i
Pinsen.
Junior-DM i Vallensbæk vil blive
efterfulgt af en sommertur. Den 11.
juni holdes møde for deltagerne i
turen. Der er planer om at holde et
"åbent hus" arrangement den 8. og 9.
september med Kristine Roug som
trækplaster. I arrangementet med
virker også Kvartersløftets idræts
konsulent og Søspejderne.
I forbindelse med et projekt på
Skolen ved Sundet sørgede ung
domsafdelingen for, at ca. 60 elever
kom ud at sejle en tur.
Såfremt det besluttes at sælge Y 24,
som indtil videre er lagt op, er der
købere til den. Beslutningen om et
evt. salg er udskudt på ubestemt tid.
Punkt 8, Kapsejlads:
Arbejdet med Dm for Folkebåde
forsætter efter planen.

Der er indgået aftale med restau
ratøren om levering af moleøl og
salg af fadøl fra teltet.
Da der ikke er plads i teltet til både
sejlerne og officials til gallamidda
gen efter Folkebådsstævnet, vil der i
stedet blive holdt middag for offi
cials fredag den 13. juli, umiddelbart
efter afslutningen af stævnet.
Aftenkapsejladserne er kommet
godt i gang.
På grund af for sent udsendte indby
delser fra Ynglingeklubben, kom der
kun 21 deltagende både til Y-stævnet. Både sejlere og arrangører er
utilfredse med, at indbydelserne
ikke sendes ud i god tid.
Punkt 9, Motorbåde:
Prampladsen er ryddet og gjort pæn.
Der er modtaget materialer om
"Broræs", og disse vil blive anvendt.
Punkt 10, Sikkerhed:
Kim udtrykte tilfredshed med at
telefonen bliver etableret igen på
jollepladsen (i ungdomshuset), da
den er af betydning for sikkerheden.
Containerne er forsynet med skilte
så fordelingen af affaldet skulle
lettes.

En ny computer, der vil kunne op
fylde kravene til arbejdet, koster
anslået 17.000 kr. Henrik Gravesen
og Poul Christensen aftaler nærmere
om anskaffelsen, som bestyrelsen
tilsluttede sig.
Der efterlystes stadig medlemmer til
et redaktionsudvalg.
Punkt 12, Evt.:
Det oplystes, at internettet og mailbox'en nu kører på alle computerne.
Et medlem inde i masteskuret har
smurt sin mast ind i linolie, og
denne er dryppet ned på et andet
medlems mast og bom. Det er noget
uhørt svineri at gøre, men desværre
ved man ikke, hvem den pågæl
dende er.
Afriggergildet holdes den 20. okto
ber og næste generalforsamling den
28. okt.
Der er indkøbt en lamineringsmaskine, som står på havnekontoret.
I Pinsen hejses det blå flag, som er
tildelt havn og plads for i år.
Mødet slut 21 15

Jens Green jensen
Formand

Bjørka Schandorff
Referent

Punkt 11, Bladet:
Redaktøren afleverede den gamle
computer, da teknikken er løbet fra
den. Den vil finde anden anvendelse i
klubben. For tiden anvender redak
tøren sin private computer til arbejdet.

BADU STYR

KOM OG SE DE SIDSTO NYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLB EkLÆDNING
VI HAR

INSTRUMENT
BLOKKE/BESLAG OG FITTINGS
TOW/ERK
MALING
SEJLERTØJ 0 MARITIM MODE
GAVEARTIKL

KAST
SALTVÆRKS''
TLF. 32-500504

ERVICE
5*

ÅBENT HELE ÅRET :

MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00
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Koldt bord & matine
Den første søndag i september - oktober og november,
d.v.s. den 2. september, 7. oktober og 4. november vil der være koldt bord fra kl. 1200 til kl. 1400,
hvorefter der vil være musik til kl. 1700.
Grundet den lave pris kr.50 + kr. 10 til musik, vil det naturligvis ikke være Tinas usandsynlige
julefrokostbord men pænt og hyggeligt tag selv bord, så vi på en måske kedelig søndag kan få en
dejlig eftermiddag ud af det.
Som tidligere vil vi få lejlighed til at kramme konen/kæresten på dansegulvet til musikken.
Gem datoerne eller se efter opslaget i klubhuset så ikke du går glip af disse søndag/eftermiddage.
Vel mødt!!!
vagn

Heller's Yachtværft
& Udstyr
Glasfiber rep. sæt
bestående af:
1 kg. Polyester
l/M 1OH
Ifl. Herder
«\l , i U V / /
1 mJ Glasfibermåtte 450g/mJ
2 stk Målebægre
1 stk Pensel

Nyheder!
Festool Professionel håndværktøj

Husk at vende
skiltet når du er
ude at sejle.
Du kan evt. skrive
datoen for din
forventede
hjemkomst på den
grønne side.

a

Brandslukker
GLORIA
Effektiv 2 kg pulverslukker,
forsikringskrav i de fleste både.

£<£'.

kr. 375,*3 lange lager haves

Bundfarve
Husk vores altid fordelagtige priser p2

Marlow Tovværk co. 40% stærkere.

HEMPEL.

Gaastra sko A super lækker

GRATIS rullesæt ved k*b af minimum
2 dåser valgfri bundfarve

maritimbeklædning

Butik med alt i udstyr
Hempel
Glasfibermaterialer; polyester fra kr 25,-/kg
Suzuki forhandler
Alt i fiskeriudstyr
Maritim beklædning

Gode Parkeringspladser
Bus nr 9, 36. 250S
Tog til Lufthavnen
Motorvejen til Kastrup

Forsikringskader
Fribordslakering
Hempelosmosecenter
Reperation af træ- og glasf iberskader
Installation og reperation af bådmotorer
Smedeværksted

Åbningstider:
Man- fredag
9.00 -17.30
Lerdag
9.00 -14.00
søn-helligdage (15/3-15/7)
9.00 -14.00
Vor fiskerispecialist
ELLEN OSTENFELDT vil være på sin pind
TIRSDAG OG TORSDAG

Amager Strandvej 407, 2770 Kastrup, tlf. 32503017, fax. 32503435
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Sundby Sejlforening

Resultatliste

3.5.01
Aften kapsejlads
Nordisk Folkebåde
FORELGBIG RESULTATLISTE UDEN FRATR'K. LAV-POINT SYSTEM
PLC SEJLNR.

NAVN

KLUB

1

749
683
903
1101
841
1072
722
1048
819
972
961
888
849
837
816
641
393

John Wulff
Klaus Petersen
Jørgen Nielsen
Ole Pedersen
Brian Frisendahl
John Schnack
Niels Hassenkam
Sven Betak
Søren D Pedersen
Johnny Jørgensen
Susanne Markwardt
Claus Øster
Carlo / Torben
Walther Risom
Morten Langner
kim Fogde
Jørgen Blom

KS
KS
KS
KS
SSF
KS
KS
KS
KS
SSF
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
DNC
DNF
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC

Antal deltagende både
:
point for DNF/DSQ/OCS/DND/RET/DNS :
point for DNC
: 18.0

10
18

|i Banelængd llåpll €,0 Sømil

1. Start

Løb 1

Start kl.

19:00:00

Sejl nr.
D 160
D 106
D 84
D 780

Bådnavn
Gråskæg
Lambada
Solveig
Fandango

Båd type
Banner 28
Banner 28
Banner 30
Fandango

Skipper
Ole Konsgaard
Kim Jensen
Tonny Povlsen
Niels Peter Petersen

1 Start

Løb 2

Start kl.

Sejl nr.

Bådnavn

Bådtype

Skipper

D 529
D 230
D 230
D 108
D1
D 628
D 760
D 13
D 1B0
D 946

Huddi
Tree Jacks
Puff
Aida
Trutte Ruth
Tayyarah
Kløver
Sirocco
Blue'S
Lela

H Båd
H Båd
Drage
Albin delta
Swedw 38
Albin Expres
Albin Expres
22m2
Safir
Maxi Fenix

Niels Nielsen
Rene Wittrup
Hans Jørgen Sørense
Ib Danielsen
Clsus Topp
Ole Steen Peinow
Ole Borch
Anders Rønsholt
Allan Cornnelius
Lars Hvassum

1 Start

Løb 3

Start kl.

19:09:00

; Banelængd

Sejl nr.
D 110
D 1065
D 81
D 479
D 218
D 620
D 683
D 587

Bådnavn
Månestråle
Moster Fit
Antares
Synkefri II
Spar 2
Røde Mor
Pascal
Amanda

Båd type
Grinde
Scampi 30
Spæghugger
Spæghugger
Nordisk Fam
Ballad
Ballad
Ballad

Skipper
Freddie Bruzelius
Arne Hansen
Mogens Thomsen
Kongsgård
Steffen Filtenborg
Poul Byberg
Torben Pless
Gert

TAKRLÆ
784,8
781,5
798,2
798,2
790
789,6
789,6
789,6

1 Start

4 Løb

Start kl.

19:00:00

Sejl nr.
D 11
D 54
D 126
D 160

Bådnavn
Miss Foster
Aprilsnar
Marinus
Hopla

Bådtype
Yngling
Yngling
Yngling
Yngling

Skipper
KS Ungdom
KS Ungdom
SSF Ungdom
SSF Ungdom

TAKRLÆ
748,2
750.2
749.3
761

Præmietid
DNS
DNS
DNS
DNS

Sejltid
DNS
DNS
DNS
DNS

Placering

POINT

...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10
10
10
10
10
10

03.05.01

Kastrup Sejlklub / Sundby Sejlforenin Torsdagsejlads

1 .0
,
2,. 0
3,.0
4 ., 0
5,.0
6,.0
7.0
,
8 .0
,
9..0
18,. 0
18,.0
18 .0
,
18..0
18..0
18., 0
18..0
18.,0

Banelængd
TAKRLÆ

6,0 Sømi1
Sejltid

803,0
803,0 DNS
802,5 DNS
772,2
711,4 DNS
784,6 DNS
784,6
776,9 DNS
770,6
806,7 DNS

Placering

Præmietid

1:25:58

1:45:40
DNS
DNS

1:20:31

1:43:18
DNS
DNS

1:32:52

1:54:24
DNS
1:42:05

1:19:09

1

DNS
6,0 SømiI

Sejltid
1:26:1B
DNS
DNS
DNS
DNS
1:24:42
1:27:23
1:25:57

Præmietid
1:46:49
DNS
DNS
DNS
DNS
1:45:44
1:48:25
1:46:59

Placering

1

DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, DND: disk. (ikke frat
ræk)
OCS: startfejl, RET: udgået, DNS: ikke startet, DNC: ikke delta
get

VI

l||l|||l Banelængd

8,0 Sømil

TAKRLÆ
Sejltid
864,3 DNS
864,3 DNS
864,3
1:32:15
864,3 DNS

Præmietid
DNS
DNS
1:45:49
DNS

Placering

1

%
1

O
StV C

Aftensejlads SSF/KS
Noidisk Folkebåde
RESULTATLISTE UDEN FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
22
22
22
22
22

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

856
924
641
972
1072
1101
888
903
683
841
819
816
729
1048
849
961
624
772
907
393
779
963
908
837
774
732
431
310

KLUB

Clauz Henriksen
Henrik Heger
Kim Fogde
Johnny Jorgensen
John Schack
Ole Pedersen
Claus Oster
Jørgen Nielsen
Klaus Petersen
Brian Frisendahl
Soren D Pedersen
Morsen évarre Langner
John Wulf
Svend Betak
Torben Thorsen
S Carrebye / Bo Markwar
Flemming Lisborg
Per Damm
Poul Bengson
Jorgen Gram Blom
N.N
Claus Holmberg
Jan Jensen
Walther Risum
Ole Bock Lauritz
John Eliot
Jørgen Blom
Knud Petersen

KS
SSF
KS
SSF
KS
KS
KS
KS
KS
SSF
KS
KS
KS
KS
kS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

Antal deltagende både
point for DNF/DSQ/OCS/DND/RET/DNS
point for DNC

17.05.01

Resultatliste

17.05.2000

NAVN

T O V

d U K i l l C I

Kastrup Sejlklub I Sundby Sejlforenin Torsdagsejlads

Sundby Sejlforening

PLC SEJLNR.

C IH m m*

1

POINT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC

1.0
2 .0
3.0
4.0
5.0
6 .0
7.0
8 .0
9.0
10.0
11 0
12.0
13 0
14.0
15.0
16.0
17.0
18 0
19 0
20 0
21.0
29 0
29 0
29.0
29 .0
29 .0
29 0
29 0
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1. Start

Løb 1

Start kl.

19:00:00

Banelængd

Sejl nr.
D 160
D 106
D 84
D 780

Bådnavn
Gråskæg
Lambada
Solveig
Fandango

Bådtype
Banner 28
Banner 28
Banner 30
Fandango

Skipper
Ole Konsgaard
Kim Jensen
Tonny Povlsen
Niels Peter Petersen

TAKRLÆ
Sejltid
748,2 DNS
750,2 DNS
749,3 DNS
761 DNS

1 Start

Løb 2

Start kl.

19*00:00

Banelængd

Sejl nr.

Bådnavn

Bådtype

Skipper

TAKRLÆ

D 86
D 507
D 230
D 108
D1
D 628
D 760
D 13
D 180

Huddi
3 X Jensen
Puff
Aida
Trutte Ruth
Tayyarah
Kløver
Sirocco
Blue'S

H Båd
H Båd
Drage
Albin delta
Swedw 38
Albin Expres
Albin Expres
22m2
Safir

Niels Nielsen
Hans C Jensen
Hans Jørgen Sørense
Ib Danielsen
Clsus Topp
Ole Steen Peinow
Ole Borch
Anders Rønsholt
Allan Cornnelius

1 Start

Løb 3

Start kl.

I C.wU.W

Banelængd

Sejl nr.
D 110
D 1065
D 81
D 479
D 218
D 620
D 683
D 236

Bådnavn
Månestråle
Moster Fit
Antares
Synkefri II
Spar 2
Røde Mor
Pascal
Quiebra

Bådtype
Grinde
Scampi 30
Spæghugger
Spæghugger
Nordisk Fam
Ballad
Ballad
IF båd

Skipper
Freddie Bruzelius
Arne Hansen
Mogens Thomsen
Kongsgård
Steffen Filtenborg
Poul Byberg
Torben Pless
Dan Knudsen

TAKRLÆ
Sejltid
784,8
1:25:03
781,5 DNS
798,2 DNS
798,2 DNS
790
1:25:13
789,6
1:22:41
789,6
1:24:12
865,6 DNS

1 Start

4 Løb

Start kl.

19:00:00

Banelængd

Sejl nr.
D 11
D 54
D 126
D 160

Bådnavn
Miss Foster
Aprilsnar
Marinus
Hopla

Bådtype
Yngling
Yngling
Yngling
Yngling

Skipper
KS Ungdom
KS Ungdom
SSF Ungdom
SSF Ungdom

TAKRLÆ
864,3
864,3
864,3
864,3

803,0
803,0
802,5
772,2
711,4
784,6
784,6
776,9
770,6

3.0 Sømil
Præmietid
DNS
DNS
DNS
DNS

6,0 Sømil
Sejltid

Placering

Præmietid

1:25:05
DNS
DNS

1:44:47
DNS
DNS

1:22:03
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS

1:44:50
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS

6,0 Sømil
Præmietid
:45:34
DNS
DNS
DNS
46:13
:43:43
45:14
DNS

0,0 Sømil

29
29 .0

DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, DND: disk. (ikke fratræk
OCS: startfejl, RET: udgået, DNS: ikke startet, DNC: ikke deltaget

Sejltid
DNS
DNS
1:28:15
DNS

Placering

Præmietid
DNS
DNS
1:41:49
DNS

Hvornår: Lørdag d. 8 september og

ES
w O

Si
«/ii

søndag d. 9 september
Tid: Kl. 10:00 - 15:00
Sted: Sundby Sejlforening
Deltagere: Alle interesserede kan være med

Kjøbenhavnske Træsejlere
indbyder til

Weekendtur
Helsingør - Helsingborg
2 herlige byer med mange
seværdigheder der absolut er et
besøg værd.
For sejlere er der lavet en raba
tordning mellem Helsingborg
Norra Hamnen og Helsingør
Nordhavn.
Ved fremvisnng af gårsdagens
havnekvittering fra den ene af lyst
bådehavnene, gives der 50% rabat på
efterfølgende overnatning i den anden
havn.

Yderligere oplysninger fås på

www.hhsamarbejde.org

Hveen Rundt for Træbåde
1. - 2. september 2001
Kjøbenhavnske Træsejlere indbyder for 5. år i træk til den traditionelle
kap- og udflugtssejlads for træbåde fra København til Hveen.
I år sejler vi til Kirkebakken på øens vestside.
Lokkemad:
• Spændende kapsejlads eller afslappet udflugtssejlads frem og tilbage
• To flotte og prestigefyldte vandrepræmier
• Intet deltagergebyr
• Hyggeligt samvær med andre træsejlere
• Konkurrencer med præmier for børn og voksne
Alle træbåde er velkomne!

Hvis du skal på
disse kanter
så husk lige

f
Helsingør Statshavn
ioo^"o

JOO 1 5oom

Tilmelding senest den 15. august 2001.

jjgjkWa

P

Læs mere på internet: geocities.com/yosemite/geyser/6982
Spørgsmål om og tilmelding til dette års Hveen Rundt for Træbåde til
Thorbjørn: e-mail tja@geogr.ku.dk /tlf. 35 26 15 45, lokal 547 (aften) eller
Henrik: e-mail eff@hur.dk / tlf. 38 34 35 55 (aften).
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Pressemøde med IT og Forskningsminister Birte Weiss

Birte Weiss, en velbefarende sømand.
Under det indkaldte pressemøde i Sundby Sejlforening den 19. Juni informerede IT- og Forskningsminister Birte Weiss
at hun er i besiddelse af en søfartsbog og har sejlet på Norskehavet og Barentshavet. Udtalelsen faldt i forbindelse med
Birte Weiss's deltagelse i Sundby Sejlforenings pressemøde vedrørende Dansk Idrætsforbunds Danmarksmesterskab
for Nordiske Folkebåde.
Birte Weiss udtrykte under pressemødet begejstring over at deltage som protektor for en sejlforening som Sundby
Sejlforening, hvor forening skal gentages for dette er ikke en Yacht Club men en sejlforening.
Jeg syntes det er en yderst interessant udvikling over et langt tidsforløb der har fundet sted med Folkebådsklassen. Den
blev konstrueret i træ under 2. verdenskrig til en nordisk konkurrence, hvor den efter grundige studier og forarbejder
blev sat i produktion i de nordiske lande. Den fik med årene en enorm succes i hele det nordeuropæiske område med et
ry som en god stabil og sikker kapsejlads og familiebåd.
Fra slutningen af 6CTerne blev praktisk alle nye bådkonstruktioner udført i glasfiber, træbådene tabte terræn også
Folkebådsklassen.
I Danmark gik konstruktører og sejlere i gang med forskning og forsøgsbyggeri af en folkebåd i glasfiber, der overholdt
alle klasseregler med mål og vægt, og som kunne sejle lige op med træbådene. Efter mange forsøg lykkedes det så godt
at bådtypen i dag med over 1100 fartøjer er den største kapsejladsklasse i Danmark.
Jeg glæder mig til at følge denne store sejlsportsbegivenhed time for time, under den afsluttende sejlads Torsdag den
12 Juli udtaler Birte Weiss.
Hans Guldager

8b

Efter pressemødet var
der
rundvisning
i
Folkebåden.
Birte Weiss følte sig godt
hjemme i sejlbåden og
blev her interviewet til
fjernsynet
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SSF
Foto:
Claus Villadsen

Mai
Resultatliste

31.05.2000
Aftensejlads SSF/KS
Noidisk Folkebåde
RESULTATLISTE UDEN FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
1

POINT

KS
KS
SSF
KS
SSF
KS
KS
KS
KS
SSF
KS
KS
KS
kS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC

1.0
2.0
3 .0
4.0
5.0
6.0
7.0
8 .0
9.0
10.0
11.0
12.0
13 .0
14.0
15 .0
.
16 ., 0
17 .0
.
30 .0
.
30 .0
.
30 .0
.
30 ..0
30 ..0
30 .0
30.0
30 .0
30 . 0
30 .0
30.0
30.0

Antal deltagende både
:
point for DNF/DSQ/OCS/DND/RET/DNS :
point for DNC
: 30.0

17
30

PLC SEJLNR.
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

873
641
841
856
972
819
1072
907
729
924
888
683
624
849
816
837
961
1101
1048
963
908
903
779
774
772
732
431
393
310

NAVN

KLUB

Søren Ejsenhardt
Kim Fogde
Brian Frisendahl
Clauz Henriksen
Johnny Jorgensen
Soren D Pedersen
John Schack
Poul Bengson
John Wulf
Henrik Heger
Claus Oster
Klaus Petersen
Flemming Lisborg
Torben Thorsen
Morsen Svarre Langner
Walther Risum
S Carrebye / Bo Markwar
Ole Pedersen
Svend Betak
Claus Holmberg
Jan Jensen
Jørgen Nielsen
N.N
Ole Bock Lauritz
Per Damm
John Eliot
Jørgen Blom
Jorgen Gram Blom
Knud Petersen

DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, DND: disk. (ikke fratræk)
OCS: startfejl, RET: udgået, DNS: ikke startet, DNC: ikke deltaget

<0

31.05.01

Kastrup Sejlklub / Sundby Sejlforenln Torsdagsejlads

Sundby Sejlforening

1. Start

Løb 1

Start kl.

Banelængd

0,0 Sømil

Sejl nr.
D 160
D 106
D 84
D 780

Bådnavn
Gråskæg
Lambada
Solveig
Fandango

Bådtype
Banner 28
Banner 28
Banner 30
Fandango

Skipper
Ole Konsgaard
Kim Jensen
Tonny Povlsen
Niels Peter Petersen

TAKRLÆ
Sejltid
748,2 DNS
750,2 DNS
749,3 DNS
761 DNS

1 Start

Løb 2

Start kl.

1*25:00

Banelængd

Sejl nr.

Bådnavn

Bådtype

Skipper

TAKRLÆ

0 37
D 529
D 230
D 230
D 108
D1
D 628
D 760
D 13
D 180
D 946
D 148

Nordstjernen
Huddi
Tree Jacks
Puff
Aida
Trutte Ruth
Tayyarah
Kløver
Sirocco
Blue'S
Lela
Do-Do

Granada 31 Niklas Jonenes
Niels Nielsen
H Båd
Rene Wittrup
H Båd
Hans Jørgen Sørense
Drage
Ib Danielsen
Albin delta
Clsus Topp
Swedw 38
Albin Expres Ole Steen Peinow
Albin Expres Ole Borch
Anders Rønsholt
22m2
Allan Comnelius
Safir
Maxi Fenix
Lars Hvassum
Hiels O Mogensen
L 23

1 Start

Løb 3

Start kl.

Sejl nr.
D 110
D 1065
D 81
D 479
D 218
D 620
D 683
D 587

Bådnavn
Månestråle
Moster Fit
Antares
Synkefri II
Spar 2
Røde Mor
Pascal
Amanda

Bådtype
Grinde
Scampi 30
Spæghugger
Spæghugger
Nordisk Fam
Ballad
Ballad
Ballad

Skipper
Freddie Bruzelius
Arne Hansen
Mogens Thomsen
Kongsgård
Steffen Filtenborg
Poul Byberg
Torben Pless
Gert

TAKRLÆ
Sejltid
Præmietid
784,8
1:39:09
1:57:17
781,5
1:35:46
1:55:04
798,2
1:33:14
1:51:04
798,2 DNS
DNS
790
1:40:01
1:58:34
789,6
1:33:42
1:52:17
789,6
1:35:21
1:53:56
789,6
1:34:35
1:53:10

1 Start

4 Løb

Start kl.

19:25:00

Banelængd

Sejl nr.
D 11
D 54
D 126
D 160

Bådnavn
Miss Foster
Aprilsnar
Marinus
Hopla

Bådtype
Yngling
Yngling
Yngling
Yngling

Skipper
KS Ungdom
KS Ungdom
SSF Ungdom
SSF Ungdom

TAKRLÆ
864,3
864,3
864,3
864,3

Præmietid
DNS
DNS
DNS
DNS

5,3 Sømil
Sejltid

770,1
803,0
803,0
802,5
772,2
711,4
784,6 DNS
784,6
776,9 DNS
770,6
806,7 DNS
818,4

Placering

Placering

Præmietid

1:50:24
1:56:32
1:57:14
1:54:12
1:48:55
1:55:25

1:30:06
1:39:08
1:39:50
1:36:45
1:28:48
1:29:55

2

3

DNS
1:39:40

1:58:42
DNS

1:29:55

1:50:11
DNS

1:30:06

: Banelængd

1:46:08

Sømil

5,3 Sømil
Sejltid
DNS
DNS
DNS
DNS

Præmietid
DNS
DNS
DNS
DNS

1

Placering

1

2

Placering

SSF Forårsstævne
Yngling

Rangliste stævne for Yngling
19.-20. maj 2001.

RESULTATLISTE UDEN FRATRÆK. BONUS-POINT SYSTEM
PLC SEJLNR.

Vinder blev:
DEN 193

Nr.2
DEN 157

DEN 000

Mads Christensen
Klaus Qravgaard
Ulrik Andreasen

KØS

Thomas Taatø
JanReymand
Jesper grundborg

TS

Lars Hoffmann
Jorkim Jensen
Karl Jespersen

HS

Med sejler hilsen
Erik Povlsen
Kapsej ladschef

KDY

3

POINT

Heil

6

4

1

19.7

2 D

193 Mads Christensen
Klaus Gravgaard
Ulrik Andreasen

KØS

1

1 DNC

28.0

3 D

157 Thomas Taatø
Jan Reymand
Jesper Grundborg

TS

2

2 DNC

34.0

4 D

000 Lars Hoffmann
Jorkim Jensen
Karl Jespersen

HS

3

3 DNC

3 9.4

5 D

132 Peter Wibroe
Kristoffer Olesen
Jens Petersen

KDY

4

6 DNC

47.7

6 D

111 Jørgen Ring
Kristian Madsen
Frederik Løppentin

KDY

S

5 DNC

48.0

7 D

147 Marie Boserup Klok
SK
Tina Schmidt Christensen
Tore Neidel

7

7 DNC

54.0

8 D

134 Thomas Bach
Elisabet Wildt
Rikke C

YF

9

10 DNC

59.0

9 D

135 Peterkirkegaard
Michal Lendmark
Thomas Scheving

SIF

12

9 DNC

61.0

10 D

188 Miimn Mitilanen
Catharina Gylling
Maija Karhusaare

TP

10

15 DNC

65.0

11 D

152 Ulrik Nielsen
Mads Nielsen
Lars Larsen

BS

14

11 DNC

65.0

12 D

112 Brian Petersen
Jan Fris
H Pedersen

HS

11

14 DNC

65.0

KØS

13

12 DNC

65.0

8 DNF DNC

70.0

13 D

Bedste juniorbesætning blev:
DEN 132
Peter Wibroe
Kristoffer Olesen
Jens Petersen

12

61 Trine Palludan
Christina Otzen
Ida Hartvig

sprøjt m.m.

Efter protestbehandling var det tid til præmieover
rækkelse.

KLUB

ID

for ingen sejladser om lørdagen. Det var der ikke an
dre end officials, der var kede af, da de jo havde

Søndag startede med noget mindre vind, så alt var
klart til første sejlads kl. 9 55 og det gik forrygende.
Efter to gode sejladser opstod der lidt forvirring om
de nye flagregler, så der var kun en båd der gennem
førte tredje sejlads på afkortet bane.

NAVN

12 Anders Michaelsen
Thomas Jensen
Camilla Møgelvang

14 D

174 Jacob Nybroe
Jesper Larsen
Peter Johansen

VS

14 D

131 Kasper Grønbask
Kasper Krag
Morten Nielsen

BS

DNS

8 DNC

70.0

16 D

181 Kasper Luxhøj
Martin Bjørnskov
Jørgen Rudbeck

K. S.

DSQ

13 DNC

75.0

17 D

160 Kitt Gravesen
Trine Rønnow
Henrik Scharff

SSF

15 DNS DNC

77.0

18 D

191 Nina Buch
Trine Larsen
Marie-Christine Vecht

KDY

16 DNS DNC

7B.0

18 D

173 Kasper Jensen
Thomas Christensen
Jacob Riddersvold

VS

20 D

126 Marc Petersen
Kristian Schaldemose
n. n

21 D

115 Kristine Andersen
Ciara Carton
Liv Koleander

mmm

16 DNC

78.0

SSF

17 DNS DNC

79.0

KDY

DNC DNC DNC

84.0

Antal deltagende både
:
point for DNF/DSQ/OCS/DND/RET/DNS :
point for DNC
: 2 8.0

DNS

20
28

20
28

1
28

D N F : ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, DND: disk. (ikke frat:

Travlhed efter stævnet

10

OCS: startfejl, RET: udgået, DNS: ikke startet, DNC: ikke delta<

(o)
Md/dato

Mrtiyltet

Ideltagere

Trænere/ledere

Bemærkninger

Senerelt:
Sommertræningen genoptages efter skolesommerferien - Så i hele ferieperioden gælder det
Dm at holde sig til på de ture der er arrangeret og/eller selv aftale med trænerne hvis man vil
arrangere badeture osv.
FØRSTE TRÆNINGSDAG er 1. mandag efter skoleferien: MANDAG den 6. AUGUST !

C=3o

Der er mange kapsejladser og andre arrangementer efter sommerferien.

(Fu3

Den generelle sommerplan for sejlads forventes ændret til:
Almindelig Sejlerskoletræning i Ynglinge: Uændret - mandage og tirsdage !
Begynder optimister samt let øvede optimister: Uændret - hver tirsdag !
Begynder jolletræning: Nyt - hver tirsdag !.
Kapsejladstræning, jolletræning og øvede optimister: Hver onsdag - Opti er nyt!
Ynglingetræning for kapsejladsbesætninger: Uændret - hver torsdag !

iBi

Fredage og weekender er forbeholdt særarrangementer, kapsejladser og hyggeture - Uændret.

August
Mandage
Tirsdage

Onsdage
Torsdage

Ynglingetræning
Optimisttræning
Ynglingetræning
Jolletræning
Kapsejladstræning og Øvede
Selvstændig kapsejladstræning

Ynglinge
C & begynd.
Ynglinge
Begyndere
Øvede
Hold

Efter plan
Efter Plan
Efter plan
Efter Plan
Efter plan
Aftale

Sejlerskoletræning
Begyndertræning
Sejlerskoletræning
Begyndertræning
Træning, Øvede
Forsøgsvis med
træner!

Herefter følger fast sommerprogram (revideret i.f.t. foråret)! - Med følgende tilføjelser:
ÅBENT HUS, SSF Ungdom ?
Skal / Skal ikke ?
ALLE
ALLE
Lørdag 4/8

10. -12. Aug.

DAME DM, Yngling i SSF

Yngling

Hjælp søges !

17. -19. Aug.
18. -19. Aug.
18. -19. Aug.
24. -26. Aug.
25. - 26. Aug.

Fireworks Cup for Optimister
Morten Bådscup
Oldboys i SSF
NOM for Ynglinge (Norge)
UNGDOMSMESTERSKABER

B&C
Ynglinge

?
?

Ynglinge
ALLE

?

September
1.-2. Sep.
1.-2. Sep.
7. - 9. Sep.
7. - 9. Sep.
15.. -16. Sep.
21.-23. Sep.
22. . 23. Sep.
29. - 30. Sep.

Ungdomslederen

SSF afholder DDM
og Ungdomsafd. er
en væsentlig
medarrangør!
Assens
Snekkersten
Listet for INFO !
Deltagelse ?
(evt. flyttes ?)

Generelt:
Sommertræningen fortsætter hele september med følgende tilføjelser:
Svanemølle Cup for optimister
Piratpokal for Ynglinge
Trapez-jolle DM
Åbent Svensk Mesterskab
Ranglistestævne for Ynglinge
Harboe Cup (Sjællandsmestersk.)
Ranglistestævne for Ynglinge
Træningsweekend Søværnet

B&C
Ynglinge (J)
Trapez
Yngling
Ynglinge
Joller
Ynglinge
Joller/
Yngling

?
?
Deltagere ?

?
?
?
?
Ungdomslederen

Svanemøllen
KDY/Skovshoved
Napperdam (Århus)
Helsingborg
Nivå, Udt.2002
Skælskør
Bogense, Udt.2002
Søværnet (flyttes ?)
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Bådudstilling
30. august - 2. september 2001

I S H Ø J

H A V N

2 0 0 1

Den 25. August afvikler
Østersøkredsen BRO RACE
Der sejles to løb.
1. løb for kapsejler med målebrev
2. løb for blandet sejl og motorbåde.
Bro race starter ud for Amager Strand
og turen går rundt om Salt- og
Peberholm til Dragør, hvor vi lægger
mållinien nord for den gamle havn.
Efter sejladsen tænder vi op for grillen
hvor vi griller vores medbragte mad.
Når vi har spist bliver der præmieover-

SEJLBADE

Hvis der er stemning for det, starter vi
musikken, så der bliver lejlighed til at
få rørt benene.
Det koster kr. 100,00 pr. båd at deltage,
men til gengæld skal der ikke betales
havneafgift for dette døgn.

TILBEHØR

Igen i år bliver løbspræmierne sponKom og vær med det er smadder

m
AKTIVITETSOMRÅDE

Indbydelser kan i finde i klubhuset
først i august.
ÅBNINGSTIDER:
torsdag - fredag 12.00 -19.00 Lørdag - søndag 10.00 - 19.00

For Østersøkredsen
Frank Olesen

ENTRE:
Voksne: 60,00 kr. Børn - pensionister: 30,00 kr.

www.bellacenter.dk
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Danboat

Billige kvalitetstryksager
5

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE

o

5

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

*

*

Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger

5

|

Alt i bogbinderiarbejde

-

O

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

u.

-n

Fotografering til brochure brug

o

—

Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.

*
5

Seniorerne
Indenfor kort tid havde vi set hen
til to fastlagte udflugter og de har
svaret til forventningerne.
Den 9. maj var vi på Orlovsmusseet,
en hyggelig eftermiddag. En ung
mand viste rundt og fortalt os alt om
slaget på Reden samt Slaget på og
om Helsingør og København. Vi fik
også forevist en film om disse slag, i
en mindre sal hvor det var, (lyd
mæssigt, som om man selv var med
i kampen,)-- derefter spiste vi vores
medbragte madder, og så var der s
kibsøl, som smagte som var de lavet
dengang slagene foregik, uha- da
da, man skal nok være en tørstig
saylor for at kunne sige ah. Dernæst
var det slut, og hver tog så til sit.
Den 13. 6. var vi så en 26- 27- styk's
som mødte op kl.93o og blev så
fordelt på flere både, Der var
Dennis, Ulla, Holger og "Bollen" som
sejlede. Vejret, som er en stor ting i

*

TIL SPECIALPRIS
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^
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DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning.
Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag.

^
^
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v/ Tina og Søren Møller

Saltværksvej 134 * 2770 Kastrup * Tlf-Fax. 32 51 71 79

forløbet, var aldeles pragtfuldt.
Kl.lo.3o startede vi turen og kom til
Holmen, hvor vi skulle gå en lille
tur. Derefter kom vi op til Kantinen,
hvor der er aldeles hyggeligt. Vi
spiste så vores medbragte madpakke
og fik lidt snaps og øl/kaffe
snakkede og sang til Jens
Svendborgs harmonikamusik, alt i
alt et par hyggelige timer, derefter
skulle vi sejle hjem igen, kl. 16oo.
Hjemturen var også dejlig, som sagt
p.g.a. det skønne vejr, Vel ankom
met til SSF, tog vi hver i sær afsked
og en dejlig Seniordag var til ende.
Vi vil alle takke Michael Ronild, for
de dejlige planlagte Ture, som falder

ud Til alles tilfredshed. Også vores
månedslagte mødekomsammen, er
noget vi alle ser hen til med vort
medbragte humør.
A. 483
een af seniorerne)

SKOLEN VED SUNDET
SAMOSV&J SO. 2CKJ0 KØBENHAVN S
Ti..?'. 32 r>r> 1!"> 0r> . FAX. ££S '<!. £1

Til bestyrelsen i
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
Evt. Redaktionen
Da vi på Skolen ved sundet havde sports-ativitetsuge i uge 20, blev
vi meget venligt inviteret til at prøve juniorafdelingens både.
I 4 dage stillede Hentik Gravesen og hans 3 dygtige instruktører sig
til rådighed for vores elever, så de fik prøvet at sejle både opti
mistjoller og ynglinge.
Jeg vil gerne på elevernes og lærernes vegne takke for et fortræffe
ligt arangement.
M.V.H
S. Schultz
Skolen ved Sundet
Samosvej 50

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

13

—

www.home.worldonline.dk/~ssfwww.vnqlinq.dkwww.seilsport.dk

Invitationer er udsendt til din klub og
medlemmer af Dansk Ynglinge Klub,
men du kan også finde invitationen på
Sundby Sejlforenings hjemmeside !
Mangler du båd ? - Ingen undskyldning, kontakt os !

Når uheldet rammer

fra bestyrelsen

er god hjælp guld værd
Mandag den 14. maj sejlede jeg ud for
om muligt at fange en torsk eller to.
Jeg satte kursen mod Barsebæk,
pragtfuldt vejr. ingen vind og højt
solskin.
Da jeg var syd for Flakfortet syntes
jeg båden opførte sig mærkeligt og
stoppede op og smed ankeret.

Hullet i stævnen var så dybt at båden tog
vand ind

Jeg prøvede at kontakte min kone via
mobiltelefonen, men positionen var
dårligt valgt, den gik ikke i gennem.
Så er det rart med en VHF. Min
kone kontaktede alle jeg kender, der
har båd, så jeg kunne få lidt hjælp.
Enten var de ikke hjemme eller også
var deres både stadig på land.
Efter lidt snak opdagede jeg vandet
steg i kahytten, så jeg besluttede at
bede Lyngby Radio sende noget
professionelt hjælp. Så skete der no
get. Inde fra København kom
Vestkysten og to andre rednings
både med pumpe og slange for at
suge vand, men den var for lille, så
over på den store båd og hente en
større pumpe som kunne klare det.
Besætningen der kom om bord
kunne bare deres job, samtidig med
at de beroligede mig. En meget posi
tiv oplevelse midt i den dårlige.
På land havde min kone kontaktet
Preben Vognmands kone Grethe. En

-fra & til medlemmerne

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Astrid P. I. Andersen
Messinavej 1, 2300 S
Viggo F Andersen
Vejdammen 13. 2840 GI. Holte
Ole Hagensen
Samosvej 21 A, 2300S
Atle Kauri
Siamvej 34, 2300 S
Ole Skibsgaard
Sixtusvej 16, 2300 S
Tommy Kæmmer
Tingvalla Alle 10, 2300 S
Lillian Kæmmer
Tingvalla Alle 10, 2300 S
Dan A Madsen
Engvej 16, 2300 S
Hans O. Skalman
Bergthorasgade 24, 2300 S

kæmpe tak til Grethe som ordnede
alt på land, kontaktede Preben, or
ganiserede en pumpe så jeg holdt
mig flydende til Preben løftede mig
på land. Samtidig havde Grethe tid
til at berolige min kone, det var
meget flot, tak for det.
Også en tak til alle der var mig be
hjælpelig med pumper og hjalp da
jeg kom ind i SSF.

PS!
Det havde været rart hvis der i SSF
havde stået en VHF, så man ad den
vej kunne få kontakt og eventuelt få
sendt lidt hjælp.
Jørgen Andersen
Medlem nr. 398

Til salg

DORY 13 fra ca. 1982.
Jollen er nyistandsat med styre
pult. Der medfølger årer,
fortøjninger og anker.
Pris kr. 8000.Henvendelse til Britt og Søren
Bødtker (A 921) på
telefon 32 59 65 03

Kære venner
Hjertelig tak for gaver og blom
ster og mange kærlige hilsener.
Det har været en god tanke at jeg
kunne tænke på jer alle sammen.
Det har givet mig et spark bagi,
som jeg nok ikke kunne undvære.
Det har glædet mig at så mange
har tænkt på mig under min syg
dom.
De kærligste hilsener
"Jasda" Ulla

DS-navigationskonkurrence
Vinterens navigationshold bruger
navigationskonkurrencen som lidt
ekstra kolorit til undervisningen.
Opgaven bliver indraget i under
visningen som en ekstra prøve
uden hjælp, med med en opfor
dring til at sende opgaven ind til
DS og dermed deltage i konkur
rencen
Igen i år er det lykkedes elever at
vinde præmier. 2 af vinderne er
elever fra undervisningen, -godt
gået og tillykke
3 vindere i alt er fra SSF.
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FILigger farver - og
International bådmaling
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 København S.
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

Sundby.
Dragør.

Amagerbrogade 164
2300 København S.

Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

FILigger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
TIf. 33 13 73 23.
Vendersgade 10.

September 2001

Nr. 9

60. Årgang

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion
Kontoret er åbent torsdag kl. 1900- 2030.
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Telefax

32 59 35 60

Havnekontoret

Restaurationen

32 58 32 96

Åbent: man. - ons. kl. 1230 - 1330 & tor. kl. 16 -17

32 58 14 24

Foreningens e-mail adresser:
www.home.worldonline.dk/~ssf

Bestyrelse:

ssf@e-postboks.dk

Havneudvalg:

ssf_havnen@e-postboks.dk

Kapsejladsudvalg:

ssf_kapsejlads@e-postboks .dk

Sejlerskolen:

ssf_sejlerskolen@e-postboks.dk

Ungdomsudvalg:

ssf_ungdom@e-postboks.dk

Foreningens bestyrelse:
Formand:

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:

Jens Green Jensen
E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk

Kim Petersen

24 93 08 92

Kapsejladschef:

Erik Povlsen

Næstformand:

Erling Jørgensen

32 58 63 00

Klubhusrepræsentant:

Elo Nielsen

32 57 13 40

Sekretær:

32 52 98 89

Skolechef:

Claus Villadsen
E-mail

32 84 81 31
sejlerskolen@hotmail.com

Ungdoms- og jolleleder:

Bjørka Schandorff
Email

32 58 20 36
bjorka@mail.tele.dk

Kasserer:

Jørgen Rindal

Henrik Gravesen
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Deadline for indlevering af stof

Vores tur startede kl. 9 00 onsdag den
8. august.
Vi kørte i bus fra Sundby
Sejlforening kl. 9 05 ' og vejret, det var
altså det regnvejr, som natten før
havde lavet så mange kælder
oversvømmelser, så der var nogle
stks. som måtte blive hjemme og
tømme deres kældre. Vi var så al
ligevel 35 medlemmer med på
turen.
Selvom om det endnu var lidt gråt
og regn var busturen en dejlig
oplevelse hele vejen gennem
Nordsjælland til Lynge Kro, hvor vi
spiste.
Medens vejret ændrede sig til både
sol og varme kørte vi fra Lynge kro
til Helsingør Amatør Sejlklub.
Her var der dækket op med pragt
fuld kaffe og dejlig kringle. Vi nød
stedet og den dejlige udsigt til
Sverige en times tid, derefter gik
busturen tilbage til SSF, hvor vi
landede kl. 17 30 .
Alle var glade og måske også lidt
trætte efter en dejlig dag i hinandens
selskab.
Grilldagen og skovturen er forløbet
helt perfekt, alle har været glade og
tilfredse.
Endnu en gang tak til arrangøren,
Ronild.

til næste blad er:
den 1sle i måneden.

På seniorernes vegne
A 483 Vilna

Amager

Bådtransport
Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
* 32501978
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Forsidebilledet:
Kim Fogde og besætning
vinderne i DM for N
Folkebåde 2001 i SSF

DM for

Nordiske

lkebåde 2001 i SSF

Af Hans Guldager
Foto Veijo Hillander

Kastrup Sejlklub med Kim Fogde og
Peter Andersen vandt sammen med
Tonny Povlsen fra Sundby Sejl
forening DIF' Danmarksmesterskab
for Nordiske folkebåde, arrangeret
af Sundby Sejlforening, der under
hele stævnet fik stor ros for det vel
tilrettelagte DM der over 4 dage blev
sejlet mellem Saltholm og Flakfortet
9 til 12 juli.
Sejladserne bød på alt fra vindstille
til hårdt vejr på grænsen til det
tilladelige, hvilket var en stor udfor
dring for de 39 af landets bedste
folkebåde der stillede op til dette års
mesterskabs sejladser, ledet af en
dygtigt og kompetent sejladsledelse
og dommerkomite.

Mandag den 9 juli.
Allerede på første dagen lagde Kim
Fogde Kastrup med Grønskollingen,
sig i spidsen med en første og anden
plads i dagens 2 sejladser. Søren
Ejsenhardt SSF med Tom Carlsen og
Morten Ullmann KDY i båden, kom
ind på en flot anden plads.
Dansk
Sejlunion
og
Team
Danmark's nye landstræner Theis
Palm måtte i dagens sejladser se sig
distanceret til en 5 og en 14 plads.

passeret startlinien inden startskud
det. Omstarten var perfekt med kun
8 tyvstartende både der alle kunne
observeres fra dommerskibet. Det
blev til en række tætte og skarpe du
eller i den lette vind inden familien
John Wulff fra Kastrup med Kim
Fogde og Co. i hælene kunne
passere mållinien
Dagens anden sejlads kom først i
gang efter 3 timers vindstille efter
fulgt af frisk vind op til 10 m/s fra
skiftende retninger, og dermed utal
lige mærkeflytninger medførte det
en samlet sejlads tid på hele 9 timer.
Theis Palm mistede i anden sejlads
sin ene gast kort før mållinien, hvor
han set fra pressebåden lå til en
sikker 2 plads. Efter en hurtig og
dygtig bjærgning af gasten i dette
tætte felt, måtte Theis Palm se sig
distanceret til en 9 plads.
Efter 4 sejladser ligger Kim Fogde
Kastrup stadig på første pladsen
med Søren Ejsenhardt SSF som nr. 2.
Torben Olesen Aarhus nr. 3. Per
Jørgensen Kolding nr. 4 og Theis
Palm KDY nr. 5.

Onsdag den 11 juli.
Tirsdag den 10 juli.
Tirsdagens 2 sejladser blev afviklet
under særdeles ustabile lette vind
forhold med omstart i første sejlads
hvor næsten alle 39 både havde

Med 4 sejladser hjemme var DM sej
ladserne i hus for arrangøren
Sundby Sejlforening, derfor kunne
man nøjes med 1 sejlads i frisk vind
stabil vind, hvilket sikkert også

passede sejlerne udmærket, således
at de kunne møde friske og ud
hvilede op til Folkebådsklubbens or
dinære og normalt særdeles livlige
Generalforsamling om aftenen.
Kim Fogde og Co. fører efter 5 se
jladser kneben og var nu under pres,
kun 7.7 point skiller dem fra Søren
Ejsenhardt og hans besætning. Selv
om der blev flyttet rundt på de givne
point, blev stillingen uændret i
forhold til tirsdagens sejladser.

Torsdag den 12 juli.

Torsdag blev det kulingsvejr

Denne sidste dag bød på hård vejr
grænsende til kuling i stødene,
hvilket dog ikke afholdte dom
merkomiteen fra at sejle ud på banen
for at måle vindens styrke der viste
sig at ligge mellem 15 til 18 m/s.
Den hårde vind gjorde at hele 15
både valgte at blive i havn, for
trinsvis dem der var placeret bagest i
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feltet eller havde større eller mindre
havarier.
Sejladsen blev igangsat og det blev
en perfekt start for de 24 tilbage
værende både, der i hård sø kæm
pede sig banen rundt med overras
kende resultater til følge. Den gen
nem sejladserne suverænt sejlende
Kim Fogde Kastrup kom overras
kende ind på en 10 plads, hvilket
kunne have medført at guldet var
gledet ham af hænde til fordel for
Søren Ejsenhardt SSF. Desværre for
Søren Ejsenhardt blev der havari på
båden der måtte udgå , men havde
dog point nok til en sikker
sølvmedalje.
Dagens helt store overraskelse var
Theis Palm KDY og hans besætning,
der vandt dagens og stævnets sidste
sejlads hvilket var nok til at hjemføre
bronze medaljerne med kun 0,7
point forspring til brødrene
Jørgensen fra Kolding, efterfulgt af
Torben Olesen Aarhus.
Johnny Jørgensen - Rene Mørck og
Kim Baun SSF må være hårdvinds
sejlere for de kom ind på en flot 4
plads i denne sidste sejlads.

Søstærk Minister.
DM stævnets protektor IT- og
Forskningsminister Birte Weiss viste
sig fra sin søstærke side ved trods
det hårde vejr, at overvære torsda
gens sejlads fra først til sidst i Presse
båden. Selv om det var en noget våd
minister der kom i land havde hun
det herligt, efter at have iført sig et
par tørre uldne underbukser og
varmet sig med en enkel dram og en
kartoffelmad, var hun klar til i ren
Formel 1 stil at uddele dagens
præmier.

til de første 10 både i den samlede
sej-ladsstilling. Efterfølgende mod
tog Birte Weiss under store o vation
er selv en præmie fra en række se
jlere med "Heller" i spidsen.
FoSnMjft

skurby - og så huset på Christians
havn... alt blev diskuteret og derefter
udført perfekt i en for Folkebådssejlere hidtil ukendt stil, som bliver
svært for andre at leve op til.
Efter præmieuddelingen og de
mange talere spillede det populære
Amager orkester "Solid" med san
gerinden Sarah Westermann op til
dans der først sluttede tæt ved
solopgang.

Guldmedaljer
Kim Fogde - Peter Andersen
Kastrup Sejlklub - Tonny Povlsen
Sundby Sejlforening.

Sølvmedaljer
Der var også præmie til Birthe Weiss

Hans Guldager kunne som stævnets
pressechef på sejlernes vegne over
række en sydvest og et par sejlerhandsker som belønning for udvist
sømandskab, og til brug hvis hun
atter skulle kom ud i hårdt vejr
Det blev en festlig aften med tale af
SSF' formand Jens Green, forman
den for sejladsledelsen Erik (Basse)
Povlsen SSF, flere sejlere og
Folkebådsklubbens formand John
Laugesen der ikke før havde været i
Sundby Sejlforening. I en munter
tale fremførte han blandt andet, at
han oplevede foreningen som en
mellemting mellem en container og

Søren
Ejsenhardt
Sundby
Sejlforening-Tom Carlsen KDYMorten Ullmann Espergærde

Bronzemedaljer
Theis Palm KDY - Claus Henriksen
- Joachim Bergerholz Kastrup
Sejlklub.
Flere Sundby sejlere fik pæne pla
ceringer, således kunne Brian Frisen
dahl- Michael Empacher og Tonny
Petersen sejle sig ind på en 7 plads.
Johnny Jørgensen - Rene Mørck og
Kim Baun blev nr. 12 efter en flot 4
plads i sidste sejlads.
Henrik Heger - Claus Zastrow og Tho
mas Jensen placerede sig som nr. 17.

Torsdag aften.
Ved Gallamidda
gen og under over
værelse af 225 sej
lere og gæster
kunne en stadig
frisk og veltalende
Birte Weiss uddele
Dansk Idrætsfor
bunds guld-sølv
og bronze medal
Birte Weiss indleder jer samt
præmier
prømieoverrækkelsen
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Guld, sølv og bronzevinderne

RESULTATLISTE MED FRATRÆK. BONUS-POINT SYSTEM

På sidste pladsen kom Tore TveitSøren Bisper og Søren Lykkeager.
Deres sidste plads skal ses i relation
til at de kun har haft båden i knapt
et halvt år.

PLC SEJLNR.

Fredag den 13 juli.
Dagen blev store oprydnings dag,
således at der om aftenen kunne
holdes en mindre fest med enkel
grillstegt gris lidt rødvin og øl i det
store telt for de godt 60 hårdt arbej
dende medlemmer, der havde fået
det hele til at fungerer.
Formanden og sejladslederen havde
da også rosende ord til hele holdet,
og ikke mindst til dem der kom til,
når situationen blev lidt hektisk og
presset.
På flere områder måtte der impro
viseres og tages hurtige beslutninger
for at få tingene til at køre perfekt.
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Med fare for at glemme nogen skal
det her blot siges: GODT KLARET
SUNDBY MEDLEMMER.

NAVN

KLUB

2

3

641 Kim Fogde
Peter Andersen
Tonny Povlsen

KS

873 Tom Carlsen
Søren Ejsenhardt
Morten Ullmann

SSF

6

856 Theis Palm
Claus Henriksen
Joachim Bergerholz

KDY

5

14

871 Per Jørgensen
Lars Jørgensen
Kristian Hansen

KSK

3

870 Torben Olesen
Lars Dalbøge
Jens Ole Pedersen

ASK

754 John Jensen
Kurt Johansen
Birthe Oppermann

SAS

841 Brian Frisendahl
Michael Empacher
Tonny Petersen

SSF

926 Per Buch
Hans Schultz
Per Puck

KS-F

930 Jesper Toft
Ole Toft
Hans Lund Kristensen

SAL

729 John Wulff
Inge Wulff
Erik Wulff

KS

5

6

POINT

2

1

7

10

19.0

14

3

1 DNF

25.4

6

9

8

1

50.7

8

11

13

2

6

51.4

2

17

3

4

16

11

55.7

4

4

16

16

12

5

66.0

20

7

10

5

16

75.0

3

19

7

6 DNS

77.4

16 OCS

15

3

8

77.7

19

12

1

12

11

19

78.0

KS-F

22

5

5

6

22

14

79.7

SSF

12

13

12

14

20

4

83.0

KS-F

18

9

23

5

13

9

83.0

KS

10

6 OCS

17

10

12

84.7

1101 Ole Pedersen
Søren Andersen
Per Meyling

KS

7

29

9

24

4

13

85.0

1063 Heines Nielsen
Claus Schou Nielsen
Torben Lissau

KSK

OCS

15

25

11

9

2

87.0

SSF

11

7

10

19

14

15

87.0

98.7

1119 Erik Andreasen
Carl Ove Dydenerg
Lotte Andreasen
12

972 Johnny Jørgensen
Rene Mørck
Kim Baun

13

1077 Jørgen Pedersen
Juliane B. Paaby

2

4

16

9

Flemming Kold
888 Claus Øster
Jacob Øster
Leif Christiansen

16

17

924 Henrik Heger

Claus Zastrow
Thomas Jensen

Formanden holder festtalen

Kig over Folkebådene.

Foto: Kim Pisk

18

720 John Laugesen
Claus Lauritsen
Phillip Lehn Brand

THS

25

21

29

8

15

3

19

782 Carsten Enger
Kim Andersen
Christian Bunde

JSK

20

11 OCS

20

19

7 107.0

20

816 Morten Langner
Gert Henriksen
Alex Albert

KS

13

10

30

23

18 DNS 124.0

21

683 Klaus Petersen
Carsten B. Nielsen
Peter B. Overgaard

KS

21

23

8

31

17 DNS 130.0

22

817 Johnny Nielsen
Johnny Jensen
Theis Askler

JSK

15

33

24

25

21

18 133.0

23

903 Dennis T. Nielsen
Jørgen Nielsen
Finn Nielsen

KS

14

19

27

34

27

22 139.0

24

864 Michael Møller
Ebbe Hecht-Hansen
Henning Hansen

KDY

17

25

22

18

28 DNS 140.0

25

Gallamiddagens travle serveringshold >
Tinas ansatte

Morgen travlhed ved dommerbåden

KSK

OCS

18

18

2 DNF DNF 143.0

26

768 Kim Kristensen
Leif Pipper
Thomas Csuvari

JSK

26

27

21

33

23

17 144.0

27

819 Søren D Pedersen
Gert Andersen
Jørgen Blom

KS

24

28

28

22

24

21 149.0

28

660 Ole Durck
Thomas Clausen
Søren Andersen

KS-F

31

24 • 13

21

33 DNS 152.0

29

656 Ole Kirk
Erik Kirk
Torben Geieff

ASK

23

26

20

30

25 DNS 154.0

KS-F

34

32

17

27

29

30

Filia Maris var velvilligt stillet til rådighed
af Per Bruhn, for at sponsorerne også kunne
overvære sejladserne

1029 Flemming Andreassen
Hans Henriksen
Erik Madsen

1108 Ditte Andreasen
Andreas Kuchler
Knud Verner Hansen

20 155.0

31

718 Gustav Nielsen
Helle Birch
Kjeld S. Skov

JSK

27

31

14

35

34 DNS 171.0

32

624 Flemming Lisborg
Willy Vogelsang
Knud Vestergaard

KS

28

30 OCS

28

26 DNS 182.0

33

639 Ulrik Storm
Jens Refn
Claus Bruun

KAS

33

22 OCS

32

31 DNS 188.0

34

911 Helge Gade
Frank Lavrsen
Bo Larsen

STR

29

37

35

964 Claus Christiansen
Steen Weber
Niels Jørgen Brasen

SH

30

35 OCS

26

30 DNS 191.0

ASSENS

32

34 OCS

29

32 DNS 197.0

36

1103 Eigil V. Jensen
Ole Nielsen
Jacob Tinglev

15 DNF DNS DNS 191.0

37

849 Carlo Boldreel
Torben F. Thorsen
Annette Gregersen

KS

35

36

26

36

35 DNS 198.0

38

724 John Sørensen
Sten Petersen
Bent Juul

NKS

36

38 OCS

37

36 DNS 217.0

39

276 Tore Tveit
Søren Bisper
Søren Lykkeager

SSF

37

39 DNF

38 DNF DNS 224.0

Antal deltagende både
:
point for DNF/DSQ/OCS/DND/RET/DNS :
point for DNC
: 46.0

39
46

39
46

39
46

39
46

39
46

39
46

DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, DND: disk. (ikke fratræk)
OCS: startfejl, RET: udgået, DNS: ikke startet, DNC: ikke deltaget

Til alle officials og hjælpere ved DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd
DM i folkebåde blev et meget vel
lykket stævne, også set fra dem der
blev på land under arrangementet.

Hermed vil jeg gerne takke alle
hjælpere, både dem på land og
dem på vandet.

Vi vil derfor takke alle, der med
deres indsats var med til at løse de
mange opgaver der var pålagt
"sjakket" for havn og plads.
En speciel tak til de bådejere på
Nordre Mole der med stor velvilje
lånte deres havneplads ud til folkebådssejlerne under stævnet. Dette
var med til at gøre arrangementet så
vellykket.

Det sportslige forløb ret godt, vi var
heldige med vejret og ved hjælp af
dygtige officials fik vi afviklet 6
gode sejladser.

Hilsen
Havneudvalget og Pladsmanden
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På land var der et stort antal
hjælpere parat til at hjælpe sejlerne
med mange ting blandt andet cam
ping, udskænkning af øl og vand,
information om bus kørsel og
rengøring af toiletter og baderum.
Sejlerne roste alle disse hjælper for
deres venlighed og gode humør.

Hjælperne stod til rådighed for di
verse arbejder, som opstod under
stævnet, blandt andet overdækning
af terrassen foran klubhuset, det
viste sig senere at være særdeles
gavnlig, da himlen åbnede sine
sluser.
En stor tak til alle for et godt stykke
arbejde
Stævneleder
Erik Povlsen

GENERALFORSAMLING
EFTERÅR 2001
Følgende er på valg:

Søndag den 28. oktober
kl. 900
i klubhuset

Formanden
Jens Green Jensen
Kapsejladschefen
Erik Povlsen (modtager ikke genvalg)
Ungdoms- og jolleleder
Henrik Gravesen
2 havneudvalgsmedlemmer
Holger Nielsen
Erling Jørgensen
Formanden for klubhus og bygninger
Elo Nielsen
1 suppleant til bestyrelsen
Jens Peter Skov
Kasserer
Jørgen Rindal
1 kasserersuppleant
Elin Brinkland

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Budget
4. Valg
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
søndag den 30. september 2001 kl. 900
Bestyrelsen

SSF budgetsammenligning
Indtægter
Kontingenter
Pladsleje m.v.
Medlemsydelser i alt

Sejlbåd beliggende i Sundby
Sejlforening

1/1-30/6-2001

År til dato
319.550
725.222
1.044.772

Budget
330.000
630.000
960.000

610.703

625.000

98

23.181
98.283
15.583
-8.961
3.402
109
24.974
55.075

30.000
50.000
13.000
19.000
5.000
8.000
21.000
60.000

77
197
120
-47
68
1
119
92

Kapsejlads
Motorbåde
Udvalg i alt

-280
0
822.069

36.000
2.000
869.000

-1
0
95

Resultat

222.703

91.000

245

Index
97
115
109

Afvigelse
-10.450
95.222
84.772

Udvalg:
Havn & Plads
Klubhus
Bladet
Fester
Administration
Bestyrelse
Renter
Sejlerskole
Juniorer

Afvigelse blad skyldes der er betalt for nr. 7/8 og der er indkøbt computer
Afvigelse administration skyldes at FOS tilskud er indgået tidligt
Afvigelse kapsejlads skyldes at ikke alle omkostniner vedr. DM for NF
er betalt, selv om de er budgetteret. Stævnet afholdes i juli.

14.297
6.819
-48283
-2.583
27.961
1.598
7.891
-3,974
4.925
36.280
2.000
46.931
131.703|

Sælges for
højeste bud
Type: IF Krydser.
Længde: 7,85 meter.
Båden har stået længe på land og
trænger til en meget kraftig over
haling.
»—i«--

Båden med tilbehør fremvises

søndag den 7. oktober
kl. 1200 - 1500.
Tilbuddet skal afleveres i en lukket
kuvert på SSF's kontor samme dag
senest kl. 16 00
Tilbuddet tillægges kr. 1500,- til
dækning af foreningens udgifter.
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Enkeltbillet fra Azorerne til Lynetten
Den 22. maj - 2001, på en strålende
solskinsdag tog jeg med fly fra
Kastrup til Lissabon. Sol hele vejen.
Næste dag videre til Azorerne. Hele
vejen stadig det fineste vejr, bortset
fra de sidste 50 km. Det øsregnede
derude midt i Atlanten. Da flyet
lagde an til landing så jeg ikke noget
før vi var nede på ca. 50 meter; bare
vand og nogle sorte skumombruste
spidse skær tæt under en stump
kyst.
Så gav piloten fuld gas igen, og vi
steg højt op igen. Der var for meget
regnvand på den korte landings
bane. 10-15 minutter senere lagde vi
igen an til landing, og nu så jeg ky
sten og landingsbanen fra ca. 1000
meters højde.
En barsk kyst, og en landingsbane
der var sat som en aflang bule uden
på kystlinien. Der blev virkelig
bremset kraftigt efter vi havde den
første kontakt med banen, men så
var der vel også hele 30-40 meter
tilbage før vi ville være plumpet ned
i vandet i den anden ende. Sådan
kom jeg til øen Faial.
Selvfølgelig manglede der noget af
bagagen; en toiletpumpe til båden
jeg skulle ombord på. Uden pumpe
intet toilet (under dæk). Vild forvir
ring i den lille lufthavn gjorde, at jeg
måtte vente længe på at efterlyse
bagagen, men servicen var fin nok.
Den manglende bagage ville senere
blive leveret med taxa til båden i
Horta havn. 2 dage efter kom den.
Det viste sig siden at sikkerhedstjen
esten i Københavns lufthavn havde
holdt pakken med pumpen tilbage
for at analysere den grundigt. Det
havde hjulpet meget, hvis de sam
tidig havde opdaget at det var en
forkert pumpe, som ikke passede til
toilettet. Den kunne lige så godt
være blevet i København.
Nå, resultatet blev altså at vi på
resten af turen skulle besørge på den
miljørigtige måde; d.v.s. uden brug
af indbygget toilet. - Vi fortjener
næsten et "blåt flag" for vor indsats.
Jeg tog en taxa til Herta, havnen på
Faial, og chaufføren insisterede på at
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Med Finn Hendil ved roret og vinden ind bagfra.

aflevere mig helt ude ved båden jeg
skulle med. Det gik fint at finde bå
den fra taxaen. Den lå i inderhavnen
ved ydermolen.

singlehand kapsejlads fra Plymouth
til Newport (der ligger mellem New
York og Boston). Derfra var båden
siden, i to etaper, kommet ned til
Martinique i Caribien. Sidste etape
kan havnefogeden i Svanemøllen,
Mogens, berette meget om.

Hele havnen er overmalet med båd
navne, ikke bare det, men også flet
tet ind i billeder af alle mulige slags
med besætningens navne. Nogle er
flotte kunstværker, andre ret ube
hjælpsomme. Nogen er slidte, for til
sidst at blive mere eller mindre
dækket af nye billeder fra senere
både. Jeg gætter på at der var adskil
lig tusinde minder om både der har
holdt en pause på Azorerne, på
deres vej over Atlanten.

Jeg kendte både båden og de om
bordværende, som er ret så erfarne
havsejlere, så jeg var ret tryg ved
forehavenet; at sejle med hjem til
Lynetten. Da den chance nogle
måneder før havde budt sig, blev jeg
fristet til at se hvordan jeg ville
opleve det, at sidde midt ude i en
ørken af hav i mange døgn.

Det er svært at finde plads til nye
malerier på havnen. Og det er ikke
let at finde ud af, om der skulle være
et kendt bådnavn i mellem, vi lå dog
lige udfor et maleri fra Tusindfryd i
SKB, med Kresten og Mona ombord.
Dem kendte jeg fra den tid vi begge
havde en IW'er.

Skipper er Erling Jensen fra Lynet
ten, de to andre besætningsmedlem
mer er Søren, som har sejlet single
hand i 3 år, til Middelhavet, videre
til Caribien, New Foundland og
hjem, samt Georg, som for en 25 år
siden selv byggede sin båd i SSF,
men nu ligger båden i Lynetten.

Båden jeg skulle med på er en
Phantom 42, godt nok forlænget
med en meter i hækken, med en ind
bygget badetrappe. Den hører
hjemme i Lynetten og var på vej
hjem fra Caribien. Skipperen havde
året før deltaget i den transatlantiske

Turen til Azorerne fra Caribien,
Guadeloupe, havde kun taget 13
døgn, hvor normalen ellers er 17
døgn. Den valgte rute havde været
direkte mod Azorerne, som på afrej
sedagen blev anbefalet af den vagt
havende for oceanmeteorologi på

Danmarks Meteorologiske Institut.
Den normale vej er ellers at gå mere
nordover først, men det ville give
dårligt vejr. Skippers begejstring for
hastighedsrekorden var stor, og da
min ankomst var lagt efter de 17
døgn, var besætningen derfor klar til
at sejle videre allerede næste dag.
Der blev dog lige tid til at se Peters
bar. Det er et hyggeligt sted, men
man får let ondt i hovedet dagen
efter. Dog blev afrejsen udskudt et
ekstra døgn da der var lovet hård
kuling på afrejsedagen.
Vi kom så af sted d. 25. maj ved mid
dagstid. Det var samtidig min første
sejltur i den sæson. Ca. 2200 sømil lå
forude, og efter at have snoet os ud
mellem de to naboøer, var næste
waypoint ved Lands End i England,
ca. halvvejen hjem.
Vagterne ombord var simple, om
natten er der en på vagt i 3 timer, og
3 sover, om dagen er der ingen fast
plan. Så er alle jo principielt vågne.
Selv om vi var tæt på hinanden
døgnet rundt, havde vi det meget
fint sammen.
Måske fordi vi kendte hinanden og
båden, og fordi vi før havde prøvet
at være til havs i længere tid.
I starten var der pæne buler på van
det, men da afstanden mellem
bølgetoppene er tilsvarende store, så
er det ikke noget man føler ube
hageligt. Bortset fra mig, der lige
skulle finde mine sø-ben igen. Det
tog ca. et døgn.
Da Azorerne var forsvundet under
kimingen (det tog sin tid for Pico,
som har en ret høj vulkan) var det
ikke andet end vand at se. Ingen
skibe at se, før vi kom op i nærheden
af Bretagne. Den eneste undtagelse,
en coaster, der kom i nærheden af
os. På de 7 døgn i Atlanten, havde vi
selvfølgelig netop den kurs der
krævede en vigemanøvre. Den veg.
Man kan også møde flydende effek
ter derude. Efter et par døgn i søen
så vi i aftenskumringen et meget
stort sømærke i en afstand på ca. 1/2
sømil. Det var nærmest rustfarvet.
Det har sikkert drevet rundt i
Atlanten i årevis, og kan nok fort
sætte i mange år endnu. Godt at

man ikke ramlede ind i det.
I starten så vi jævnligt delfinflokke,
og som regel kom de også hen til os,
for at lege foran stævnen. Hvorfor
de gør det aner jeg ikke, men vi satte
pris på selskabet. Når de svømmer
med 6-7 knob, ser det ud som om de
knapt bevæger nogen del af kroppen
eller halefinnen for at få den fart, og
det selv om man er tæt på dem, når
man kigger lige ned på dem fra
stævnen.
En sen aften, hvor der var en del
morild i vandet, så jeg en delfin der
nærmest lignede en vildfaren
nytårsraket, som den for rundt om
og under skibet, med en lang ildhale
efter sig.
På et tidspunkt, i ret stille vejr, sej
lede vi gennem nogle store hvirvler i
vandet, jeg undrede mig, og holdt så
lidt ekstra udkig, og agterude i en
afstand af måske 100 meter, så jeg en
rigtig stor grålig hval komme op i et
meget langsomt tempo. Hvirvlerne
måtte være fra den hval. Det var vist
godt at vi ikke sejlede ind i den.
På et andet tidspunkt så vi en del
bobler i vandet, senere fandt vi ud af
at det vist var en slags vandmænd i
overfladen. De var vel 3 til 5 cm
lange. Da det så ved stor tålmo
dighed lykkedes Georg at fange en
af dem med en pøs, viste det sig at
være en bidevindsejler (Nåh ja, det
var først ved senere opslag i leksika
at jeg fandt ud af det). Det er en flad
frynset lidt oval vandmand, nær
mest superelliptisk, som ligger i van
doverfladen med et sejl på oversi
den. På afstand ligner det en boble,
men er et særegent lille halvcirkelformet sejl, der rager op i
luften. Sejlet er sat diagonalt oven på
vandmanden, ydermere er sejlet
ikke fladt, men danner noget der
nærmest ligner en slags skrueflade
med lodret akse.
Om de så kan sejle bidevind kunne
vi ikke afgøre, men til tider var der
så mange og de lå så tæt, at det
lignede en Sjælland Rundt start fra
gamle dage, hvor flere tusinde både
var med.
To mindre hvaler på 8-10 meter,
kom også forbi i en smuk adstadig

pardans. Hvad det var for en slags,
kunne jeg ikke se, blot to sorte rygge
i en afstand af 30 meter. Helt
uforstyrret af os.
Der var i starten mange søfugle at se
hver dag, men det der undrede mig
var at man på hele turen kunne se
søfugle hver dag. Godt nok færre da
vi var langt fra land, men der var
ikke en dag uden man så en eller to
mågelignende fugle.
Tilsyneladende kunne de næsten
hele tiden finde opvinde tæt ved
bølgerne, så de ikke behøvede at
bruge mange kræfter på at flyve. De
lignede mest en brun måge, af stør
relse som en svartbag
Det er jo ikke hver dag man bader,
men trangen bliver dog for stor til at
man kan vente til næste havn.
Badeopskriften er ret simpel. Man
fylder en pøs med havvand og
hælder den ned over hovedet. Derpå
sæber man sig ind i hårshampoo,
som er halvt fortyndet med fersk
vand; så virker det lige så fint som
saltvandssæbe, men til en ganske an
den pris. Efter et par afskylninger
med havvand, slutter man så af med
kun een liter ferskvand, det er nok,
og man er så klar til nogle døgn
igen, for vandet i Atlanten er ret
koldt, syntes vi alle sammen.
Vandet er ellers meget fint mørke
blåt, men da vi nåede fastlandssoklen, hvor det grunder op fra
ca. 4-5000 meter til 2-300 meter,
skiftede vandet meget brat farve til
en lys turkis. Det er nok plankton
der kan leve godt af noget i opsti
gende vand lige ved skrænten.
Senere blev farven igen mere mørk
blå.
Vejret artede sig ganske fint på
turen. Vindretningen var for det
meste med os. Vi fik sørme 2fi døgn
med spiler oppe, men siden måtte vi
krydse et døgns tid, det er dog ikke
vendingerne man taber på, vi vendte
en enkelt gang.
Da vi nåede op til Bretagne, døde
vinden helt, så vi måtte gå for ma
skine hele vejen fra Bretagne til
Dover, som blev vort første
havneanløb siden Azorerne. Dels
skulle vi have vand og diesel, dels
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kunne det være rart med et rigtigt
bad. Provianten var også kommet
ned til reserverne. 5 timer blev det til
i Dover, så var vi klar til den videre
færd, med næste stop i Brunsbiittel
en sen aften ved 23-tiden.
Turen fra hjørnet af Holland (Texel)
til Cuxhaven skete med et godt
spark i rø..., 15 til 20 m/s lige agten
fra, og det var en herlig tur. Med
kun rebet storsejl, havde vi jævnligt
loggen i bund på 12 knob med nogle
fine surfture, og det passede fint for
nu ville vi også gerne hjemover i en
fart.
I Brunsbuttel måtte vi vente i 3
timer, til solen stod op før vi kunne
komme videre. Det er ikke tilladt
lystbåde at sejle om natten i
Kielerkanalen. I Holtenau, var vi lige
inde og købe lidt toldfrit, så det blev
ikke til mere end en times ophold før
sidste stop i Lynetten.

o

B A D U DSTYR
KOM OG SE DE SIDST^ \NYHEDER 1 BÅDUDSTYR
OG SEJLBI EKLÆDNING
VI HAR: INSTRUMENT
BLOKKE/ BES -AG OG FITTINGS
TOVVÆRK
MALING
SEJLERTØJ C ja MARITIM MODE
GAVEARTIKli

J ^A

KASTRI/P^M
SERVICE
,
£ 1
SALTVÆRKS 0^j4 ^ T^EriSS T O J P /
,

T LI' . J 2-500504
MAN - FRE
ÅHENT HELE ÅRET :

Alt i alt var det en oplevelse jeg ikke
ville være foruden, men på den an
den side kunne jeg af og til godt
længes efter en havn til at bryde den
daglige rutine lidt, så den store jordomsejler bliver jeg næppe.
Finn Hendil, medlem 429

LØRDAGE

09.00 - 17.30
09.00 - 13.00

HéUer's

15 døgn i alt tog turen, og der var en
varm modtagelse fra familie og ven
ner i Lynetten da vi ankom lørdag d.
9 juni ved middagstid. Dog var der
nogen der brokkede sig lidt over at
vi kom 30 minutter for sent, men det
var også koldt at vente den dag vi
ankom på, vi var kort forinden gået
igennem flere haglbyger.
På nattevagterne i Atlanten, hvor
man ganske alene sidder i cockpittet,
var der nogle gange en fin stjerne
himmel, men ikke på en så dybsort
baggrund som jeg havde håbet på,
der var for meget luftfugtighed. Men
ellers er det sært at man kan være så
langt fra alting, uden at føle noget
særligt ved det, det var ikke an
derledes end en tur over Køge Bugt,
bortset fra at der ingen skibe var at
se eller tage hensyn til, og det nød
jeg-

IV

yachtværft & udstyr

Fleece, Jakker, Veste,
Tasker, m.m.

-25%
På udvalgte modeller
Vi skal have plads til
™ Vinterkollektionen, som
I kommer i september.

Wiggler

original

Det er nu lykkedes os at få
de meget efterspurgte pirk og
blink hjem.
28g
25,- lOOg
44,40g
29,- 200g 67,60g
29,- 300g
73,50

Oliesump-pumpe

Castro!

Manuel
Vacuum

Super outboard plus.
2-takt motorolie for
alle udenbordsmotorer
NMMA TCM III
11.
49,41.
169,-

165,420,

Olie
SAE 15W/40 II. 46,50 41. 169,
S/\E 30
II. 32 41. 132,

Vinterkonservering
af din motor.
Bestil tid i god tid. Vi konservere de
fleste mærker af bade uden- og indenbordsmotorer.

Åbningstider
man- fredag
9.00-17.30
9.00-14.00.
Lørdag
(d.15.3-15.7 •1.12-24.12)
Søn-helligdage
9.00-14.00
Gode p-pladser.

\ !!!/
(@@)
000-(_)-000
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Amager Strandvej 407 2770 Kastrup tlf 32503017 fax 32503435

Md/dato

Aktivitet

Deltagere

Trænere/ledere

Bemærkninger

Oktober
Generelt;

Sommertræningen trappes ned i oktober og vi går over til tirsdage samt søndagstræning
frem til standernedhalingen. Herefter følger efterårsprogrammet:
Tirsdage

Efterårsklargøring og/eller sejlads

Søndage
Lørdag 20/10

Efterårstræning
Standernedhaling
Efterfulgt af fællesarrangement ?
Søndag 21/10 Sidste træningsdag og jollebroen
tages ind !

Alle

?

Vejrafhængig !

Øvede
Alle

?
?

Vejrafhængig !
Øvede på vandet!

Alle

?

Hjælp !

Efter standernedhalingen afsluttes sæsonen med den sidste efterårsklargøring og
sammenpakning af grej og både mv.! (Evt. vintertræning aftales til efteråret!)
Tirsdag 23/10 Temaaften: Gennemgang af
programmet for efteråret tilmeldinger til diverse kurser mv.
Lørdag 27/10 Kanalrundfart
Søndag 28/10 Generalforsamling
Tirsdag 30/10 Spille og hyggeaften

ALLE

Ungdomslederen

Forældre mf. er
velkommen !

Alle
Frivilligt
Alle

?

Tilmelding !
Pokaltildelinger
Afslutning

Ungdomslederen
Alle

(ttt3

n
(n§>
n

November
Generelt;

Sejlsæsonen er slut og vi pakker sammen. November står på lidtvteori, praktisk arbejde og
hygge, inden vi holde juleafslutning sidst i november.
Program for efteråret må forventes revideret i forhold til antal sejlere i afdelingen, men som
udgangspunkt fastholdes tirsdage og enkelte søndage til aktiviteter.

2. - 4. Nov.

Træner og lederseminar 2001

Tirsdag 6/11
Søndag 11/11
Tirsdag 13/11
Tirsdag 20/11
Tirsdag 27/11

Vinterprogram ?
Reservedag til sammenpakning
Lokaler og diverse
Året der gik
Juleafslutning

Trænere og
udvalg
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle

Ungdomslederen
2
Ungdomsudvalget

?
?
Martin og Jannie

Med forældre og
søskende mf.

December
Generelt;

Programmet for sæsonen 2002 udsendes. December giver vi lige lokalerne en omgang
rengøring, men ellers er der lukket og slukket frem til tirsdag den 8. Januar 2002 !
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Borstahuse-tur 2001
eller fortællingen om et El-kabel - et køleskab - og varme øl
En weekend i juli, helt nøjagtigt den
27-29.7. fandt SSF's årlige Borstahusetur sted. Af sted var MS Rikke,
Minos, Ja Tak, ,Haga, Mora, Relax II
og MIZAR. P.g.a en motorskade
havde vi en gæst med på MIZAR, og
det fik vi meget sjov ud af.
Vi startede fra SSF fredag eftermid
dag da, sejlbådene nogle gange er
lidt længere tid om at nå frem. Vores
gæst (som havde medbragt sin køle
boks, som kan tilsluttes til batteri) så
meget bekymret ud. "Hvis det tager
meget lang tid at nå frem så bliver
øllene jo varme" lød det mens han
begejstret så på vores lille eistik..
Meennn, på en sejlbåd, af vores stør
relse, er der ikke batterikapacitet til
at en 12 volts køleboks kan sluttes
til. Nå men, det gik jo nok.
Undervejs døde vinden og vi start
ede motoren - også døde den også.
Vand i benzintanken - og det kunne
vi først få tømt ud i land. Det er godt
at vi har fået nye sejl i år, og vi
nåede da også frem ud på aftenen og
lagde til gæstemolen. Vores gæst
sprang som en gazelle op på kajen
og begyndte at lede efter det første
det bedste eistik, men der var ingen
der duede (en oplysning - alle eistik
og lamper på gæstemolen i
Borstehuse er ødelagt af hærværk så ved I det) så der var cirka 75 me
ter det nærmeste - og så lang en for
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længerledning, har vi ikke ombord
på MIZAR - Øllerne måtte blive
varme.

til ud på de små timer.

Lørdag flyttede vi bådene ind i hav
nen efter opfordring fra havefoge
den - de samme som har lavet
hærværk på eistik og lamper, har
lidt svært ved at lade gæstene både i
fred, fik vi at vide.
Vi havde lånt klubhuset, så nu var
der ingen problemer med hensyn til
opbevaring af mad og øl. I øvrigt
havde vores gæst fået skaffet et elstik der duede, så nu snurrede
køleskabet det bedste det havde
lært. Men - der var stadig problemer
- er sådant køleskab larmer rent ud
sagt af h
til, så det skulle ikke
køre om natten for så var der da in
gen der fik sovet.
Lørdag eftermiddag spillede vi den
årlige petanque-turnering, som efter
megen halløj blev vunder af Minos
(præmien - 1 flaske GI. dansk blev
straks taget i brug).
Lørdag aften fandt den store gril
laften sted efter devisen - hver båd
sørger for sit. Vi startede dog med
en fælles forret, beståede af noget
meget lækker fisk, lavet af vores alle
sammens kok "Dan". Det smagte
herligt. (Opskriften kan fås ved hen
vendelse til Dan). Og festen fortsatte

Søndag var der fælles morgenmad
og oprydning samt rengøring af
køkken og en lille spadseretur i byen
og så var det ved at være den tid
hvor en sejlbåd skulle tage af sted.
Der var jo som sædvanlig ingen
vind, så vi måtte starte motoren
(problemet fra udturen var klaret).
Vores gæst så igen desperat på det
lille eistik og konkluderede " Når du
sejler for motor, så er der jo masser
af strøm på batteriet". Ja, men sagde
jeg, du skal kravle over den lille
(vores søn på knap 1 år, som lå og
sov i kahytten) og hvis du vækker
han, så skal du svømme hjem. Vores
gæst drak lunke øl på vejen hjem.
Men alt i alt - en dejlig tur - vi
glæder os allerede til næste år. Og
tak til Sejlklubben i Borstahuse for
lån af klubhus.
MIZAR.

Sundby Sejlforenings fremtid
Med de ord har jeg skrevet til
borgmestrene i Københavns kom
mune.
Søren Pind og Thulstrup Hansen
har svaret direkte, men uden at
udtrykke sig kontant, speecielt
om det påtænkte byggeri syd for
SSF og den urimelige tæthed kun
18 meter fra kajkanten.
Når dette brev bliver gengivet i
vores medlemsblad, er det fordi
der i brevet speecielt kommer et
udsagn om SSF's fremmtid:
"Der er ikke for nærværende
tanker om at flytte Sundby
Sejlforening."

Vi må se på de betingelser en
kommende lejekontrakt vil være
udformet, samt hvordan lokalpla
nen for byggeriet vil være sam
mensat.
Vi vil helt klart komme med ind
sigelse mod byggeriets nærhed.
Det skal nævnes at brevet kom
mer fra det område som hører un
der Bo Asmus Kjeldgaard.
Fortsat god sommer
Jens Green
Formand

Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

A

tru
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
2300 København S
att: Jens Green Jensen

Dato: ^ . ju^ 2001
Hermed 2 bilag

J.nr.: F 1600 - 6/01

Vedr.: Sundby Sejlforening fremtid
Sundby Sejlforening har rettet henvendelse vedr. Sundby Sejlforenings
fremtid. Miljøkontrollen har givet forvaltningen følgende oplysninger
om sagen:
Som det fremgår af temahæftet og Kommuneplan 2001, er det tanken
at opføre ca. 480 nye boliger syd for Sundby Sejlforening.
Projektet indgår i Kommunens overordnede strategi for at tiltrække og
fastholde familier med børn. Projektet er samtidig et led i kommunens
plan om at åbne og forny Østamager og om at skabe bedre kontakt
mellem byen og vandet.
1 projektet indgår også, at området omkring Sundby Sejlforenings havn
åbnes, så flere københavnere kan få glæde af det. Endelig indgår pro
jektet i kommunens bestræbelser på at etablere et sammenhængende
sti- og promenadesystem langs vandet.
Projektet befinder sig i idéfasen og ingen kender endnu den konkrete
udformning. Men det er tanken at skabe en levende og spændende be
byggelse i tæt kontakt med vandet og det liv der udfolder sig der.

Lille Per kommer for
færdet ind i stuen.
- "Mor! Mor! - Hvor
har du gjort af det
stykke tyggegummi
som jeg havde klistret
op under WC-brædtet
i aftes da jeg skulle
børste tænder???"
- "Det har jeg da så
sandelig smidt væk."
- "Er du sindsyg? - jeg
havde lånt det af
Søren"!

c
*

Et kommende lokalplanarbejde vil kunne løfte noget af sløret for i hvil
ke fysiske rammer det kommende naboskab mellem bebyggelsen og
Sundby Sejlforening vil kunne udfolde sig.
I udarbejdelsen af en lokalplan indgår en offentlig høringsperiode på to
måneder inden en endelig vedtagelse. Borgerrepræsentationen har dog
endnu ikke igangsat lokalplanarbejdet.
Der er ikke for nærværende tanker om at flytte Sundby Sejlforening.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Økomiforvaltningen, eller til Miljøkontrollen arkitekt Tøger Nis Thomsen, tlf 33 66 58

Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V
Telefon
33 66 28 51
Direkte telefon
33 66 28 58
Telefax
33 66 71 30
E-mail
ae@mof.kk.dk

00.
Økonomiforvaltningen har modtaget kopi af dette brev.

Med venlig hilsen
I

.Annette Eget
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Nyt Fra Sejlerskolen
Når i læser dette, er efterårs sæsonen
godt i gang efter sommerferien.
Vi har afholdt den årlige "Saltholm
rundt" tur, som i år gik til
Barakkebroen.
De 3 både som deltog fik lejlighed til
se de 2 museer, dels "Fru Lones Sko
museum" ved molehovedet og
"Saltholm museet" længere inde på
øen, som har meget fleksible åb
ningstider dvs når der er gæster i
havnen.
Museumsdirektøren fortalte og viste
frem blandt de mange effekter der er
fundet på øen. Helt tilbage fra mid
delalderen til vore dage. Frokosten
blev nydt på bænkene udenfor
museet. Ved afsejlingen var der lidt
dramatik, mest pga. at Tyve
knægtens motor svigtede, der
måttes så krydses i den særdeles
snævre rende, lidt for spændende
for skippers smag, det lykkedes,
men kan ikke anbefales.
Den planlagte tur til Præstø hvor
Øveballen skulle have deltaget blev
desværre ikke til så meget hvad det
sejladsmæssige angår pga. hård
vind fra det forkerte hjørne, enkelte
både der var taget af sted i tide
nåede frem til Præstø. Mange valgte
at komme over land, så det blev til et
par hyggelige dage på vandet og på
land, hvor rigtig mange SSF'ere del
tog i middagen, som blev afholdt i
det gamle pakhus, som nu mest bliv
er benyttet til bådopbevaring.
Tak til alle som deltog og dem der
forsøgte, særlig tak til Øveballen
som gjorde et særdeles hæderligt

forsøg på at nå frem, men desværre
måtte vende om i Køge bugt.
Den enlige båd der deltog i kapsej
ladsen, kvitterede ved at vinde sej
ladsen, desuden blev Trio også
præmieret med en plaquette for god
bevaring, og en vandrepokal for
hurtigste krydser, så alt i alt var det
en god høst af sølvtøj, den enlige
båd tog med sig hjem til SSF, dog
måtte bådens skipper og mandskab
stille op til interview med den lokale
avis inden afsejlingen til Sundby, de
var dog efterhånden vant til det idet
de var blevet filmet til TV2 Øst da
gen før.

John er død.
Min kære gamle ven gennem en
menneskealder, John Damhave,
måtte til sidst bukke under for
den grimme sygdom, der tærede
ham væk.
Hans liv var Sundby Sejlfore
ning, som han besøgte hver dag,
og underholdt de forskellige med
hans frække/sjove bemærknin
ger, som alle der kendte ham,
vidste kom fra et godt og varmt
hjerte.
Utallige er de gode oplevelser
man har haft sammen med ham
og han vil blive mindet og savnet
i Sundby sejlforening sammen
med hans far, Hans, og hans
mor, Gudrun, som også i en år
række var trofaste medlemmer af
vor forening.

Mandag den 10-9 er der tilmelding
til den praktiske prøve, tal med din
instruktør om dette, idet det er in
struktøren der indstiller.
Fredag den 5-10 er der afslutning for
sejlerskolen og venner klokken 19 00 1
pejsestuen.
Husk at sætte kryds i kalenderen!

Vagn
Lørdag og søndag 6&7-10 er der
afrigning og oprydning i bå
dene og i
teltet, således at bådene kan
tages på land.
Datoen for den årlige kanal
rundfart er endnu ikke fast
lagt, når dette skrives, se efter
opslag i havnen eller spørg
din instruktør.
Med sejlerhilsen
Claus Villadsen
Skolechef

Towærkskursus
Nærmere oplysninger følger senere her i bladet og på
tavlen i mellemgangen
Kurset er gratis, der må dog påregnes et mindre beløb til materialer.
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Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

fra bestyrelsen

Navigation

teoretisk del

Onsdage kl. 19 - ca. 2130

ønsker følgende ny medlemmer velkommen

Tilmelding og kursusstart:

onsdag den 3. oktober
kl. 1900 i Skipperstuen
Se opslagstavlen i mellemgangen
Kurset gennemgår det pensum
der skal bruges for at bestå

"Duelighedsprøve for lystsejlere
teoretisk del"
og afslutter med eksamen
ca. 1. april.
I kurset indgår et "søsikkerhedskursus", hos Falck.
Pris kr. 600.- ecxl.
materialer og
eksamensgebyr.

Underviser:
Poul Christensen
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Sundby Sejlforening
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Tak

er det ord jeg kan finde for den
dejlige fødselsdagsgave jeg mod
tog fra medlemmerne til venstre
for klubhuset.

Søren Ejsenhardt
Engmarken 10, 2770 Kastrup
Claus Giessing
Sognefjordsgade 1, 2300 S
Lars Puge Kasveske
Peter Fabersgade 24, 2200 N
Bo Laugesen
Lemnosgade 22, 2300 S
Erik Aaberg Larsen
Weimar gade 5, 2300 S
Niels Larsen
Kongedybs alle 1, 2300 S
Marie Frank Mitchell
Reberbanegade 14, 2300 S
William Lelie Mitchell
Reberbanegade 14, 2300 S
Niels Tholstrup Nielsen
Peter Fabersgade 22, 2200 N
Tonny Petersen
Pindosvej 12, 2300 S
Henning Seehausen
Abildgaardsvej 89, 2830 Virum
Rasmus Keinicke
Nyrnberggade 48, 2300 S
Paul Henrik Larsen
Oehnsschlægergade 56, 1663 K
John Peter Markamp
Ungarnsgade 16, 2300 S
John Rasmussen
Hovedvejen 133, 2600 Glostrup
Niels Henrik Sørensen
Ahlefeldtsgade 22, 1359 K
Lars Braat
Lobeliavej 28, 2300 S

Claus Bo Christensen
Hollænderdybet 7, 2300 S
Vilhelm Iversen
Badensgade 29, 2300 S
Jesper Jacobsen
Østrigsgade 38, 2300 S
Jamina Klitsø
Fredenhøjs alle 4, 2300 S
Marianne Elisabeth Klitsø
Fredenhøjs alle 4, 2300 S
Peter Vilhelm Rex
Islands Brygge1 B, 2300 S
Kristian Mody
Amagerbrogade, 2300 S
Martil Skjold
Grækenlandsvej 35, 2300 S
Peter Thusgaard
Ved Amagerport 18, 2300 S
John Alfred Werge
Ved Amagerport 9, 2300 S
Flemming Kent Von Wowern
Fredenhøj alle 4, 2300 S
Allan Rasmussen
Tingvej 75, 2300 S
Poul Bengtsen
Mølndalsparken 35, Albertslund
P. Ghasem Shirali
Kirkegårdsvej 48, 2300 S
Flemming Bundgaard
Nyrnberggade 26, 2300 S
Jesper Arntsen
L. J. Brandes alle 14, 1956 FP

Gaven:

En kogebog selvfølgelig.

Billige kvalitetstryksager

Ikke nogen almindelig kogebog,
men en meget speciel kogebog,
nemlig den gamle

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
TIL SPECIALPRIS
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

"Frk. Jensens kogebog"

Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger

en meget tidlig årgang, et kle
nodie blandt kogebøger og en bog
jeg har ønsket mig i mange år.

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Endnu en gang, tak for den glæde
i har givet mig.
Tina
Restauratør

5

Alt i bogbinderiarbejde
Fotografering til brochure brug
Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder.
DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning.
Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag.

^
JC

SAfOffsettryk
v/ Tina og Saren Maller

Saltværksvej 134 * 2770 Kastrup * TIf-Fax. 32 51 71 79
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FILigger farver - og
International bådmaling
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 København S
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

Sundby.
Dragør.

Amagerbrogade 164
2300 København S.

Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. Tlf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
Tlf. 33 13 73 23.

Oktober 2001
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60. Årgang

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030.
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Postgirokonto: 7 05 65 16

Telefax

32 59 35 60

Havnekontoret

Restaurationen

32 58 32 96

Åbent: man. -ons. kl. 1230- 1330 & tor. kl. 16 -17

32 58 14 24

Foreningens e-mail adresser:
SSF's hjemmeside:

www.home.worldonline.dk/~ssf

Bestyrelse:

ssf@e-postboks.dk

Havneudvalg.

ssf_havnen@e-postboks.dk

Kapsejladsudvalg:

ssf_kapsejlads@e-postboks .dk

Sejlerskolen:

ssf_sejlerskoIen@e-postboks.dk

Ungdomsudvalg:

ssf_ungdom@e-postboks.dk

d

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Jens Green Jensen
E-mail
Næstformand:
Erling Jørgensen

..32 97 09 39
32 59 49 24
32 95 36 89
32 58 63 00

.22 35 10 24
hegr@sIv.dk
hegr@e-postboks.dk

Festudvalg:
Vagn Preisler

32 55 23 03

Målere:
Jan Simonsen
Karl K Thorup

22 90 06 36
32 58 43 11

Sundby Sejlforening

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

32 52 98 89

Tryk:

.SM Offset Tryk,

Oplag:

.1.400

Deadline for indlevering af stof
tit næste blad er:
den

Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Preben
Jacobsen
@ 32501978

P'e

i måneden.
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Bådtransport

andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

d
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Amager

Maskintransport

e
r
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a

20 32 02 38
. .,chiep@private.dk

Udgiver:

2

32 84 81 31
sejlerskolen@hotmail.com

Ungdoms- og jolleleder:
Henrik Gravesen
E-mail
eller,........... r.

32 58 20 36
....bjorka@mail.tele.dk

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
Erling Jørgensen

32 52 98 89

Skolechef:
Claus Villadsen
E-mail

32 57 13 40

Kasserer:
Jørgen Rindal

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail

Kapsejladschef
Erik Povlsen

32 58 63 00

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen
Sekretær:
Bjørka Schandorff
Email

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim Petersen
24 93 08 92

32 50 63 65
jgj@di.dk
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JHøtdag den
20. oktober
Standeren hales ned
kl. 1? 00
Herefter er SS3 oært
for en øl eller vand
Jina serverer
dyresteg og trifli
kl. 18 30
Leoende musik
til kl. 01 00
Imåske ekstratime)
Vris: kr. 110,Qå ikke glip
af denne dejlige
aften i selskab
med familien
og vennerne

Vagn

2001

Forsidebilledet:
En rigtig optimistisk optimist

Sundby Sejlforenings
årlige havnerundfart
løber af stabelen

lørdag den 3. november
Tag familien med på en hyggelig fællestur
rundt i Københavns havn.
kl. 930
mødes vi på Søndre Mole
hvor vi får den første orientering
og- så får vi nok en lille én.

Kl. io00
sejler vi i samlet flok fra SSF
Vi lægger til kaj og holder pause flere steder
på turen, så husk endelig at medbringe
kaffe, kage og madkurv til besætningen.
Alle både uden mast kan deltage
(vi sejler også under nogle af broerne)

Sidste år deltog 27 både og der er plads til mange flere
3

Sejlads med
Kristine Roug
I weekenden den 8. - 9. septembern var der sejlads for alle i Sundby Sejlforrening.
For at gøre lidt reklame for sejlsport havde Sundby Sejlforening i samarbejde med Holmbladsgade Kvartersløft
arrangeret en sejladsweekend hvar OL-sejleren Kirstine Roug instruerede og gav gode råd om sejlads.
Blandt dem der mødte op var for Marc og Kristian i Laserjoller og Anders og Loise i Optimistjoller samt Danielle
som prøvedes sig som styrmand på følgebåden

Der var plads til at prøve
lidt af hvert for enhver
alder.
Her er Kritine Roug og den
måske nye styrmand på føl
gebåden

Træninig, træning og atter træning. En lang god træningsdag med tips og gode råd fra en specialist gav gode resultater og en rigtig munter
dag på vandet.

4

Ijigggig!

Kæntringsøvelser, hvor det gælder om hurtigt at få båden på ret køl igen.

Gå masten rundt, en balanceøvelse.

;

Laserjoller, skarpt forfulgt af en ivrig optimist.
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Om Old Boys 2001
Af Kent Nielsen, Astrid Arge og Birthe Rasmussen

Så har der igen været afholdt
Old Boys, og årgang 2001
var en af de store med 15
deltagende hold.
I det følgende et kort referat af begi
venhederne. Så lad os begynde med
begyndelsen lørdag morgen kl. 9 00 .
Vejret var perfekt til solbadning og
lignende, men kunne også bruges til
sejlads, så forventningerne var i top
hos de fremmødte 40-50 mennesker.
Efter den obligatoriske morgenan
dagt var vi klar til at gå i gang med
dagens sejladser.
Der var planlagt 3 sejladser til hvert
hold både lørdag og søndag, og alle
sejladser blev gennemført.
Holdene var delt op i 2 grupper A
og B. Forklaringen herpå fik vi søn
dag morgen.
Hvilke hold, der skulle sejle mod
hinanden om lørdagen, blev afgjort
ved lodtrækning.
Gruppeindelingen blev så ændret til
om søndagen, således at de 7 mest
vindende hold, fra om lørdagen,
blev sat i gruppe sammen. Vi andre
blev så anbragt sammen i en gruppe
for sig.
Ideen hermed var, at alle skulle have
en mulighed for at vinde. Ideen er
ikke prøvet før, men må siges at
være en succes, således at det ikke er
de samme hold der vinder alt.
Glæden ved at sejle bliver også
større for alle, når man sejler mod
jævnbyrdige modstandere.
Pointtallene fra de 2 dage blev her
efter lagt sammen, således at delta
gere fra begge grupper kunne kom
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me op på sejrsskammelen, hvilket
også skete.
Vejret lørdag var varmt og solrigt,
dog var vinden til tider lidt svag.
Lørdag aften var der arrangeret
sammenkomst i pejsestuen med
spisning og musik.
Om det første må man sige at de
fleste sikkert var meget tilfredse
med, at den oprindelige menu (flæ
skesteg og citronfromage) var skiftet
ud med noget mere eksotisk.
Musikken faldt mindre heldigt ud
især i starten, men det lykkedes da
til sidst at få en svingom eller to.
Brugen af en sådan musikmaskine
kræver nok, at man har sat sig grun
digt ind i brugsanvisningen i forvej
en, samt at der gælder visse regler
for benyttelsen. Tilsyneladende var
maskinen også forsynet med nogle
default valg, som bare gik i gang og
derved forhindrede de fleste i at
vælge musik.
Søndag morgen startede med et helt
andet vejr (ingen sol og meget vind).
Midt på dagen løjede det lidt, men
søen havde svært ved at falde sam
tidigt.
Mod slutningen af sejladserne tog
vinden til igen. Det blev således en
våd fornøjelse at sejle sidste sejlads.
Endnu mere vådt blev det at sejle
bådene ud til Lynetten, og flere af
deltagerne var meget tæt på at få en
ufrivillig vandgang.
Det friske vejr var formentlig også
årsagen til, at Annie Juul blev for
synet med et halvt hønseæg i pan
den, og at Ralf Jensen pludselig be
fandt sig med blodet flydende ned
over panden. I begge tilfælde var det

en smuttende spilerbom, der var år
sagen. De tilskadekomne var dog
ved godt mod ved sejladsernes af
slutning.
Om resultaterne kan kort siges føl
gende:
Nr. 1 blev Jan Knudsen med gaster
ne Marina Mc.Dougal og Jørgen
Jensen.
Dette hold slap endda for yderligere
tiltale.
Nr. 2 blev Claus Brask med gasterne
Janni Winter og Torben Rottbøl.
Dette hold tog sig ligeledes af kva
jepræmien og vandt lodtrækningen
om at skaffe præmier til næste år.
Nr. 3 blev Ole Juul med gasterne
Annie Juul og Ivan Besby.
Dette hold vandt lodtrækningen om
at få lov til at arrangere fest næste år.
Endelig var undertegnede så heldige
at vinde retten til at skrive dette
referat.
Præmierne var i år velvilligt skæn
ket af Kastrup Marine Service, hvil
ket vi hermed skal bringe en tak for.
Alt i alt et vellykket arrangement,
hvor nye kræfter havde fået nye go
de ideer, og i øvrigt stod for det
praktiske arbejde. Dog var det de
gamle prøvede kræfter, som stod for
det praktiske med øl og pølser i ju
niorhuset.
Med venlig hilsen og på gensyn
Kent Nielsen, Astrid Arge og
Birthe Rasmussen

HØer's
yachtværft & udstyr

Vagtsæsonen
i SSF starter 1. oktober

Fleece, Jakker, Veste,
Tasker, m.m.

Alle medlemmer under 65 år, der
har plads i havnen eller har fartøj
på land, er pligtig til at gå to natte
vagter i perioden fra 1. oktober til
30 april.

-25%
På udvalgte modeller
Vi skal have plads til
Vinterkollektionen, som

Tilmelding sker på blanketter, der
findes i mellemgangen bag Skipper
stuen.
Samme sted er der opslået vagtliste
for de første måneder samt en over
sigtskalender for hele vagtåret.
Udfyldte vagttilmeldingsblanketter
lægges i postkassen til vagtstuen i
mellemgangen (ikke på kontoret).
Vagtlisten ajourføres hver hverdags
morgen, i den rækkefølge tilmel
dingerne er modtaget.

kommer i september.

Wiggler

original

Det er nu lykkedes os at få
de meget efterspurgte pirk og
blink hjem.
28g
25,- lOOg
44,40g
29,- 200g 67,60g
29,- 300g 73,50

Oliesump-pumpe
Manuel
Vacuum

Castro!

165,420,

Super outboard plus.
2-takt motorolie for
alle udenbordsmotorer
NMMA TCM III
11.
49,41.
169,-

Olie
SAE 15W/40 11.46,50 41. 169,
SAE30
11.32,41. 132,-

Vinterkonservering

Det kan stærkt anbefales at gå sine
vagter i starten af perioden.
Erfaringen viser, at alt for mange
venter til senere og så er vagterne
ofte besat.
Det koster et gebyr på kr. 500.- pr.
vagt der ikke gået.

af din motor.
Bestil tid i god tid. Vi konservere de
fleste mærker af både uden- og indenbordsmotorer.

Åbningstider
man- fredag
9.00-17.30
Lørdag
9.00-14.00.
(d.15.3-15.7 +1.12-24.12)
Søn-helligdage
9.00-14.00
Sode p-pladser.

Amager Strandvej 407 2770 Kastrup tlf 32503017 fax 32503435

En nattevagt starter kl. 22 00 og er
slut kl. 6 00 næste morgen.
Et vagthold består af mindst 2 og
højst 3 medlemmer.

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS
Billige kvalitetstryksager

SSFs regler for vagtmandsordningen kan læses på side 27 i det gule
hæfte med foreningens love.
Er du i tvivl om noget kan du hen
vende dig til pladsmanden på
havnekontoret (se side 2)

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

s

Kataloger - Faktura - Kuverter - Etiketter - Brevpapir - Prislister - Bøger ^5'

#
Venlig hilsen
Søren Poulsen
Pladsmand.

Alt i bogbinderarbejde

•

c Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 2.
v.

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag s>
(0

CL

SMQffsettfyJj

|

Lt

v/Tina og Søren Møller

<q

Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79
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IStiv ven med en Qtønlænder
Dette var der i weekenden den 15. og 16. september i bogstaveligste forstand mu
lighed for, da Kvartersløft Holmbladsgade i samarbejde med Sundby Sejlforening
arrangerede havkajakkursus på foreningens jolleplads.

Inden man fik lov at sejle i kajakken blev man iført en våddragt for at kunne
holde varmen hvis man faldt i vandet. Herefter en meget grundig instruktion i
kajakken og dens funktion

I et forsøg på at få kvarterets unge til i deres fritid
at være aktive på vandet, havde Kvartersløft
Holmbladsgade taget initiativ til arrangementet "
Bliv ven med en Grønlænder", hvor alle inter
esserede havde mulighed for at prøve at ro en
havkajak, eller hvis lysten og modet var tilstede at
forsøge sig med en grønlændervending.
Arrangementet var blevet annonceret i
Amagerbladet, og derudover var der blevet delt
sedler ud på kvarterets skoler. Dette gav pote i og
med, at der i løbet af weekenden var mellem 40 og
50, der var ude at prøve kræfter med en havkajak.
Havkajakken er en kajaktype, der i sin form tager
udspring i de traditionelle grønlandske kajakker.
De produceres i dag i enten af plastik eller glas
fiber og har altid to vandtætte rum, der dels gør
dem meget sikre, men også muliggør at man kan
medbringe bagage til længere ture, der i de tætte
rum kan forblive tør. Havkajakken er ikke så hur
tig som de meget udbredte tur og kapkajakker,
men den er til gengæld så stabil, at den med lidt
øvelse kan bruges i alt slags vejr og eventuelt også
til lystfiskeri. Da havkajakken ikke i første omgang
indbyder til organiseret konkurrenceroning, afvis
er de fleste kajakklubber i hovedstadsområdet at
optage medlemmer, der ønsker at ro denne kajak
type. Der er derfor for SSF et oplagt medlemspotentiale inden for denne sportsgren. De moderne
havkajakker er et forholdsvist nyt fænomen, der i
øjeblikket oplever en enorm tilstrømning af nye
aktive. Dette kan også ses her i SSF, hvor der de

Malik og Soolut på 6 og 8 år skal ud på deres første tur i kajak

Demonstration af en rigtig grønlændervending, sådan hele vejen rundt.
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Jens Fisker tv. i en hjemmebygget kajak, der på traditionel vis er
udsmykket med rigtige tænder fra kaskelothvalen

sidste par år er kommet nye medlemmer
udelukkende med henblik på at ro havkajak. Til
det aktuelle arrangement havde Kvartersløft
Holmbladsgade lejet 10 havkajakker samt to in
struktører plus det tilhørende udstyr - herunder
våddragter, der på trods af det flotte efterårsvejr
nok var en medvirkende årsag til, at flere af de
fremmødte faktisk lærte at lave en grønlændervending i løbet af weekenden.
Ligeledes mødte at par grønlændere fra Kofoeds
Skole op. De kunne, udover at demonstrere tradi
tionelle grønlandske kajakker, lære de lidt mere
øvede kajakfolk forskellige variationer inden for
området kajakvendninger. Vi blev således belært
om, at der findes over tyve forskellige måder at re
jse sin kajak på i forlængelse af en kæntring.
Set fra Sundby Sejlforenings side må det betragtes
som at stort plus at så mange børn og unge valgte
at besøge foreningen.
Mange af de fremmødte ytrede stort ønske om at
kunne fortsætte inden for havkajaksporten og
spurgte interesseret til mulighederne i SSF.
Det må bestemt være værd at overveje, om ikke
klubben skulle købe nogle havkajakker, så frem
tidige interesserede vil kunne gøre sig erfaringer
med sporten inden et eventuelt køb.
Med kajakhilsen
medl.nr 45
Bjørn Amundsen

Mange besøgende viste stor interesse for at prøve at sejle i kakak

Også nybegyndere fik lov at prøve en vending i kajak. Her hjælper en instruktør
med at få kajakken helt rundt.

-

.

At komme op i en kajak medens den befinder sig på åbent vand er lidt af en balancekunst. Det lykkedes faktisk SSF's
juniorleder, Henrik Gravesen, både at komme op i kajakken og at lave en rigtig grønlændervending.
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Matine
Søndag den 2. september blev der blændet op for årets første Matine.
Dejligt koldt bord og skøn musik fra Dario fik en masse mennesker til at
besøge dansegulvet og rigtig hygge sig på en ellers dum regnfuld søndag.
Næste Matine vil blive søndag den 7. oktober hvor vi igen vil møde vore to
venner

Nynne
&
Ragner
Hvis du ikke har oplevet dem før, så giv dig selv en chance for at se dem her i
SSF.
Grundet en forventet stor tilslutning til matineen, vil salen være lukket for an
dre end de deltagende til koldt bord og matine, mellem kl. 12 og 17 på dagen.
Øvrige gæster henvises venligst til skipperstuen!
Vagn

Snyd ikke dig selv
forfor en hyggelig
eftermiddag i ven
ners lag.
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Fisketuren!
Lørdag den 1. september gik fisketuren af stabelen med 67 deltagende fiskere.
Et pragtfuldt stille vejr gav de deltagende virkelig mulighed for at udfolde sig på
havet.
Første præmien med en torsk - urenset på 5,80 kg gav en klar første præmie, men
også en båd der kom hjem med 85 hornfisk, (over 30 kg) fik os andre til at spile
øjnene op.
Senere efter Tinas meget veltillavede skipperlobescoves udleveredes de mange
pragtfulde sponsor gaver. Kom igen til næste år.
En stor tak til alle de talrige sponsorer der gjorde dagen så uforglemmelig for de
deltagende.

Præmier
Bådnavn

lste
2den
3die

Lakaj
Speedy
Snapper

lste Laxen
2den Laxen
3die Kluns
4de Smølfe
5te
Kluns
lste
lste

Maya
Maya

Fiskeart

æmie

torsk
torsk
torsk
Ho
Ho
Ho
Hornfis
H

iiiiiiil

Mååååamm
wmtåmmrn

A.C.Smidt - Dyberg - Amager Møller - Suhr Autogenbrug - Langebro Cyler - Ål Sport
SSF - Prampladsen - Vagn - Tina - Margit - Søren Post/Kim - Tryksen/Hanne - Finn
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 27. august 2001
Punkt la, Protokol:
Der foreligger intet referat fra besty
relsesmødet den 25. juni, da besty
relsen ikke var beslutningsdygtig på
grund af fravær. Der blev alene givet
orienteringer.
Punkt lb, Eksterne forhold, der
vedrører SSF:
En redegørelse vedrørende Maritimt
Ungdomshus er udsendt til Kvartersløftets styregruppe. Heri er det
anslået at kommunens udgifter in
den huset kan opføres vil beløbe sig
til ca. 5 mil. kr. Det drejer sig om en
asfalteret stiforbindelse fra Amager
Strandvej og til huset, oprensning af
pladsen ved huset (målt til forure
ningsgrad 4) samt forsyningsforhol
dene (el, vand afløb evt. fjernvarme).
Fra et senere møde refererede
Henrik Gravesen, at alt stadig er
oplæg, der er ingen afgørelser taget,
og der er ikke taget højde for opfø
relsen af en ny bedding på stedet.
Oplægget til arkitektkonkurrencen
er færdigt.
Jens Green oplyste, at han deltager i
den høring, der afholdes i Amager
Bio midt i september om Metroen og
dens omegn. Alle er velkomne.
Det blev også oplyst, at Lynettens
lejemål er forlænget til 2022 på visse
betingelser.
Generalforsamlingen holdes den 28.
oktober og indvarsles i det kommen
de nummer af bladet. Forslag skal
være bestyrelsen i hænde senest 4
uger før. Derfor rykkes næste be
styrelsesmøde til den 1. okt.
Af de bestyrelsesmedlemmer, der er
på valg, meldte kapsejladsen alle
rede nu, at han ikke ønsker at gen
opstille.
Punkt 2, Beretning:
Intet.
Den indkomne post behandledes un
der de relevante punkter.
Punkt 3, Havn og plads:
En ansøgning om bådplads i havnen
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er afslået, da ejeren ikke har duelighedsbevis.
Fra Graae og Hilmand er motaget
tilbud på 2 rustfrie udslagskummer
til tømning af tørklosetter samt på
placering af samme. Bestyrelsen var
enige om at modtage tilbuddet og at
få etableret kummerne så de er klar
til brug til næste forår.
Kloakkerne er blevet spulet igen
nem, og det er konstateret, at fedt
udskilleren er defekt. Da det er no
get, der skal repareres hurtigst mu
ligt, har bestyrelsen accepteret et
modtaget tilbud, og arbejdet udføres
snarest muligt.
Det er konstateret, at hætterne på
lamperne på midterbroen falder af.
Det besluttedes at indkøbe en bedre
type, der går længere ned på stande
ren og kan skrues fast.
Det blev indskærpet, at der skal
lægges en seddel til pladsmanden,
når "Bollen" lånes.
Der er modtaget to tilbud på repara
tion og asfaltering af vejen fra ind
kørslen og frem til og ind. container
pladsen. Det ene er fra Fa. Ryan An
dersen og lyder på kr. 145.000 ex.
moms. En reparation af hullerne ale
ne vil hos samme koste kr. 16.500.
Det andet tilbud er fra Københavns
Kommunes tekniske forvaltning og
lyder på kr. 108.000 ex. moms for as
faltering. Der var enighed om at ac
ceptere Ryan Andersens tilbud, og
arbejdet sættes i gang snarest.
Punkt 4, Klubhus:
Arbejdstilsynet er kommet med føl
gende tre påbud:
1. Restauratøren skal tilmeldes be
driftssundhedstjenesten.
2. Senest den 20. sept. Skal der være
etableret udsugning ved opvaske
maskinen. Elo og Erling indhenter
tilbud og foranstalter iværksættelse.
3. Der skal monteres en kontrolan
ordning (alarm) på udsugningen
ved komfuret.
Klubhusets toiletter er ikke i orden.
Der er konstateret et brud på kloak

ledningen. Den vil blive gennemfoto
graferet en af de nærmeste dage, så
det kan konstateres, hvor bruddet er,
så det kan blive lavet. Løsningen af
dette problem har højeste prioritet.
Priserne på ovennævnte opgaver,
der alle skal udføres, får indflydelse
på arbejdet med indkørslen. Når der
er overblik over udgifterne til kloak
og udsugning vil der blive indkaldt
til et ekstraordinært bestyrelsesmø
de, så der kan tages beslutning om,
hvorvidt indkørslen vil blive både
repareret og asfalteret, eller om den
alene vil blive repareret.
Der har været en del utilsigtede
udløsninger af alarmen. Teknikeren
har oplyst, at det skyldes, at insekter
(især edderkopper) kan udløse den.
Det problem var der ved installerin
gen udtrykkeligt blevet gjort op
mærksom på, at vi ikke ønskede at
have.
Erling har aftalt møde med firmaet,
og SSF vil tilbagevise de boner, der
er udstedt, som grundløse.
Der ventes på at arbejdet med fol
dedørene skal gå i gang.
Der er problemer med skruer og
bolte i køledisken. Den vil blive re
pareret til januar.
Der vil blive opsat en pusleplads i
det udvendige dametoilet.
Det blev vedtaget, at pensionisterne
kan indkøbe et strømbesparende
køleskab til jollehuset.
Punkt 5, fester og arrangementer:
Den første søndag i september, okto
ber og november vil der blive af
holdt matiné i klubhusets restaurant.
Udvalgsformanden gjorde endnu en
gang opmærksom på, at klager over
restauranten og betjeningen kun
modtages skriftligt.
Han opfordrede også til at man
husker at koordinere arrangementer
ved at skrive dem på kalenderes i
bestyrelsesværelset.
Vagn blev ligeledes opfordret til at
komme med forslag til den årlige
bestyrelsesskovtur.

Punkt 6, Sejlerskolen:
Man har modtaget den skriftlige
vurdering af den tilbudte IF-er.
Sejlerskolen ønsker ikke at købe bå
den, hvorfor bestyrelsen blev enige
om at udbyde den til salg på en auk
tion. Denne bekendtgøres i bladet.
Auktionen vil blive holdt søndag
den 7. oktober. Der vil være be
sigtigelse mellem klokken 12 00 og
15 00 , og skriftlige bud i lukket kuvert
kan afgives på klubbens kontor se
nest klokken 16 00 . Oven i budet til
lægges kr. 1500, som klubben har
haft i udgifter til synsrapporten, som
vil blive udleveret til køberen.
Skolechefen takkede den anvarlige
for klubbens hjemmeside, idet den
har skaffet indtil flere medlemmer.
Punkt 7, Ungdom og joller:
Ungdomslederen berettede, at man
på pladsen har store problemer, for
di der urineres op ad skurene, så
stanken sætter sig i tøj og andet, der
opbevares i dem. Denne uskik forgår
tilsyneladende mange steder og ud
øves af mange. Plakater og påtale
har ikke hjulpet.
Det skal derfor - utroligt nok - på
peges, at der er toiletfaciliteter nok
på området, og at de skal benyttes.
Hvis nogen antræffes i "ulov
ligt"ærinde vil man blive indkaldt til
en samtale på kontoret.
"B-optierne deltog i "Fireworkscup" i
Assens. To juniorer har deltaet i
nordisk mesterskab i Yngling i
Norge, hvor de fik en tilfredsstillen
de placering som nr. 13 af 29 både.
To Optijoller med småskader er
bragt til reparation hos Heller.
I forbindelse med et idrætsfremstød
fra Holmbladsgades Kvartersløft i
weekenden den 8.-9. sept. deltager
vi med et sejladsprogram. Der for
ventes deltagelse af Kristine Roug og
evt. præsenteres forskellige joller fra
de andre sejlklubber.
Afdelingen har planer om at arran
gere et besøg hos Søværnet i Auderød.
Der har i den senere tid været en del
interesserede unge på besøg i af
delingen. En del af disse er potetielle
medlemmer. Derfor er det et pro
blem, at der har været stor afbudsfrekvens fra trænerne i samme peri
ode, men der arbejdes på en løsning.
I den sidste weekend i september

sejles der sjællandsmesterskaber i
Skælskør. Alle Jollesejlere, der har
lyst, kan deltage.
Der arbejdes på en aftale om en af
leveringsforretning med søværnet i
forbindelse med lån af både begge
veje.

Joller generelt:
Det er konstateret, at en del folk
udefra kommer ind og stiller deres
joller på pladsen uden at være meldt
ind. Da der også er faste pladser på
jollepladsen, må det understreges, at
ingen må stille joller her uden at ha
ve haft kontakt til klubben via kon
toret først.
På forespørgsel fra skolechefen vil
jollelederen undersøge om klubbens
følgebåde opfylder kravene til at
kunne bruges som skolebåde i for
bindelse med erhvervelse af speedbådskørekort.
Fra SSF's side forlanges det at bru
gerne af følgebådene har kørekortet
hertil.
Punkt 8, Kapsejlads:
Årets to store stævner blev overstået
på bedste vis, og kapsejladschefen
roste den flotte indsats fra de mange
medhjælpende medlemmer, også til
de akut opståede opgaver.
Fra deltagerne i begge stævner har
der også været udtrykt stor tilfreds
hed med arrangementerne.
Jørgen Ring fra KDY har givet ud
tryk for, at Dame-DM var rosvær
digt gennemført, men at man vil fo
respørge i DS om banen under lig
nende vejrforhold vil kunne gøres
kortere.
På grund af manglende tilslutning
er det planlagte "Broræs" aflyst.
Fra SSF har en del både deltaget i
Svendborgs stævne for gamle træ
både og vundet deres løb med tre
førstepladser. Også her berettes om
et godt stævne.
Punkt 9, Motorbåde:
Borstahuseturen med 9-10 deltagen
de både var også i år vellykket.
Fiskekonkurrencen, der foregår den
1. sept. er tilrettelagt og som sæd
vanlig er der gode sponsorer.
"Bollen" bruges til deltagere, der
ikke selv har båd.
Der holdes generalforsamling (revsegilde) på Prampladsen den 31. au

gust kl. 1500 for medlemmerne af røgelauget og prampladsen.
Problemerne med fiskeaffald og
urinering tages op her.
Forsikringssagen fra Amagerværket
er endnu ikke afsluttet. De berørtes
tålmodighed er ved at være opbrugt,
men Jens presser stadig på for af få
en afklaring.
Der gøres opmærksom på, at konserveringsvæsken fra de store på
hængsmotorer skal hældes i en
tromle, der vil blive opsat ved siden
af spiloliebeholderne.
Punkt 10, Sikkerhed:
Vagtordningen kører fint. Der er
sket en bedring i problemet med
henkastning af fiskeaffald. Det hen
stilles dog stadig, at affaldet enten
smides helt ude på fiskepladsen eller
på de dertil beregnede steder, og
ikke i vandet lige uden for klubben.
Punkt 11 Bladet:
Intet.
Punkt 12, Evt.:
Det henstilles til fiskerne, at man for
søger at undgå at anbringe net og
vager lige i båkeretningen, da det er
svært at se dem især ved natsejlads.
En ny DS-bøje er bestilt, men der er
lang leveringstid. Man håber at
kunne placere den til næste år.
Mødet slut 2130
Jens Green Jensen Bjørka Schandorff
Formand
Referent

TV2's nye
sejlsportsprogram
på TV2 Zulu
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fra bestyrelsen

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Søren Agger
Slusevej 5, 2300 S
Michael Demant
Brønby Nord Vej 92, Brøndby
Brian Ekstrøm
Sofienhøjvej 5, 2300 S
Jørgen Ivar Johanson
Nyvej 25, Albertslund
Kurt Richardt Riber
Vangedevej 118, Gentofte

Spilerstage
sælges
Guldeloxeret, 3,55 meter
Kr. 500,A 235 Simonsen
tlf. 20 90 06 36

Vi er lige så lokale,
som cfu er«

Generalforsamling
Søndag den 28. oktober
kl. 900
i klubhuset
&

Sommertid slutter

-fra & til medlemmerne
Til SSF og venner
På grund af en fejl får i først min
hilsen nu.

BÅDUbSTYR

Tak til jer alle for jeres deltagelse
ved Johns begravelse

KOM OG SE DE SIDS/TELNYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLBI LÆDNING

Venlig hilsen
Jeanne Damhave Ekstrøm

VI HAR

INSTRUMENT
BLOKKE/BES
TOW/ERK
MALIN
SEJ LERTØJ
GAVBARTIK!

OG FITTINGS

ITIM MODE

ERVICE

KAST
SALTVÆRKS
TLF. 32-500504
ÅBENT HELE ÅRET :
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RUP
MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00

se, - jeg
tør godt

Snuppetifartent
Hva!
ka'jeg op
på den?

Der er ingen køl
under - er den
mon faldet af?

il&l

OK, så prøver jeg, men det
er altså ikke nemt at holde
balancen når kølen mangler

Pu-ha, det er ikke
nemt at tage sådan
en på - på vandet.

• '•

Orv manner,
se, jeg ku' godt!

'• rSfx:- '

^

FlLigger farver - og
International bådmaling
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 Kobenhavn S
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

Sundby.
Amagerbrogade 164
2300 København S.

Dragør.
Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

Flligger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
TIf. 33 13 73 23.

November 2001
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Fra
DANSK SEJLUNIION

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900- 2030.
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg

"SejlSporten"
TV2's nye sejlsportsprogram

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesvaerelset

32 59 35 80

Postgirokonto: 7 05 65 16

Telefax

32 59 35 60

Havnekontoret

Restaurationen

32 58 32 96

Åbent: man. - ons. kl. 1230 -1330 & tor. kl. 16-17

32 58 14 24

Foreningens e-maii adresser:
SSF's hjemmeside: . . . . w w w . h o m e . w o r I d o n l i n e . d k / ~ s s f
Bestyrelse:

ssf@e-postboks.dk

Havneudvalg:

ssf_havnen@e-postboks.dk

Kapsejladsudvalg:

ssf_kapsejlads@e-postboks .dk

Sejlerskolen:

ssf_sejlerskolen@e-postboks.dk

Ungdomsudvalg:

ssf_ungdom@e-postboks.dk

Volvo Ocean Race programmerne
sendes også fra den 23. september
2001 og næsten hver uge indtil ju
ni 2002 på TV2 Zulu, ligesom der
hver måned sendes at ca. 50 min
utters program på TV2 Danmark.
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E-mail
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Henrik Gravesen
22 35 10 24
E-mail
hegr@stv.dk
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.. hegr@e-postboks.dk

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
;Erling Jørgensen

Festudvalg:
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32 58 63 00
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Jan Simonsen
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"SejlSporten" som er et ca. 1 times
magasin, sendes i alt 8 gange på
TV2 Zulu, første gang den 23. sep
tember 2001.

Vi håber sejlerne tager godt imod
disse programmer, og at rigtig
mange ser dem hver gang. Jo
bedre seertal, des bedre mulighed
er der for dansk sejlsport m.h.t. at
fastholde og udbygge samarbe
jdet med TV2 i fremtiden som sejl
sportens kanal, dels sådanne
specielle programmer, dels bedre
dækning i TV2 Sporten.
God fornøjelse,
Venlige sejlerhilsner
DANSK SEJLUNION

Mellem ægtefolk:
Hun- • tiår nu mor skal
Deadline for indlevering af stof
til næste blad er:

flytle ind hos os, Hiver
vi visl nød Hl al købe el

den Ple i måneden.

slørre hus!
Amager

Bådtransport
Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Maskintransport

Han: - Del ntjller ikke,
hun finder os
alligevel...

andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
S 32501978

2

Forsidebilledet:
Svensk skærgård lige øst for
Karlshamn. Se også side 6.

t>at'né ^

Sæt

4. november går det løs igen
for sidste gang i år med
^0?
(to
Søndagsmatiné
^*9
Kl. 12 starter vi som sædvanlig med
éfk%
7 « knlHp VinrH Vivnrpffpr H<=>n l<=»\7onrlc»
Tina
Tina's kolde bord, hvorefter den levende
musik spiller fra kl. 14 til 17.
vQ
Køb billet i god tid, idet der kun er
adgang til klubhuset med Matinébillet, jtø
tpL
Pris kr. 60,- pr. person
Det bliver en hyggelig søndag!
Spørg dem der har prøvet det. ^ *

i kalenderen allerede nu

*

Vagn

Sundby Sejlforenings
Julefrokost lørdag den 8. december kl.
14°°

Tina's usandsynlige kolde

a
^

julebord med alt til ganen.
Lotterier med fantastiske

præmier.
(Spørg blot dem der var
med sidste år)
5 Pris

kun kr. 120,- pr. personi

Billetter til julefrokosten købes hos Tina
- ski/nd dig, der er begrænset plads

Vagn

BØRNENES
Søndag den16. December 2001
kl.14.00
Kom og få en hyggedag med dine
børn eller børnebørn
Billetter kan afhentes hos Tina
Kun en billet pr. barn
Voksne 20.00 kr.
og børn10.00 kr.
På børnenes billetter vil vi

trække lod om

^

10 EKSTRA FLOTTE GODTEPOSER

Børnene vil få juleboller, sodavand,
is og godteposer.
Julemanden kommer kl. 14.00

Af hensyn til børnene er der
rygeforbud i klubhuset
fra kl.14 til kl. 17

"ko til Sundby Sejlforening
o

K*® Foreningen til Fremme af Idræt i Holmbladsgade

Kvarterhuset d. 27, september 2001.
Vedr.: Samarbejde mellem Sundby Sejlforening og Holmbladsgade kvarteret
Fra marts 2001 indledtes et omfattende idrætsprojekt med base i Kvarterløft
Holmbladsgade. I projektet arbejdes der med at etablere nye idrætstilbud efter behov samt
at koordinere den eksisterende idræt mellem skoler, instrtutioner og allerede etablerede
foreninger. Målet er et bæredygtigt idrætsnetværk i Holmbladsgade kvarteret! Kommende
faciliteter i forbindelse med Kultur- og Idrætsplanen for kvarteret; Kultur- og Idrætshusei
Det Maritime Ungdomshus og aktivitets strøget på Prags Boulevard, skal samtidigt efter
projektperiodens udløb kunne tages i brug med så stor indflydelse fra beboere og aktive
idrætsudøvere i området som muligt.
Samarbejdet med de idrætskræfter der er i området, ser vi som et væsentligt
udgangspunkt, hvis idrætten s Holmbladsgade kvarteret skal løftes, I den forgangne
periode har vi oplevet en samarbejdsvilje fra Sundby Sejlforening, der ligger op til et meget
frugtbart samarbejde for fremtiden. Med stor succes og tilfredshed for forhåbentligt begge
parter har vi allerede to vel overståede arrangementer bag os. Det seneste arrangement
stod i havkajakkens tegn. Et arrangement der for alvor kom til sin maritime ret i Sundby
Sejlforening, i en skøn blanding af grønlandsk kultur og kajaksporten havde de ea, 50
deltagende en rigtig god weekend.
Arrangementet var et tydeligt tegn på, at der er et behov i Holmbladsgade kvarteret for et
tilbud om at kunne sejle havkajak. Flere af de deltagende ytrede ønske om at blive
medlem af Sundby Sejlforening for at få denne mulighed. Hvis dette på sigt bliver en
realitet vil vi fra Kvarterløft i Holmbladsgade støtte det initiativ ved at bidrage med
formidling af tilbuddet, samt ved fortsat at indgå i arrangementer med havkajakken som
udgangspunkt. På den måde kan der blive dannet grobund for en rekruttering af
medlemmer til Sundby Sejlforening,
Vi har fra projektets side lavet en registrering af de deltagende \ havkajak arrangementet.
På nuværende tidspunkt har vi skriftligt kontakt til gruppen. 1 det kommende vinterprogram
for idrætten i Holmbladsgade kvarteret har vi ligeledes indlagt en havkajak dag, for at
fastholde engagementet og motivationen I gruppen.
Det er værd af nævne, at vores vilje til at støtte Sundby Sejlforening tager udgangspunkt i
sejlsport, og de ønsker man end måtte have i Sundby Sejlforening.
Med håb om et fortsat godt samarbejde ^ jjffjf

v v

V •

Charlotte Bøge Gregérsen, Idrætskonsulent

Kvarterhuset * Jemtelandsgade 3, 2. * 2300 København S
Til; 82 32 55 13 * Fax: 82 32 55 30 * E-maiS: ebg.hofrr#af.kk.dk * www.hdmbladsgade.dk

GENERALFORSAMLING
EFTERÅR 2001
Følgende er på valg:

Søndag den 28. oktober
kl. 900
i klubhuset

Formanden
Jens Green Jensen
Kapsejladschefen
Erik Povlsen (modtager ikke genvalg)
Ungdoms- og jolleleder
Henrik Gravesen
2 havneudvalgsmedlemmer
Holger Nielsen
Erling Jørgensen
Formanden for klubhus og bygninger
Elo Nielsen
1 suppleant til bestyrelsen
Jens Peter Skov
Kasserer
Jørgen Rindal
1 kasserersuppleant
Elin Brinkland

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Budget
4. Valg
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen
Andre forslag:
2.

Besstyrelsen foreslår pladslejen hævet fra 120,- kr. pr. m" til 130,- kr. pr. m 2 for sommer og vinter.
Vinterplads hæves fra 60,- kr. pr. m 2 til 65,- kr. pr. m 2 .
Skurleje hæves fra 200,- kr. pr. år til 250,- kr. pr. år, gældende for et enkelt skur, og et dobbeltskur fra 400,- kr. pr. år til
500,- pr. år.
Jens Green Jensen
Formand

Aldersfordeling i Sundby Sejlforening
September 2001
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Ferie 2002
De fleste er vel nok ved at være
færdige med den sejlende sommer
ferie i år, så er det de tider hvor vi
så småt begynder at planlægge
næste års ferietogt.
Lillebælt og det sydfynske øhav er
uden diskution et pragtfuldt sted at
sejle mellem alle de små hyggelige
øer og havne.
Men hvorfor ikke prøve at tage den
anden vej, østpå, op langs den
svenske sydkyst og opleve en rigtig
svensk skærgårdssejlads.
Skærgården begynder allerede ved
Karlshamn, og det er ikke længere
væk end hvis man sejler til
Svendborg, kun ca. 120 sømil.
Sejlturen kan foregå langs kysten
hele vejen, og deles op i små hygge
lige bidder mellem de mange små
og store havne. Havnene har alle
deres egne særpræg, lige fra små
fiskerihavne til store industrihavne.
I området omkring Tjåro (8 sm øst
for Karlshamn) er skærgården
ligeså smuk i virkeligheden, fuld
stændig som man ser det på billed
erne fra de bedste reklamer
Her kan man lægge til direkte på
klipperne, ligge for anker eller gå
ind i de små havne der er i om
rådet..
Der er alt hvad man har brug for på
en ferie, ro, natur, mulighed for van
dreture og plads til at børnene kan
boltre sig.
Tips!
Gør det til en vane at gå ind på de
lokale turistbureauer, her er altid
gode råd at hente for turister der vil
se andet end havnen.
Tag en jolle med på turen, der er
mange steder hvor man med fordel
kan tage jollen og studere området
nærmere.
Det er vigtigt med ordentlige søkort
af nyere dato.

Der er mange
grillpladser
til fri afbe
nyttelse og
naturlig læ
hvis der skul
le komme en
lille regnbyge
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På Tjard ligger en køn lille naturhavn

fra Idrætsliv 7 0/01.

Skrevet af Hanna Britt Milling

Momsfritagelse
rykker nærmere
Nær målet: Skatteministeriet er meget langt
med et forslag om momsfritagelse for foreninger.

N

u skulle det være ganske
vist: Almennyttige forenin
ger vil blive fritaget for at betale
moms. I Skatteministeriet er man
så langt, at man meget snart, og
måske allerede i næste uge, har
et forslag klar.
DIF's formaqd, Kai Holm, og
generalsekretær, Karl Christian
Koch, var i fredags til møde med
skatteminister Frode Sørensen
(S) og departementschef Peter
Loft, og Karl Christian Koch
vurderer, at forslaget er lige på
trapperne:
"Der arbejdes meget intenst i

Departementschef Peter Loft
siger til Idrætsliv:
"Der resterer dog et par hurd
ler: Hvor meget koster det at fri
tage alle almennyttige forenin
ger for moms? Og hvordan und
går vi, at forslaget medfører un
fair konkurrence over for private
erhvervsdrivende?"
Den største hurdle er imidler
tid at få forslaget finansieret. Et
forsigtigt skøn siger, at en total
momsfritagelse vil komme til at
koste i nærheden af 100 millio
ner kroner om året, og de penge
skal findes først.

frivillige foreninger slipper for at
være momsregistreret.
Som begrundelse anfører
Venstre, at 2001 er udpeget til
FN's frivillighedsår, og at man
ønsker at give foreningslivet en
håndsrækning ved at lette en af
de største administrative byrder
for de mindste foreninger.

Venstre har også
fremsat forslag

og hvilke der er momspligtige
samt at overskue, hvornår der
er fuld, delvis eller ingen fra
dragsret for købsmoms.
Venstre foreslår, at afsættes 40
millioner kroner til en delvis
momsfritagelse.

I begrundelserne står der end
videre, at der gennem de senere
har år været en lang række ek
sempler på sager, hvor fortolk
ningen af momsloven har givet
de frivillige ledere store proble
mer, især med at finde ud af,

hvilke indtægter der er momsfri,

ministeriet med at skrue en løs
ning sammen, som ligner den
svenske og finske, hvor forenin
gerne helt er fritaget for moms,"
siger Karl Christian Koch og til
føjer:

Venstres Kristian Jensen har
også fremsat et forslag i forbin
delse med partiets fremlæggelse

"Går forslaget igennem, er det
en meget flot markering af FN's
frivillighedsår."

af sit forslag til en finanslov.
Heri står der, at grænsen for
momspligt bør hæves, så flere

Lyngby Radio
lytter stadigvæk
Artikel fra bladet
"Nytfra Søfartsstyrelsen" nr.2/00

Mindre skibe og fritidsfartøjer er
stadig sikre på at blive hørt, hvis
de foretager nødopkald på VHF
kanal 16. Skibe under 300 tons er
ikke omfattet af pligten til at in
stallere det nye kommunikation
ssystem DSC, og derfor er det
besluttet
internationalt
at
opretholde lyttepligten på kanal
16 foreløbig indtil år 2005.

Det er en realitet for lyst
både og nu bliver det
måske også gældende for
de store erhversskibe.
Lørdag den 6. oktober
kunne man i Politiken læse
•
denne artikel.

f
HØier s
yachtværft & udstyr

Fleece, Jakker, Veste,
Tasker, m.m.

-25%
På udvalgte modeller

•

original

Det er nu lykkedes os at få
de meget efterspurgte pirk og
blink hjem.
28g
25,-

lOOg

44,-

Vinterkollektionen, som

40g

29,-

200g

67,-

kommer i september.

6Og

29,-

300g

73,50

Vi skal have plads til

yiimwiLå

Wiggler

Castro!

Oliesump-pumpe
Manuel
Vacuum

165,420 -

SAE15W/40 11.46,50 41. 169,

Super outboard plus.
2-takt motorolie for
alle udenbordsmotorer
NMMA TCM in
11.
49,-

SAE30

41.

Olie
11.32,-

41. 132,

169,-

Åbningstider

Vinterkonservering

man- fredag

9.00-17.30

Bestil tid i god tid. Vi konservere de

Lørdag

9.00-14.00.

fleste mærker af både uden- og inden-

(d.15.3-15.7 •1.12-24.12)

af din motor.

bordsmotorer.

Søn-helligdage

9.00-14.00

Gode p-pladser.

Amager Strandvej 407 2770 Kastrup tlf 32503017 fax 32503435

Globalt
forbud mod
giftig
skibsmaling
Af Jesper Tornbjerg
Det internationale havmiljø
får det bedre, efter at FN's
maritime
organisation
(IMO) i går efter 11 års tilløb
besluttede at forbyde brug af
TBT-holdig maling på skibe.
Forbuddet træder i kraft 1.
januar 2003, hvis 25 lande
med 25 procent af verdens
skibstonnage inden da har
godkendt aftalen. Med i af
talen er også, at ældre skibe
senest i 2008 skal være malet
over med mindre miljøfarlig
bundmaling.
TBT - tributyltin - er et
uhyre giftigt stof, der indgår
i maling, fordi det forhin
drer, at alger, snegle og musUnger gror fast på skibsbundene. Ud over at være
giftigt har TBT en hormon
forstyrrende virkning. TBT
fra danske lystbåde, færger,
tankskibe og andre fartøjer
er blandt andet skyld i, at der
er mange tvekønnede snegle
i danske havne og farvande.
Miljø- og energiminister
Svend Auken (S) glæder sig
over, at det er lykkedes for
Europa at få en TBT-konvention igennem.
»TBT-forbuddet er i sig
selv en stor sejr, men dennye
internationale aftale kan og
så løse problemer i forhold til
fremtidige stoffer. IMO har
på dansk initiativ gjort for
sigtighedsprincippet til et
helt centralt element i vur
deringen af de stoffer, som
kommer til at erstatte TBT.
Konventionen åbner mulig
hed for, at flere stoffer for
bydes i fremtiden, hvis det
viser sig, at andre antibegroningssystemer er miljømæs
sigt uacceptable«, siger
Svend Auken.
TBT er forbudt i Danmark
og de øvrige EU-lande til ski
be under 25 meters længde,
men - påpeger WWF Ver
densnaturfonden - der sejler
stadig omkring 50.000 større
skibe gennem de danske far
vande hvert år.
Langt de fleste af dem er
behandlet med TBT-holdig
maling.
jesper.tornbjerg@pol.dk

Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 1. oktober 2001
Kassereren fremlagde budgetsam
menligningen pr. udgangen af sep
tember og redegjorde for afvigel
serne i forhold til budgettet.
Der er udleveret kontoudskrifter til
de forskellige udvalg, så de bedre
kan følge udviklingen. Undtaget er
Havn og pladsudvalget, da det vil
være for uoverskueligt.
Formanden udtalte, at et overskud
på kr. 100.000 er ønskeligt i år, da
der er udsigt til store udgifter til
kloak og asfaltarbejder i foråret. Det
skulle kunne lade sig gøre, da de
fleste aktiviteter er ovre for i år.
Generalforsamlingen:
Bestyrelsen foreslår, at pladslejen
hæves med 10 kr. m 2 til 130 kr. m 2 ,
og at skurlejen hæves til kr. 250 for
et enkelt skur og kr. 500 for et
dobbelt.
Punkt la, Protokol:
Rettelse til seneste referat punkt 3:
Havn og plads. Det er tilbuddet fra
Fa. Ryan Andersen, der lyder på kr.
108.000 ex moms.
Punkt lb, Eksterne forhold, der
vedrører SSF:
Alt omkring byggeriet på Amager
strand ligger p.t. stille. Beslutningen
om at nedgrave metroen, der skal
løbe langs Amagers østlige del, er
modtaget med glæde.
Det maritime ungdomshus:
Budgetteringen af fundering, samt
fremføring af kloakledninger, vand
og el bliver meget dyr. De bevil
ligede penge omfatter kun udgif
terne til selve huset. Såfremt nogle af
pengene til huset skal overføres til
ovennænvte, bliver der kun tale om
en skrabet udgave af huset, som vi
ikke er sikre på, at SSF ønsker.
Der er intet nyt om forlængelsen af
vores lejekontrakt.
Punkt 2, Beretning:
Intet.
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Punkt 3, Havn og plads:
Tilbuddene på asfaltering er p.t.
aflyst, da undersøgelser har vist, at
afløbsledningen er i stykker flere
steder. Der skal nedlægges en ny
ledning ind. en 2m 3 fedtudskiller.
Dette vil koste kr. 90.000. Bestyrelsen
er enige i, at arbejdet med at lave en
ny afløbsledning skal gennemføres.
To felter i afløbsrenden er midler
tidigt repareret og kommunen har
repareret de huller, der er opstået i
forbindelse med dette gravearbejde.
De øvrige huller i asfalten vil blive
repareret i henhold til det modtagne
tilbud på kr. 16.500.
Asfalteringen af hele kørevejen ud
sættes til næste finansår. I forbin
delse med vejarbejdet skal der også
nedlægges en ny vejkasse med sta
bilgrus i 5 m's bredde på hver side af
afløbsledningen.
Efter tilgang af flere nyere far
tøjstyper herunder havkajak har
bestyrelsen fundet det nødvendigt at
beskrive en fortolkning af havnereg
lementets §12 på baggrund af hid
tidig praksis. Et forslag til ny prak
sis, udarbejdet af Henrik Gravesen,
blev debatteret og ny praksis vil
fremover være følgende:
"Et medlems første fartøj (største
fartøj) - uanset art og størrelse - regi
streres til enhver tid som medlem
mets primære fartøj og der betales
normal pladsleje (længde X bredde)
for dette fartøj. A-aktive medlemmer
og ungdomsmedlemmer kan herud
over have indtil 2 fartøjer på land
efter gældende principper, idet joller
(ro-, sejl- eller motorjoller) max må
være 4 m. Skydepramme, wind
surfere, kajakker, kanoer, joller o.l.
fartøjer er ikke omfattet af kravet om
max 4 m, når disse kan tildeles plads
på særlige stativer på pladsen.
For disse supplerende fartøjer be
tales en særlig pladsleje ("slæbe
joller") i overensstemmelse med
gældende takster.
Desuden kan bestyrelsen give dis

pensation til yderligere mindre
"fartøjer", når disse kan tildeles
særlige pladser på stativer på land."
Det er besluttet alligevel at reparere
lamperne på midterbroen, da dette
er meget billigere end at indkøbe de
oprindeligt planlagte nye hætter.
Samtidig isættes halogenlamper.
Den gule DS-bøje er modtaget og vil
blive udlagt til næste sæson.
Det blev besluttet, at der kan ind
købes det nødvendige tømmer til
reparation af bolværker.
For tiden er der ingen mulighed for
at få renset opgravet materiale fra
havnebunden. Der henvises til er
faringerne fra Ishøj Havn.
Punkt 4, Klubhus:
Bestyrelsen er enige i, at gulvtæppet
i pejsestuen trænger til udskiftning.
Prisen herfor er anslået til kr. 12 15.000. Elo indhenter mindst to
tilbud. Arbejdet skal udføres til janu
ar.
I Dragør Bådelaug har man fundet
en løsning på dæmpning af aku
stikken. Erling og Elo vil tage ud og
se på det og indhente evt. tilbud på
en lignende løsning til SSF's klub
hus.
I køkkenet skal fugerne mellem
klinkerne repareres. Spulingen i
forbindelse med rengøringen går
hårdt ud over dem. Diverse malearbejder skal også udføres.
Erling har talt med selskabet, der har
opsat de nye alarmer. Firmaet har
tilbudt at opsætte nye sensorer, der
ikke skulle reagere på edderkopper
eller store insekter, uden beregning.
Desuden vil man gennemgå alarm
rapporterne og kreditere os de util
sigtede. Siden opsætningen af de
nye sensorer har der ikke været no
gen utilsigtede alarmer.
Arbejdstilsynets påbud om alarm og
udsugning i køkkenet er udført.

Punkt 5, fester og arrangementer:
Den første matine med frokost var
en stor succes. Det samme gælder
fiskekonkurrencen.
Den næste matine er den 7. okt., og
der vil også være en i november.
Julefrokosten holdes den 8. decem
ber og juletræsfesten den 16. decem
ber. I forbindelse med sidstnævnte
skal huskes på proceduren omkring
udlevering af billetter.

gementet for mere samarbejde.
Arrangementet med havkajakker
sammen med kvartersløftet var en
stor succes. Mindst 50 personer del
tog aktivt på vandet. Der kom del
tagere helt fra Odense. Resultatet
blev mange forespørgsler til SSF om
muligheden for at sejle havkajak.
Henrik fremlagde et skriftligt forslag
om at inddrage havkajakker i SSF
under ungdoms- og jolleafdelingen.
I en tidligere forespørgsel har Sund
by Kajakklub meddelt, at de ikke
ønsker at påtage sig opgaven.
Efter en lang drøftelse tilkendegav et
flertal af bestyrelsen, at de gerne så
havkajakker i klubben, men at de
ikke ønsker at klubben skal indgå i
køb af materiel. Resultatet blev, at
forslaget vil blive fremlagt på den
kommende generalforsamling.
Henrik Gravesen meddelte, at han
ikke ønsker at genopstille til posten
som ungdoms- og jolleleder.
Formanden takkede ham for en stor
indsats for ungdomsarbejdet, som
ikke er så let igen, og håbede, at det
ville blive muligt at finde en afløser.

Punkt 11 Bladet:
Der var tilfredshed med den farvede
forside. Den vil blive bibeholdt.
Merudgiften pr. blad beløber sig til
ca. 500 kr. Redaktøren gjorde op
mærksom på, at prisen på papir med
videre er steget. Derfor forslog han
at annoncepriserne hævet. Efter en
drøftelse enedes man om, at spon
sorerne fortsat skal have annoncerne
til kostprisen, men at andre må be
tale den fastsatte pris. Redaktøren
arbejder videre hermed.

Punkt 7, Ungdom og joller:
Tiden siden ferien og til nu har haft
et af de højeste aktivitetsniveauer i
afdelingen, men desværre også
mange afbud fra trænerne.
Aktiviteterne fortsætter frem til
standernedhalingen.
Ungdomsafdelingen vil deltage ak
tivt i denne samt i havnerundfarten.
Lederweekenden afholdes den 9-11
november.
Afdelingen har et akut trænerproblem, da mange af de nuværende
trænere er kørt trætte.
Afdelingen har to kandidater til due
lighedsprøven.
DS afholder ungdomslederkonfer
ence og Henrik arbejder på at finde
en afløser hertil.

Punkt 8, Kapsejlads:
Årets aktiviteter er slut, og Erik ser
frem til at give arbejdet videre til sin
efterfølger. Formanden takkede ham
for hans store arbejdsindsats i den
periode, han har haft posten.

Mødet slut kl. 22 20

Den 27. oktober er der kredsseminar,
men Henrik deltager ikke.
Der har været et godt samarbejde
med idrætskoordinatoren i Holmbladsgades Kvartersløft Charlotte
Gregersen bl.a. i forbindelse med
arrangementet med Kristine Roug.
Klubbens egne unge fik en god dag,
men desværre var der ikke ret
mange fra baglandet, der deltog.
Kastrup henvendte sig efter arran

Punkt 10, Sikkerhed:
Vagtordningen begynder nu, og
bestyrelsesmedlemmerne opfor
dredes til at skrive sig på vagtlis
terne.
Der vil blive skrevet om vagtordnin
gen i bladet. For fremtiden vil plads
manden sørge for, at radioer og
lygter er ladet op.

Punkt 6, Sejlerskolen:
Alle 15 elever til eksamen bestod.
Førstkommende fredag holdes af
slutning for instruktørerne og dagen
efter er der afrigning af skolebådene.
"Tyveknægten" deltager i havne
rundfarten den 3. november inden
den tages på land.
Undervisningen i navigation begyn
der onsdag den 3. oktober og
tovværkskurset er første gang den
22. oktober.
Jens Green og Claus Villadsen med
virker ved synet af den annonce
rede I.F.'er og gennemgår de tilbud,
der indkommer.

Punkt 12, Evt.:
Der blev givet forslag til udnæv
nelsen af årets "gode SSF'er".
Gæstelisten til standernedhalingen
blev gennemgået.
Bestyrelsesmedlemmerne blev min
det om, at de skal huske at åbne den
elektroniske postkasse. Dette kan
passende gøres i forbindelse med
åbningstiden om torsdagen.
Friluftskonsulenten angående "blåt
flag" har været på besøg, men havde
ingen bemærkninger angående
vores havn.

Jens Green Jensen
formand

Bjørka Schandorff
referent

Punkt 9, Motorbåde:
I generalforsamlingen på Pramplad
sen deltog ca. 20 medlemmer. Man
fik ryddet op, Kim udtalte, at man
forhåbentlig nu også har fået løst
problemerne med fiskeaffald og
urinering på området.
Pladsmanden har meddelt, at kon
serveringsmiddel fra motorerne kan
hældes i tønden med spildolie. Der
opsættes et skilt med oplysning
herom.
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Sejlerskolen
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Lørdag d. 23 var der motor
lære for aspiranterne, som
skulle til prøve ugen efter,
under Johnnys kyndige
ledelse og alle fik lejlighed til
at sejle en tur i Tyveknægten
for motor.
Lørdag d. 30 var 8 oppe til
eksamen i sejlbåd, vejret var
ikke det bedste med frisk
vind og regnbyger, klokken
havde sneget sig henad 10 15
før censor Kent og de håbe
fulde elever kravlede i deres
olietøj og entrede de 3 både
der skulle benyttes til eksa
men og riggede fartøjerne til.
Øveballen var det første
fartøj der stævnede ud, idet
censor så frem til mere regn
senere på dagen og derfor
ville have muligheden at
kravle i ly under Tyveknæg
tens sprayhood.
Efter små 4 timers sejlads lå
alle bådene igen i SSF, og
Kent kunne overbringe de
spændte elever det gode re
sultat, at alle havde bestået,
hvorefter der var alm. hygge i

pejsestuen.
Søndag var det så Bollens tur,
vinden havde fået en tak til
og var frisk til hård. De 7 as
piranter var delt op i 2 hold
som alle ligeledes bestod.
Der skal lyde et stort tillykke
til alle herfra !!
Der skal ligeledes lyde en stor
tak til alle instruktørerne der
ville afse en ugentlig dag og
sejle en tur med eleverne.
Fredag d. 5-10 var der afslut
ning i pejsestuen med elever,
instruktører og venner, vi
havde en rigtig hyggelig af
ten som for nogles vedkommede varede til ud på de
små timer.
Tovværkskursus er netop be
gyndt når dette læses, starter
op mandag 22-10 klokken
19 00 , men skynd jer at komme
næste mandag og få et par
hyggelige timer i selskab med
Frank og Erik (Basse).

Igen i år var sejlerskolen på
weekendtur, men på grund af
vejret gik den ikke som så of
te før til Ven, da der var lovet
regn og frisk vejr fra sydvest
for søndagen. Turen fandt
sted den 11-12 august, og ve
jret levede til fulde op til det
lovede. Vi valgte i stedet at
sejle til Lagunen. Denne havn
er ikke særlig spændende,
men ligger godt for en syd
vestlig vind.
Selvom havnen og om
givelserne ikke er alt for
spændende, så har de et ud
mærket klubhus og en god
overdækket terrasse, så et
dusin glade SSFere fordelt i 5
både fik hurtigt stemningen i
top med mad og drikke og en

svingom. Ud over sejler
skolen så vi stort set kun 4
svenskere, som hen ad vejen
lod sig lokke med til hvad der
alt i alt blev en fornøjelig af
ten, hvor især de medbragte
piger slog sig løs med ekso
tiske danse. Hver gang man
har været i havne som
Lagunen, Råå og Lomma
bliver man lige overrasket
over hvor få mennesker man
møder i de i øvrigt gode
klubhuse. Turen hjem blev
som forventet en noget
blandet fornøjelse, men alle
var da ved godt mod efter
hjemkomsten, og indstillet på
at møde op igen til næste år.
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Med Sejlerhilsen
Claus Villadsen
Skolechef

Referant KWN
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Vi er lige sa lokale,
som du er.

Til Salg.
Nordisk Folkebåd
Original "Brandt Møller"
JÆdeCtræ Lærk_pd Tg, Cakeret.
yderst yeCfioCcCt. JACdrig XapsejCet,
samme ejer i 35 år.

Pris: Kr 57.900,00

Henv. 26703264
Spilerstage sælges
Guldeloxeret, 3,55 meter
Kr. 500,A 235 Simonsen tlf. 22 90 06 36

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS
Billige kvalitetstryksager

fra bestyrelsen

Q.

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
5'

'C Kataloger - Faktura - Kuverter - Etiketter - Brevpapir - Prislister - Bøger

•

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:

Alt i bogbinderarbejde

"n

£ Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 2.
o Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag o>
(0
a

Mariuz Bernad
Valhøjs alle 64, 2610 Rødovre
Berith Wendt Culmsee
Store Møllevej 6, 2300 S
Henrik Jensen
Saltholmsvej 2, 2300 S
Jens Høj
Englandsvej 4, 2300 S
Helge Vilhelm Henriksen
Storekrog 46, 2300 S
Peter Løvendal Pedersen
Capellas alle 28, 2770 Kastrup
Rene Scholtz
Hundslundsvej 21, 2770 Kastrup
Bjarne Kofoed Stender
Dalføret 2, 2300 S

•
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v/Tina og Søren Møller

(O

Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79

BADU/ STYR
KOM OG SE DE SIDS NYHEDER I BÅDUDSTYR
OG SEJLB EKLÆDNING
VI HAR: INSTRUMENT
BLOKKE/BESL
TOVVÆRK
MALIN<
SEJLEHTØJ O
GAVEARTIKL

OG FITTINGS
ITIM MODE

KAST

ERVICE

SALTVÆRKS
TLF. 32-500504
ÅBENT HELE ÅRET :

MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00

-fra & til medlemmerne

Fritidsfartøjer skal være CE-mærkede
Hjertelig tak for venlig deltagelse
ved Hennings bisættelse
Tove Sørensen

Haf du nøgen glæde af al
- fa, de giver godt nok ikke så

Artikel fra bladet "Nyt fra Søfartsstyrelsen" nr.2/00
Alle fritidsfartøjer, der importeres til eller sælges videre i EU-landene, skal
være CE-mærkede. Et skib, der er fragtet til Danmark fra f.eks. USA, må
kun sejle eller sælges videre i Danmark og andre EU-lande, hvis det er CEmærket. Reglerne om CE-mærkning gælder for fritidsfartøjer mellem 2,5 og
24 m, der er bygget efter den 16. juni 1998.
Har man et fritidsfartøj, der ikke er CE-mærket, skal man henvende sig til et
firma, der er bemyndiget til at foretage en såkaldt overensstemmelsesvur
dering.
Søsportens Brancheforening, tlf. 33 32 81 50, kan oplyse om bemyndigede
firmaer.
Se også artiklen, Alle nye lystbåde skal CE-mærkes, i Nyt fra
Søfartsstyrelsen nr. 3,1999.
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Fliigger farver - og
International bådmaling ^
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 Kobenhavn S
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

Sundby.
Dragør.

Amagerbrogade 164
2300 København S.

Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

Fliigger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
TIf. 33 13 73 23.
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Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion
Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 20 30.
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Postgirokonto: 7 05 65 16

Telefax ....................................32 59 35 60

Havnekontoret

Restaurationen

Åbent: man. -ons. ki. 1230 - 1 330 & tor. kl. 16 -17

32 58 32 96

32 58 14 24

Foreningens e- mail adresser:
SSF's hjemmeside:

www.home.worldonline.dk/~ssf

Bestyrelse:

ssf@e-postboks.dk

Havneudvalg: ....

ssf_havnen@e-postboks.dk

Kapsejladsudvalg:

ssf_kapsejlads@e-postboks .dk

Sejlerskolen:

ssf_sejlerskolen@e-postboks.dk

Ungdomsudvalg: .

ssf_ungdom@e-postboks.dk
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ledaføiortM

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk

Næstformand:
Erling Jørgensen

32 58 63 00

Klubhusrepræsentant:
Elo Nielsen

32 57 13 40

Sekretær:
Bjørka Schandorff ..........
Email

32 58 20 36
bjorka@mail.tele.dk

Kasserer:
Jørgen Rindal

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim Petersen
24 93 08 92
Kapsejladschef:
Henrik Gravesen
E-mail
elier
Skolechef:
Claus Villadsen
E-mail

32 84 81 31
sejlerskolen@hotmail.com

Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
32 52 88 68 / 22 36 34 84
E-mail
tp@kjehrs-vvs.dk

32 97 09 39

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen
Erling Jørgensen

22 35 10 24
hegr@slv.dk
hegr@e-postboks.dk

Festudvalg:
Vagn Preisler

32 59 49 24
32 95 36 89
32 58 63 00

32 55 23 03

Målere:

Jan Simonsen.....
Kari K. Thorup

Redaktion:

Poul

:

E-mail

.20 32 02 38
.chiep@private.dk

Udgiver:

.Sundby Sejlforening

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

.32 52 98 89

Tryk:

.SM Offset Tryk,

Oplag:

.1.400

øKtføn alle
m
yod jul
mj, et
cpclt acftån

22 90 06 36
32 58 43 11

Deadline for indlevering af stof
til næste blad er:
;;;:iden 1S"> i måneden.;-

Amager

Bådtransport
Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Maskintransport

mm

andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
S 32501978
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Forsidebilledet:

Kanonlauget skyder sæsonen af.

Slut på en sæson

Standernedhaling i Sundby Sejlforening

Dansen varede til sent på natten

Standernedhalingen foregik i år
lørdag den 20. oktober.
Som sædvanlig var en hel del
medlemmer og gæster mødt op for
at deltage i festlighederne.
Formanden Jens Green Jensen sagde
i sin tale:
En sæson går på hæld med al den
vemod det bringer med sig.
En sæson vi vil huske som en af de
bedre og som med dens minder vil
bringe os gennem den kommende tid.
En sæson med godt sejlervejr til langt
hen på året. Ja, selv i dag er vejret
næsten sommerligt.
En sæson med stor aktivitet, kapsejladsstævner, hvor mange medlemmer

var involveret og dermed med til at sikre
at stævnerne blev kanon gode for
sejlerne, med megen spalteplads og tvspots hvor S SF blev profileret.
En sæson hvor også motorbådsfolket
har haft gode arrangementer med større
deltagelse end vi tidligere har set.
En sæson hvor der alligevel er lidt skår i
glæden fordi rammerne for vores fremtid
ikke er faldet på plads.
En sæson hvor klargøring af bygge
grunde i vores nabolag er i fuld sving og
hvor Amagers befolkning sagde nej til at
metroen skal køre på en høj vold, som vil
dele øen på langs her i den østre del af
Amager.
En sæson hvor en forfærdelig aktion i
New York vil få en indflydelse på vores
fremtidige liv.
Med tankerne på den afsluttede sæson
haler vi standeren ned med kanoiisalut
og ser frem til en ny sæson.

Standeren blev taget ned af to
juniorer, foldet pænt sammen og
lagt væk til næste sæson.
Foreningen fulgte traditionen og var
vært for en omgang til de frem
mødte.
Snakkende om løst og fast, måske
mest fra den afsluttede sæson
ventede forsamlingen på at det
skulle blive spisetid kl. 18 30 .
Alle hyggede sig bravt under
middagen, der var veltillavet og
serveret så det var en fornøjelse.
Musikken kom i gang og dansen
begyndte og fortsatte til langt ud på
natten.
En fest som en fest skal være når den
er god i Sundby Sejlforening.
Vi glæder os nu til standerhejs
ningen 2002 og en ny sæson med de
fornøjelser den vil bringe os.
pc

Talen sluttede med et "længe leve
Sundby Sejlforening".
Kanonlauget var på plads med sine
flotte blankpolerede kanoner og
skød sæsonen af under Hans
Guldagers kommando.

Sådan skal mad og servering være, rosende
ord fra Vagn til Tina

Slut på en god aften.
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Julefrokost lørdag den 8. december kl. 1400
Tina's usandsynlige kolde julebord med alt til ganen.
Lotterier med fantastiske præmier.
Pris kun kr. 120,- pr. person
Billetter købes hos Tina - skynd dig, der er begrænset plads
Vagn

Jdl
BØRNENES JULETRÆ
Søndag den 16. December 2001

kl. 14.00
Kom og få en hyggedag med dine børn
eller børnebørn
Billetter kan afhentes hos Tina
Kun en billet pr. barn
Voksne 20.00 kr.

X:C

og børn 10.00 kr.
På børnenes billetter vil vi
trække lod om

-v-

10 EKSTRA FLOTTE GODTEPOSER
Børnene vil få juleboller, sodavand,
is og godteposer.
Julemanden kommer kl. 14.00

1

Af hensyn til børnene er der
rygeforbud i klubhuset
fra kl. 14 til kl. 17

Og så selvfølgelig

bankospillet

søndag den 27. januar 2002
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Referat af

generalforsamlingen
søndag den 28. oktober 2001
Efter formandens velkomst blev
Hans Guldager valgt til dirigent, og
han konstaterede, at generalforsam
lingen var lovligt indvarslet i hen
hold til foreningens love. Derefter
blev dagsordenen oplæst. Der var
ingen bemærkninger til denne.
Der nedsattes et stemmeudvalg
bestående af 119 Michael Ronild,
801 John Jacobsen og 237 Jan
Simonsen.
Da alle bestyrelsesreferater var
blevet offentliggjort i bladet, gav
dirigenten ordet til formanden for
beretningen.
Inden den egentlige beretning
refererede formanden fra et møde,
han havde været til på Københavns
Rådhus, og hvor han fik lejlighed til
at tale med overborgmesteren.
Formanden opfordrede her over
borgmesteren til at gøre rede for sine
tanker med hensyn til området ved
SSF. Det har Kramer Mikkelsen gjort
i form af et brev, men formanden vil
senere følge op på det ved at
invitere borgmesteren til et møde i
SSF. Herefter oplæste formanden
brevet. Det kan læses i sin fulde
udstrækning på side 17.
Ordlyden af resten af beretningen
kan læses på side 11.
Under beretningen blev de med
lemmer, der var afgået ved døden
siden forårsgeneralforsamlingen,
mindet.
Der blev uddelt 40-års og 25-års nåle
til jubilarer.

Årets SSF'er Lars Schaldemose og formanden

Det blev også nævnt, at pokalen til
en god SSF'er i år i forbindelse med
standernedhalingen var blevet tildelt
644 Lars Schaldemose.
Under punktet Ungdom og joller
blev følgende pokaler uddelt:
1536 Marc Pedersen modtog Børge
Twillings vandrepokal for flittigste
fører.
Peter Wessels vandrepokal for
flittigste junior gik atter i år til 1517
Kristian Schaldemose.
SSF's vandrepokal til flittigste opti
mist gik til 1504 Anders Gravesen.
Preben Vognmands vandrepokal til
klubmester i optimist blev også i år
givet til 1521 Louise Benneboe.

De fremmødte unge præmiemodtagere

Ungdomslederen efterspurgte i
samme forbindelse medlemmer, der
ville donere pokaler til erstatning for
de udgåede, bl.a. Hæng i-pokalen
for piger, som i år burde være tildelt
1516 Julie Elling.
I forlængelse af pokaluddelingen
meddelte Henrik Gravesen, at han
ikke genopstillede til posten som
ungdomsleder.
Formanden takkede ham for hans

Tak til afgående juniorleder Henrik Gravesen

store arbejde for afdelingen og en
repræsentant for ungdomsafdelin
gen gav Henrik en gave fra afdelin
gen med tak for indsatsen for dem.

Tak til afgående kapsejladschef Erik Poulsen (Basse)

Da formanden i beretningen nåede
frem til punktet kapsejlads og havde
udtrykt sin tak til den afgående
leder, fik Erik Povlsen (Basse) ordet,
da han også havde forskellige
pokaler til uddeling:
311 Brian Friesendahl fik pokalen for
den bedste aftensejladsdeltager.
644 Lars Schaldemose klubmester
pokalen.
Pokalen for folkebåde - ikke uddelt i
2000 - gik også i år til Brian Frie
sendahl.
Klubmester i yngling blev 569
Henrik Gravesen.
Derefter takkede den afgående leder
sit udvalg og klubbens øvrige med
lemmer for deres støtte til arbejdet.
Beretningen blev ført til ende, og
dirigenten udbad sig eventuelle
bemærkninger.
549 Flemming Voss takkede for en
god og fyldestgørende beretning.
Efter en mindre strømafbrydelse
fortsatte han med sit indlæg og
opfordrede til, at klubben nøjes med
at reparere kloakledningen i stedet
for at udskifte den, indtil vi ved,
hvor vi står lejemæssigt.
Under henvisning til forsøget i
Kalvehave angående bortskaffelse
og rensning af bundslam, ville han
gerne vide, hvad DS gør, da
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problemet ikke kun berører SSF.
Han mente, at der ved opfyldnin
gen af den nye område på Prøve
stenen må kunne blive plads til også
vores slam, da det næppe er mere
forurenet end det øvrige materiale,
som deponeres der.
Han havde noteret sig, at de folk,
der har lejet en del af parkerings
pladsen anbringer deres køretøjer så
det næsten er umuligt at komme
forbi. Han har set, at der er opsat
skilte de værste steder. Da lejerne jo
altid vil parkere nærmest deres eget
firma, opfordrede han til, at den lille
låge i hjørnet af p-pladsen kunne stå
åben i vinterhalvåret af hensyn til
sejlernes adgang.
342 Mogens Pedersen udtalte, at han
var træt af at være fast portner og
citerede fra vores egen vedtagelse af,
hvornår porten skal være låst. Han
påpegede, at det er for nemt for
fremmede at køre ind og fjerne ting
og sager fra pladsen, når porten
bliver efterladt åben. Også de
medlemmer, der benytter udefra
kommende vognmænd, skal huske
at låse efter disse. Han opfordrede
bestyrelsen til at finde en løsning på
problemet og medlemmerne til at
huske at låse efter sig.
Da der ikke var flere bemærkninger
tog formanden ordet. Han gav Fl.
Voss ret i, at det er et problem at
komme af med slammet og sagde at

DS netop har sat nogle projekter i
gang for at finde ud af hvilken
procedure der skal til, for at man
kan komme af med slammet landet
over på en ordentlig måde. Det er jo
ikke kun SSF's problem. F.eks. er
sejlklubben Ishøj ved at sande til på
grund af problemet. Han var sikker
på, at vi ville kunne komme af med
det i forbindelse med de arbejder, de
er ved at lave i Københavns Havn,
men det vil være meget dyrt.
Formanden lovede Fl. Voss, at han
vil følge op på emnet og lægge pres
på Sejlunionen for at finde en
løsning. Det ikke kun noget DS skal
finde ud af. Miljøministeriet er også
inde i billedet og de anskuer
problemet anderledes, end sejlerne
gør, hvilket ikke gør det nemmere at
finde en løsning.
Parkeringsproblemerne må kunne
løses ved at der sendes et brev til
firmaet Dell Computer med en
henstilling om, at deres ansatte
parkerer så alle andre kan komme
frem og tilbage.
Efter en lille misforståelse om,
hvilken port eller låge, Voss havde
ønsket åben, lovede formanden at se
på mulighederne.
Formanden forstod til fulde Mogens
Pedersens frustration over porten,
der ikke bliver lukket og sagde, at
den eneste løsning på det problem er
at medlemmerne overholder de
regler, de selv har vedtaget.
Til Voss's forslag om at reparere og

ikke udskifte kloakken sagde for
manden, at det arbejde ikke kan
vente, men også at SSF ikke bare
ville blive smidt ud, men kunne
forvente at skulle blive her mange år
endnu, men måske på ændrede
betingelser.
Beretningen blev herefter vedtaget
med akklamation.
Formanden
tog
ordet endnu en
gang, for med et
halvt års forsin
kelse at overrække
429 Finn Hendil
sin 40-års nål.
Punkt 3: Budget.
På grund af en forglemmelse var
budgettet for 2001 ikke blevet
offentliggjort, men bestyrelsen og
kassereren fik forsamlingens
tilslutning til, at det ville blive trykt i
førstkommende nummer af bladet.
(Se side 15)
Punkt 4. Valg
Dirigenten oplæste fortegnelsen
over de bestyrelsesmedlemmer m.fl.,
der var på valg.
Formanden 179 Jens Green Jensen
blev genvalgt.
Henrik Gravesen blev foreslået til ny
kapsejladschef. Han ville gerne
modtage valg og tog ordet for at
komme med et "statement", som her
bringes i citat:

"Statement til SSF's generalforsamling
28. okt. 2001
V/Henrik Gravesen
Jeg går af !
Det er naturligvis med stor ærgrelse, at jeg i dag trækker mig fra ungdomsarbejdet i foreningen - eller i hvert fald fra
posten som ungdomsleder.
Vi har i store træk fulgt den plan der blev lagt for over 3 år siden og jeg har selv lagt flere tusinde timer i denne opgave.
Derfor ser jeg naturligvis også helst at ungdomsarbejdet fortsætter efter planen. Vi er nu kommet så langt at der er gode
vilkår for vækst, men det er vigtigt at vi i de næste år bruger rigtig meget tid på at lytte til de unge sejlere - det er dem
der er vores fremtid og lytter vi ikke, får vi ikke en fremtid sammen med dem!
Tak!
Jeg takker af som ungdomsleder og vil benytte lejligheden til at sige tak til ungdomsudvalget - til trænerne - til Bjørn
(Vores jolle repræsentant) - og ikke mindst til sejlerne som har respekteret mine til tider meget definitive beslutninger,
når de unge ideer løber løbsk.
Samtidig vil jeg sige tak til de mange medlemmer på Nordre, som dagligt - med smil, hjælpsomhed og positive
holdninger - har været med til at gøre de ofte lange dage lidt lettere og lidt sjovere.
Hvorfor ?
Desværre har jeg den sidste tid måtte høre en stribe jammerlige historier på pladsen, om hvorfor jeg trækker mig
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tilbage. Historier der er så langt ude at de end ikke er værd at kommentere....Jeg vil i stedet gøre det kort og helt klart!
Jeg har i de seneste måneder arbejdet på at finde en evt. afløser til bestyrelsesposten og de mere administrative
opgaver som ungdomsleder. På det senest afholdte bestyrelsesmøde tog tingene så en noget uforudset
drejning....
En ganske almindelig afstemning om et nyt fremadrettet aktivitetsprojekt, som i øvrigt ikke var målrettet mod
ungdomsarbejdet, blev fra visse sider af bestyrelsen, vendt til et spørgsmål om tillid til mig som person.
Afstemningsresultatet var således mere et udtryk for bestyrelsesmedlemmers holdning til mig end til forslag der
egentlig var til afstemning.
Min første reaktion var naturligvis, at jeg måtte træde tilbage.
Dette er fakta og der er egentlig ingen grund til at træde mere i den sag!
Man bliver klogere !
Man bliver jo klogere - hver dag.
I tiden op til denne generalforsamling har jeg fået mange positive henvendelser fra medlemmer som ikke just ønsker at
jeg trækker snuden til mig.
Og efter de seneste dages hektiske "korridorsamtaler" er jeg nået til den konklusion at det IKKE er mig der skal give op
- det må generalforsamlingen afgøre !
SSF har brug for personer der er villige til at ryste sovepuderne og pege fremad!
Jeg har derfor indvilliget i at stille op til posten som Kapsejladschef og overlade jobbet som ungdomsleder til en person
som jeg ved vil fortsætte arbejdet i samme ånd, samme retning og med samme mål.
En person som jeg også selv med fornøjelse vil kunne støtte i det videre arbejde med vores unge !
Fremtiden - hvad med den ?
En helt anden ting er så den politik en del af den siddende bestyrelse i øvrigt lægger til grund i deres arbejde - en politik
som jeg af og til har svært ved at identificere mig med;
Eller se foreningens fremtid understøttet af
Sundby Sejlforening har - eller måske snarere burde have - en bestyrelse primært sammensat af repræsentanter for
forskellige aktivitetsområder.
En sammensætning som efter min mening har ændret lidt i den forkerte retning de senere år.
Det må være på tide at overveje hele denne side af vores organisatoriske grundlag.
Bestyrelsen består af en gruppe medlemmer, som hver især er store ildsjæle;
Som har gjort - og i mange tilfælde fortsat vil gøre - en kæmpe indsats for foreningen.
Det mest imponerende er måske, at langt de fleste af disse bestyrelsesmedlemmer og ildsjæle har været med til at
trække i trådene i overordentlig mange år. - Måske for mange ?
- Der sidder helt sikker mange medlemmer i salen eller måske snarere hjemme i stuerne, som har friske ideer og
ressourcer til at tage et nyt træk i den rigtige retning.
I - Jer der sidder og melder pas med gode kort på hånden - burde træde frem
Ikke blot for at træde ind i
bestyrelsen, men mindst lige så vigtigt er det at der kommer nye friske folk til at understøtte aktiviteter der er så vigtige
for vores fremtid !
Hver især - inden for hver enkelt aktivitet, er der måske ikke synlige mangler på gå-på mod, men hvad sker der når
bestyrelsen skal tage beslutninger på tværs af interesseområderne ?
Tænkes der nok over foreningens fremtid ?
Min påstand er
NEJ !
modet svigter,

fokusområderne snævres ind

vi låses fast i gamle principper !

Det er ikke på nogen måde personligt eller ondt ment, for der er ingen tvivl om at denne garde af ildsjæle på hver deres
område er guld værd for Sundby Sejlforening. MEN
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Når en sådan gruppe - på samme tid - kan være enige om (eller mere korrekt "skabe flertal for") flere paradoksalt
modstridende holdninger, eller
Modarbejde fremadrettede initiativer, uden anden begrundelse end historik

så er bestyrelsen handlingslammet !

Nu vil der være ildsjæle som føler sig trådt over tæerne - det skal i ikke ! Det er jo et faktum !
De enkelte bevæggrunde for sådanne holdninger er jo i sig selv irrelevante ( De kan hver for sig være rimelige nok)...
det er sammensætning af holdningerne, de "låste holdninger og det faktum at man ikke har evne eller vilje til at tage imod nyt,
den er gal med - Det kaldes med et fint ordfor Paradigma!

Jeg har før fra denne plads givet klart udtryk for mine holdninger til hvor vigtigt det er at skabe rum for alle interesser
og aktiviteter - Det er en balancekunst!
Er der balance....er Sundby Sejlforening en af landet bedste foreninger inden for det maritime område - kommer der
ubalance
kan det efter min opfattelse blive foreningens ende !
Vi har i dag en ubalance

og det bliver mere og mere tydeligt!

Vi bliver nød til at åbne os - lukke op for nye ideer.
Gør vi ikke det, må vi respektere spørgsmålene:
"Er det så godt nok til at sikre foreningens eksistens til de næste generationer ?"
"Er det godt nok til at politikerne vil holde kniven væk fra SSF ?"
JEG TVIVLER
NEJ, jeg er sikker på at det ikke er godt nok !
Vi må tage vores fremtid - foreningens - i egne hænder og velovervejet, men effektivt udvikles os i takt med omverden.
Kære medlemmer - her og derhjemme:
Tænk jer godt om - det er foreningens fremtid det gælder !
Tænk jer godt om - lad ikke jeres ildsjæle i stikken, for er der flere som brænder ud eller giver op skal I tage over Selv om det måske så bliver på et helt andet område !

TÆNK POSITIVT - TÆNK FREMADRETTET - MEN DET ER NU DET SKAL SKE !"
Citat slut.
Dirigenten udbad sig herefter even
tuelle andre forslag til kapsejlads
chef og 68 Elo Nielsen tog ordet.
Han syntes, at det var hårde ord, der
var blevet rettet mod resten af
bestyrelsen. Igennem de seneste tre
år var Henrik blevet bakket op med
penge og bevillinger, men en inve
stering i havkajakker gik flertallet af
bestyrelsen imod.
892 Grete Jacobsen
syntes, at det var
godt at Henrik var
så engageret, men
hun syntes, at det
var synd for den
siddende bestyrelse, at de ustandc „, lte jacob$el ,
selig skal kæmpe for
en masse ideer. Hun gjorde
opmærksom på, at SSF er en gam
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mel klub, at der er mange gamle
mennesker, og at seniorklubben er
den største i foreningen og at den
kører udmærket. Hun medgav, at
Henrik er dygtig og fremadsynet,
men syntes at denne situation
mindede om præsidentvalget i USA.
Hun syntes, at "Basse" skulle tage et
år til, hvis ingen andre vil.
1502 Kit Gravesen
sagde, at der var
ærgerligt, at så
mange gamle men
nesker skal sidde
og styre det hele og
bad forsamlingen
overveje følgende:
Kitt Gravesen
Når I ikke er her mere,
er det os andre, der skal tage over.
Klubben kan ikke køre videre, hvis der
ikke er nogle unge mennesker til at gøre
det, så det er nødvendigt at se fremad.

Formanden udtalte, at i en bestyrelse
vil der altid være meningsforskelle,
og det er så formandens pligt at få
tingene til at hænge sammen. SSF er
en forening med mange forskellige
interesser, og det drejer sig om at få
det hele til at gå op i en højere
enhed. Det er lykkedes i mange år at
gøre det, og , og det vil det helt
sikkert også i fremtiden. Vi har talt
om kajakkerne og der har været
forskellige begrundelser fremme
herom. Som han nævnte i formands
beretningen, så skal kajakkerne være
velkomne, men de må have deres
grej med sig. Han udtalte glæde
over at se unge på talerstolen og
understregede at der selvfølgelig
skal være ungdom, og klubben
selvfølgelig skal se fremad, hvis den
skal bestå, som alle ønsker det.
I forbindelse med det forestående

valg af ungdomsleder sagde forman
den, at den konstellation, som
Henrik var inde på i sit oplæg, og
som er resultatet af den såkaldte
korridorsnak mellem ungdoms
udvalget og kapsejladsudvalget med
henblik på at komme med et forslag,
der vil kunne bære, har hans støtte.
Han understregede, at det er utrolig
vigtigt at disse to meget tunge
poster har en gruppe bag sig, som de
kan trække på, ellers dør det
arbejde, for ingen kan klare det alene
ved siden af et dagligt arbejde. Han
syntes, at det er lykkedes at finde en
god konstellation, som også gav
kontinuitet i arbejdet, og han
opfordrede til at bakke op om de
foreslåede kandidater til de to
poster.
Henrik blev herefter valgt til kapsej
ladschef uden modkandidater.
Til ny ungdomsleder blev 803 Tonny
Pedersen foreslået. Tonny har aktivt
arbejdet i ungdomsafdelingen og
været en af hovedkræfterne sammen
med Henrik bag mange af de
initiativer, der er taget i afdelingen,
men da Tonny i en periode har
været udmeldt af SSF og derfor ikke
opfylder reglen om to års medlems
kab inden et valg til en bestyrelses
post kan modtages, blev general
forsamlingen bedt om tilladelse til at
man dispenserede fra reglen, hvilket
skete.
Tonny gik på taler
stolen og præsen
terede sig selv og
gjorde kort rede for
sine ideer om arbej
det sammen med
Henrik som kapsej
ladschef. Der var
ingen modkandi- Tony Pedersen
dater så Tonny valgt.
Der var heller ikke andre kandidater
til de øvrige poster i bestyrelsen, så
de to medlemmer af havneudvalget:
690 Holger Nielsen og 667 Erling
Jørgensen modtog genvalg, og det
samme gjorde sig gældende for
klubhusrepræsentanten Elo Nielsen
og suppleanten til bestyrelsen 638
Jens Peder Skov.
Kassereren Jørgen Rindal og kasse
rersuppleanten 294 Elin Brinkland
blev begge genvalgt uden modkan
didater.

Punkt 5 Lovændringer:
Intet.
Punkt 6 andre forslag:
Det eneste forslag var fra besty
relsen, som foreslog en forhøjelse af
henholdsvis pladslejen til kr. 130,pr. m 2 for sommer og vinter og kr.
65,- pr. m 2 for vinterplads. Forslaget
indebar også en øgning af skurlejen
til kr. 250,- pr. år for et enkelt skur
og kr. 500,- for et dobbeltskur.
Formanden begrundede forslaget
med de vedvarende udgifter på
havn og plads især, senest kloakken
og molerne. Han sagde, at stignin
gen er et udtryk for en almindelig
regulering. Bestyrelsens holdning er,
at det er bedre med små stigninger
med få års mellemrum end store
stigninger med flere års mellemrum.
Flemming
Voss
syntes at budget
sammenligningen i
blad nr. 9 så pæn
ud, så økonomien
så ikke så dårlig
ud. Han mindede
om, at vi tidligere
har haft særkontin- Ftemmi "S Voss
genter, når der skulle betales til
større arbejder, og opfordrede til at
bruge
den
mulighed.
1074
Michael
Fraenkel erindrede
om, at engangskontingenterne
havde medført at
folk meldte sig ud.
Han opfordrede til
j. ii u
i
Michael Fraenkel
at støtte
bestyrelsens
forslag, men mente, at man måske
skulle gå over til årlige procentvise
stigninger.
432 Johnny Hede
gaard mente, at be
styrelsen skal have
de penge, de har
brug for, men syn
tes, at også kontin
gentet burde stige.
Han var også til
hænger af små stig- Johnny Hedegaard
ninger hvert år. Som eksempel
fremhævede han, at en stigning på
skurlejen på henholdsvis 25 og 50 kr.
udgjorde en stigning på 20-25% ,
selv om der var tale om små beløb.

Formanden svarede, at han bestemt
ikke er tilhænger af engangskontingenter. Det kan kun være en nød
løsning. Den automatik, der er inde
holdt i procentstigninger, var han
heller ikke talsmand for.
Bestyrelsen skal stå til regnskab for
de penge, der kommer i kassen, og
derfor mener han, at afgifterne bør
hæves, når behovet er der, og det
tages der stilling til ca. hvert andet,
tredje år.
Kontingenterne må ikke hæves, på
det punkt er smertegrænsen nået, og
det ligger på samme niveau, som i
andre sejlklubber i Øresund.
Desuden gjorde han opmærksom
på, at kontingentpengene også
bruges til vedligeholdelsen af klub
bens ejendele. Pladslejen i SSF er
stadig billig i forhold til andre steder
og det vil vi fortsat tilstræbe.
Foreningens politik er, at vi sætter
ikke mere i gang, end vi kan betale,
og derfor må vi af og til udskyde
nogle ting. Når der så er noget, der
trænger sig på og det overstiger,
hvad vi har i kassen, må vi trække
på kassekreditten, hvilket vi ikke har
gjort i adskillige år. Noget arbejde er
så blevet skudt foran os, f.eks. ud
skiftningen af træværket på moler
ne. Det har vi kunnet gøre billigt,
fordi vi har et havnesjak, der har
kunnet udføre det. Det har vi måske
fortsat, men vi kan også komme i en
situation, hvor vi ikke har det, og så
skal der professionelle folk til at lave
det.
Ved den mundtlige afstemning
stemte 1 imod forslaget, 5 stemte
ikke, og hermed var forslaget
vedtaget.
Punkt. 7 Eventuelt.
Henrik Gravesen var glad for at
kunne meddele, at hans efterlysning
allerede havde resulteret i tilsagn
om to nye pokaler: en fra Lissi og
Holger Nielsen og en fra Ulla,
hvilket han takkede for.
398 Jørgen Andersen fortalte om et
uheld han havde haft og hvor han
havde haft brug for en pumpe. Han
ville vide om klubben havde en
sådan og hvordan man kunne
komme til at låne den.
686 Hanne Nielsen undrede sig
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over, at man kunne være blåt flag
havn uden at der var et handicap
toilet på området og håbede inder
ligt, at der kunne blive lavet et, da vi
alle bliver ældre, kan vi alle komme
til at få brug for et sådant.
6 Annie Hiljander ville vide, om
nogen kendte til den Volvo, der står
på p-pladsen uden nummerplade,
og hvad der skal ske med den.
Vang Preisler meddelte, at besty
relsen har vedtaget et handicap
toilet. Han oplyste ligeledes, at der
fore-findes to
pumper
hos
pladsmanden, og disse kan lånes.
Man skal blot henvende sig og
skrive under på, at man låner dem.
Bilen på p-pladsen skulle blive
fjernet i løbet af weekenden.

skulle op på en generalforsamling.
Herefter bad han forsamlingen
udbringe et leve for bestyrelsen.
Der var ikke flere indlæg til punktet,
så dirigenten afsluttede sit arbejde
med at takke for god ro og orden.
I formandens afsluttende bemærk
ninger til Jørgen Andersen fortalte
han, at vi havde prøvet at have en
pumpe fremme til fri afbenyttelse,
men at den forsvandt, så hvis
pladsmanden ikke er tilstede, kan
man få fat i et bestyrelsesmedlem .
Han havde ikke yderligere kom
mentarer til spørgsmålet om handi
captoilet.
Angående Volvoen var den stillet
hen af et medlem og sagen meldt til
politiet.
Han takkede Michael Ronild, der

Michael Ronild. glædede sig over
udsigten til at der vil komme et
handicaptoilet og fortalte, at han
havde skaffet to kørestole, der ville
blive anbragt i klubhuset og kan
bruges af medlemmerne.
Jørgen Andersen ville gerne vide,
hvad man så gør, når pladsmanden
ikke er til stede?
Hanne Nielsen var glad for udsig
ten til at der bliver lavet et
handicaptoilet, men ville gerne have
haft en nærmere orientering om
placering, størrelse m.m. i beret
ningen.
Elo fortalte, at der er plads i gangen
ved køkkenet på den måde, at den
gamle store håndvask fjernes og så
bliver der plads til et toilet. Vi tager
naturligvis højde for, at der kan
komme en kørestol derind.
Juel Andersen tog ordet og takkede,
bestyrelsen for den tid, der er gået.
Han fortalte, at han tit kommer i
klubben også i dagtimerne, hvor han
har derfor lejlighed til se det store
arbejde, der påligger bestyrelsen.
Han ville også gerne takke besty
relsen, fordi de arbejder for alle i
klubben. Han takkede også dirigen
ten for en vanlig god direktion. Han
gjorde desuden opmærksom på, at
bestyrelsen altid var åbne for hen
vendelser, så ikke alting behøvede at

10

altid er god til at finde ting, vi kan
bruge og til slut takkede han Juel
Andersen for de gode bemærknin
ger.
Herefter udbragtes et leve for SSF og
generalforsamling blev erklæret
afsluttet klokken li 00 .
Hans Guldager
Dirigent

Bjørka Schandorff
referent
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FORMANDENS BERETNING
Efterårsgeneralforsamlingen 2001
Endnu en sejlsæson er gået hvor SSF
har mistet medlemmer som er afgået
ved døden:
A 855 Ole Frandsen, døde i
slutningen af april efter 20 års
medlemskab, var ejer af en IF'er.
P 13 Yrsa Hansen, døde 3.maj efter
13 år's medlemskab.
A 666 Knud Hoffmann Nielsen,
døde den 6. maj efter en længere
sygdomsperiode. Knud var
gennem årene ejer af flere
speedbåde, og havde et 35 årigt
medlemskab bag sig.
A 175 John Damhave, døde midt i
juni efter et langt og udmarvende
sygeleje. John var medlem af SSF i
mere end 37 år og havde sin
daglige gang på nordre mole,
hvor han var kendt som en god
sejlerkammerat
A 607 Erik Lyngkjær, døde den 15.
august. Erik nåede, sammen med
Ase, at realisere drømmen om i
adskellige år, at sejle hele
sommeren i deres Nautikat. Erik
nåede i foråret at få overrakt
fyrreårsnålen.
A 1128 Henning Skøtt Sørensen,
døde den 13. September efter 11
år's medlemskab.
Jeg må bede generalforsamlingen
rejse sig og mindes de afdøde
medlemmer.
"Æret være deres minde"

A 432 Johnny Hedegård, ejer
sammen med sin bror Benny en
sejlbåd af Gertytypen
A 378 Benny Hedegård
A 495 Jørn Givskov, ejer af
speedbåden, Pelle Pub.
A 356 Ralf Jensen, som i mange år
har været gast på Dan Knudsen's
IF'er
De opmærksomme læsere af
bestyrelsesreferaterne har kunnet
konstatere, at bestyrelsesmøderne
starter med et punkt, der hedder eksterne forhold der har indflydelse
på SSF - inden den officielle
dagsorden.
Dette punkt er indført for på en
løbende måde, at informere
medlemmerne om seneste nyt,
angående de byggeplaner i vores
naboland der er vedtaget, men ikke
mindst om de forslag , der endnu
ikke er udmøntet i lokalplanforslag,
og ikke har været til høring hos os
borgere.
Jeg tænker naturligvis især på
byggeriet syd for Sundby Sejlfor
ening, for hvad er egentlig status
netop nu:
Det skulle være sikkert, at Frede
riksberg Kommune endelig har sagt
ja til at være med til at finansiere
Amager Ny Strandpark, og dermed
er den samlede finansiering af de
budgetterede 220 mio. kr. på plads.
Det at financieringen er på plads, er

Jens Green jensen
i

Formand

.

samtidig signalet til, at udarbej
delsen af et lokalplansforslag påbe
gyndes, altså en lokalplan som skal
til høring hos os borgere.
Sundby Sejlforening vil i forbindelse
med den efterfølgende høring udar
bejde en indsigelse mod byggeriet,
subsidiært placering af byggeriet, til
det arbejde vil vi søge faglig bistand
for at sikre, at proceduren bliver
overholdt og indholdet er juridisk
korrekt.
Københavns Kommune's finansie
ring sker bl.a. ved salg af bygge
grunde tæt ved stranden, altså
nabogrunden syd for SSF.
Ifølge en politisk aftale har et flertal
af partier i Borgerrepræsentationen
vedtaget en større boligpakke for
København hvor Østamager er et af
områderne.
Amager Ny Strandpark er et af
elementerne i forliget, men, som
gruppeformanden for de radikale
siger, så skal der etableres "sand før
der skal bygges boliger", hvilket skal
sikre, at man ikke bare bygger
boliger og efterfølgende ikke
etablere strandparken. For øvrigt er
venstre, de konservative og enheds

I dette efterår er der én 40 års
jubilarer og seks 25 års jubilarer,
hvilket medfører at der samlet i år
har været, to 50 års, seks 40 års og
otteogtyve 25 års jubilarer.
40 års jubilaren er:
A 258 John Jensen, ejer af en Uttern
motorbåd.
25 års jubilarerne er:
A 286 Wini Anita Hansen
A 92 Jens Chr. Andersen, ejer af
Polaris Drabanten, Fru A.

jubilarerne ved denne generalforsamling
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listen ikke med i aftalen om bolig
pakken.
Hvornår der startes op på strand
park og senere byggeri har jeg ikke
kendskab til på nuværende tids
punkt, men i en artikkel i JP Køben
havn nævnes, at der skal afsættes
penge til strandparken i 2004 og
2005.
Jeg benyttede lejligheden til at få en
artikkel i Amager Bladet da miljø
ministeren i foråret gav tilsagn om,
at ville ophæve fredningen på en del
af græsset syd for vejen til Helgo
land.
Ophævningen skal give mulighed
for, at noget af byggeriet skal kunne
placeres på noget af det nuværende
fredede område.
I artiklen pegede jeg på muligheden
for at revurdere projektet og at
politikerne seriøst bør tage stilling til
den urimelige placering af et så
markant byggeri tæt på et bestående
rekreativt område, som huser
Sundby Sejlforening.
Ønsket for os sejlere er naturligvis at
fastholde så meget af det specielle
miljø, som vi nu engang har
opbygget gennem mange år, og
netop miljø og muligheder for at
skabe rammer om et godt fritidsdliv,
er et emne som lokalpolitikkerne
lægger meget vægt på nu hvor
kommunevalget nærmer sig.
Hvis vi vender os til den nordøstlige
del af SSF, er der planen om
etablering af det Maritime ungdoms
hus, en plan som lige nu "træder
vande" fordi det endeligt er gået op
for resten at projektgruppen, at det
alene koster ca. 3,5 mio. kr. at rense
forurenet jord (lossepladsjord),
anlægge kloakledning og føre el og
vand frem til huset.
Det er udgiftsposter, jeg har peget
på helt fra starten af projektets
fremkomst, men altså først nu er
kommet rigtig frem i lyset efter
kommunens folk har regnet på
anlægsarbejderne.
(Projektgruppen
består
af
repræsentanter fra kommunen,
skolerne, Holmbladsgade kvartersløft, Bygge og Anlægsfonden, Ama
ger Strand Sejlklub og Sundby
Sejlforening.
Det kan medføre, at man bliver
tvunget til at overføre nogle af de 5
mio. kr., som var afsat til huset, for
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at dække nogle af anlægsudgifterne
og dermed så også ender op med et
mindre hus.
Vi vil i den forbindelse fastholde, at
hvis vi ikke får rådighed over ca. 50
m 2 i huset, vil vi beholde det nuvæ
rende ungdomshus på området, så
vi fortsat har et lokale der er vores.
Et mindre hus vil også medføre, en
revision af de mange aktiviteter som
det var tiltænkt at skulle indeholde.
Adgangen til huset vil blive ad den
asfalterede sti langs nordre mole, og
der vil blive anlagt en fodgænger
overgang med advarselsblink i
forlængelse af stien, som forbinder
Strandlodsvej og Amager Strandvej,
en klar forbedring for alle som skal
krydse den stærkt befærdede Ama
ger Strandvej.
Det er stadigvæk planen, at huset
skal indvies i forsommeren 2003.
Jeg har som formand for SSF skrevet
under på kravet om, at Metroen's
forlængelse mod lufthavnen skal
graves ned, og ikke op på en vold,
som det har været tiltænkt.
Det er forunderligt og med stor
undren, at man fra politikere og
embedsmænd skal høre på, hvor
vigtigt det er for baglandets beboere,
at kunne komme let og nemt til
strand og vand for så i det næste
øjblik at høre, at man vil have
Metroen oppe på en flere meter høj
vold på langs gennem Østamager, så
er det man spørger sig selv, hvor er
logikken henne.
Argumentet er selvfølgelig penge,
men hvis man vil have færre
bilpendlere i byen, er det nødven
digt med et effektivt transport
system, der er vist ikke mange der
kan forestille sig hvordan London
og Paris skulle kunne fungere uden
undergrundsbaner.
Havn og plads
Kloakledningen til klubhuset har i
længere tid gjort "knuder" og ved en
kraftig spuling og efterfølgende
indvendig fotografering viste det sig
da osse, at den var faldet sammen et
par steder og trærødder var groet
ind i røret. Kloakken er nu blevet
repareret, men vi bliver nødt til at
anlægge en ny, som kan holde de
næste mange år. Et arbejde som er
planlagt udført næste år.
De værste huller i asfalten omkring

rundkørslen er blevet udbedret,
egentlig var det tanken at fortsætte
asfaltering et stykke ind på søndre
plads, men det kan blive aktuelt, når
vi anlægger den nye kloakledning.
Havnebassinerne er nu renset for de
største gamle fortøjningssten, som
det er lykkedes at lokalisere, til tre
meget store sten måtte der noget
professionelt grej til, hvilket Lars
Schaldemose klarede.
En kontrollant fra "Blå flag kommiteen" har været på besøg og ud
trykt tilfredshed med de installa
tioner, vi har etableret til at håndtere
miljøaffald.
Det næste tiltag på den front bliver
etablering af faciliteter til tømning af
affald fra kemisketoiletter, hvilket er
planlagt at stå klar til den kommen
de sæson.
På baggrund af et favorabelt tilbud
fra kommunen har vi anskaffet en
udfaset toiletvogn, som kan anven
des i forbindelse med arrange
menter, hvor de faste installationer
ikke slår til.
Det er endelig lykkedes at få
udbetalt erstatningsbeløbet til
dækning af udgifter i forbindelse
med nedfaldet fra Amagerværket for
to år siden, bestyrelsen vil indkalde
de medlemmer, som tidligere har
rejst et krav om ødelagte pressenninger.
Et nyt lignende problem er opstået i
forbindelse med en storbrand på
Malmø havn, hvor der var ild i
gamle bildæk, og som udviklede en
stor forurenende røgsky, der med en
østlig vind blæste ud over Øresund
og ødelagde for tusindvis af kroner
sejl på både, som deltog i en
kapsejlads.
De første henvendelser til forsik
ringsselskaber har ikke givet noget
resultat, bestyrelsen vil sammen
med bådejerne tage kontakt til
forsikringsselskaberne igen for at vi i
"samlet flok", kan påvirke selskaber
ne til en erstatning af de ødelagte
sejl.
Vi vil ligeledes kontakte Dansk
Sejlunion for via den vej at lægge
pres på forsikringsselskaberne.
Klubhus
Foldedøren mellem pejsesalen og
den store sal er blevet skiftet ud.

Elo er ved at planlægge renovering
og rengøring af klubhuset til januar,
i den forbindelse vil der blive
indhentet tilbud på et nyt gulvtæppe
til pejsesalen.
Inspireret af hvad andre har gjort for
at få forbedret akustikken i klubhuse
med trælofter, vil vi undersøge
hvordan akustikken i østsalen kan
forbedres, og hvilke omkostninger
det vil medføre.
I forbindelse med Arbejdstilsynets
besøg i vores køkken, (de havde fået
en henvenvendelse fra en anonym
person), fik vi et pålæg om, at
etablere udsugning over opvaske
maskinen samt etablere en alarm på
det store udsugningsanlæg, begge
forhold er bragt i orden.
Det med det anonyme er rent ud
sagt en forbandet ting og en
uanstændig måde at opføre sig på,
vi har også tidligere været ude for,
at en eller anden har henvendt sig til
sundhedsmyndighederne
om
køkkenets rengøringsstandard.
Jeg skal blot hilse og sige til
vedkommende, der er ikke noget at
komme efter, hver gang der har
været myndighedsbesøg har Tina
fået fine karakterer, så lad os blive
fri for denne bagstræberiske adfærd,
som er ren chikane, og vil få
alvorlige konsekvenser hvis vi
finder, at det skulle være et medlem
eller medlemmer der står bag.
Fester
Vagn's og Tina's samarbejde om at
afholde matine'er har været en
succes, hvor mange medlemmer og
gæster har haft nogle fornøjelige
timer.
De øvrig planlagte aktiviteter er
forløbet planmæssigt, ikke mindst
det nylig afholdte afriggergilde, som
havde samlet rigtig mange med
lemmer til god mad og dans til et
godt orkester, en rigtig sejlerfest.
Sejlerskolen
Igen i år har sejlerskolen været fyldt
op med elever, både når det gælder
at træne med sejl eller motor,
"læreteamet" har sørget for, at
eleverne er kommet igennem
sejladstræningen så effektivt, at alle
der gik op til den praktiske del af
duelighedsbeviset bestod, tillykke
med det.

Jeg forventer også fuld hold til næste
år, idet flertallet af de nyindmeldte
medlemmer i SSF, som har tanker
om eller allerede ejer en båd ikke har
duelighedsbevis og dermed ikke kan
få tildelt en havneplads.
Navigationsundervisningen er
allerede godt i gang med et fuldt
hold, så Poul har måttet sige nej til
enkelte medlemmer.
Ungdomsafdelingen
Der har været et solidt aktivitets
niveau for de aktive ungdomssejlere
med deltagelse i stævner rundt
omkring i landet, og det gælder
både for optimistjollesejlere og
ynglingesejlere.
Der har ikke været behov for, at
klargøre alle ynglingebådene til sej
lads hvorfor noget af sejlergrejet er i
venteposition.
Henrik og hans team af forældre har
afholdt flere arrangementer for at
gøre opmærksom på de tilbud SSF's
ungdomsafdeling kan tilbyde.
To arrangementer er afholdt i
samarbejde med idrætskonsulenten
fra Holmbladsgade Kvarterløftet, i
det ene tilfælde var det et træningsseminar, hvor OL-sejleren Kristine
Roug øsede af sin viden, det skal her
nævnes, at de andre klubber i vores
kreds var inviteret til at deltage, men
det blev "kun" vores egen
ungdom der fik glæde af Kristine, da
de var de eneste der deltog.
Det andet arrangement var baseret
på havkajakker, hvilket 30-50
interesserede mødte frem til, i det
seneste medlemsblad er gengivet et
brev fra idrætskonsulenten Char
lotte Bøge Gregersen, som vi fortsat
vil holde kontakt til.
Man skulle tro, at det var en sag for
vores nabo Sundby Kajakklub, men
deres arbejde er åbenbart mere
baseret på "kapsejladskajakker".
Desværre har Henrik meddelt, at
han stopper som ungdomsleder ved
denne generalforsamling.
Jeg vil gerne her fra talerstolen
kvittere for en stor indsats i de år du
har siddet i bestyrelsen, ikke kun
som ungdomsleder, men også for
det arbejde du har udført på andre
fronter end ungdoms - og jollearbejde.
Det er ikke nogen hemmelighed, at
du er et visionært menneske med

mange ideer og stort engagement
hvilket medfører, at du har mange
jern i ilden, jeg håber, at SSF fortsat
kan trække på din viden og energi,
når der opstår et behov for det.
Joller
Jollesejlads i større omfang kan vi
ikke bryste os af, men det at sejle
havkajak er ligefrem blevet in,
hvilket det før nævnte arrangement
også bekræftede.
Bestyrelsen har taget det til efter
retning og på sidste bestyrelsesmøde
blev det drøftet, hvordan vi kan
håndtere at kajakejere kan have
mere end ét fartøj. Det blev også
drøftet, om SSF skulle gå ind og
investere i havkajakker til brug for
medlemmer med denne interesse, og
det var der ikke flertal for.
SSF ser gerne mennesker med denne
interesse melde sig ind, men de må
investere i deres eget grej.
SSF stiller kun grej til rådighed for
ungdom og sejlerskolen, som vi
mener er nogle af kerneaktiviteterne
i Sundby Sejlforening.
Også på denne forbindelse vil vi
kontakte idrætskonsulenten og
redegøre for vores standpunkt, og så
må vi se, om der dukker havkajakinteresserede op.
Så vidt jeg er orienteret er en følge af
denne afgørelse, at Bjørn vores
"jolletalsmand" ikke vil fortsætte, sit
virke.
Jeg vil også til dig rette en tak for det
arbejde, du har udført på jolle
pladsen
Kapsejlads
Vi gjorde det, vi arrangerede og
gennemførte et DM for Nordisk
Folke-både, der af sejlerne blev
betegnet som et af de bedste stævner
de havde været med til.
Jeg konstaterede med glæde, at det
var medlemmer fra alle interesse
grupper, der mødte op, og dermed
sikrede at alting forløb efter planen.
En ekstraordinær indsats fra hen
holdsvis Søren Eisenhardt og Hans
Guldager bevirkede, at vi fik et flot
antal sponsorer og den største me
diedækning SSF har haft nogen
sinde.
Ud over at informere om det rent
sportslige, fik formanden lejlighed
til i TV, at berette om hvad SSF står
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for og ikke mindst give udtryk for
vores utilfredshed med det
kommende byggeri syd for os.
Det efterfølgende DM for damer i
Ynglingebåde, blev på sin vis også et
"stort" stævne, da der var delta
gelse af flere udenlandske besæt
ninger hvilket medførte, et ekstra
arbejde med at oversætte program,
deltagerliste, sejladsbestemmelser til
engelsk - ja, selv formanden måtte til
præmieuddelingen og stævneafslut
ning til at tænke "udenlandsk".
Jeg vil godt endnu engang sige jer
tak for en stor indsats i forbindelse
med begge stævner.
Det øvrige kapsejladsprogram er
forløbet godt, med deltagelse af
"yngre og ældre" kræfter til at
gennemføre stævnerne.
Ved denne generalforsamling fra
træder Erik Povlsen (eller bedre
kendt som Basse), som kapsejlads
chef, efter at have stået i spidsen for
adskellige store stævner i din
regeringstid".
Det er ærgerligt, men forståeligt, at
du vil trappe lidt ned, det er et stort
arbejde der skal lægges for at få
stævner til at blive en succes, det har
du formået på din egen stille måde
og med et lunt blik i øjet.
Med karakteren særdeles veludført,
siger jeg dig tak for en stor indsats,
og heldigvis har du givet tilsagn om,
at ville være med til at gennemføre
fremtidige kapsejladsstævner.
Old Boys stævnet blev en gedigen
succes, ikke mindst på grund af det
nye unge hold af sejlere, som stod
for arrangementet og sørgede for at
vi ældre fik en dejlig weekend at se
tilbage på.
Motorbåde og sikkerhed
Jeg ved ikke, om det var mine
bemærkninger ved sidste efterårsgeneralforsamling om at tage jer
sammen og komme på vandet, der
har givet stof til eftertanke, men i
hvert fald er det godt at erfare, at
der har været god tilslutning til
motorbådsarrangementerne i år.
Vagtordningen er startet, og allerede
nu har mange fået skrevet sig på
listen og fået tildelt vagter.
På de nætter hvor der ikke er vagter,
vil der være hundevagt.
Til jer der går en vagt for et andet

14

medlem, sørg for at få det koordi
neret med pladsmanden, så vi ikke
skal have unødige hundevagter, som
er "hundedyre".
Bladet
Medlemsbladet har fået farver på
forsiden hvilket giver billederne
større effekt, effekten kan også ses
på regningen fra trykkeren.
Redaktøren kom på sidste besty
relsesmøde med et udspil om, en
mere "effektiv" benyttelse af annon
cører til inddækning af de forøgede
udgifter eller i det hele taget
nedbringelse af udgifterne til bladet.
Poul vil arbejde videre med sagen
via kontakt til vores nuværende
annoncører, samt til nye, om det er
bæredygtigt med en ændret betaling
for annoncerne, resultatet forelæg
ges bestyrelsen, der vil tage stilling
til en eventuel ændring af annon
cepolitikken.
Flakfortet
Flakfortet er blevet solgt til den
svenske virksomhed "Kranen",
ejeren har flere ideer til fortets
fremtid, men man vil fortsat gerne
have et samarbejde med sejlerne,
som gennemføres via OFOF
(organiserede sejlere omkring
flakfortet).
Østersøkredsen
Det er lykkedes vores kredsfor
mand, Ole Rasmussen, at få aftalt
nogle møder om København's
Havns fremtid, med deltagelse af
borgmester Søren Pind, dirktør
Henning Hummelmose Københavns

Havn, kredsformændene fra Svane
møllen, Køge Bugt, formanden for
Lynetten, Jørgen Beiter, formand for
Friluftsrådet i København og Frede
riksberg Hans Guldager og
formanden for Sundby Sejlforening
Jens Green Jensen.
Det er målet med møderne, at sejler
ne kan få indflydelse på, hvordan
man kan skabe et maritimt liv i
havnen.
Et annonceret lederseminar på
kredsplan har desværre måttet
aflyses.
Dansk Sejlunion
Hovedbestyrelsen arbejder på en
revidering af arbejdsopgaverne
mellem bestyrelse og forretnings
udvalg.
Der arbejdes stadigvæk på projekt Ren havn , som pågår i Kalvehave.
SSF vil via vores kredsformand
spørge til sejlunionens stilling og
aktion over for oplysningerne fra
Ishøj om, at havneslam fra
lystbådehavne ikke må flyttes og slet
ikke klappes.
Jeg vil gerne til slut takke besty
relsen og de faste udvalg, plads
manden og Tina for deres indsats i
den forgangne sejlsæson, men ikke
mindst de medlemmer, som på
forskellig vis gør en indsats for
Sundby Sejlforening, til glæde for
dem selv og os andre.
Hermed fremlægger jeg min
beretning for generalforsamlingen
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Sundby Sejlforening
Budgetforslag 2002

Indtægter:

jan.kvt

Kontingent

330,000

Fast plads

595,833

Apr.kvt.

Juli kvt.

Okt. kvt.

lait

År 2001

Ændr.i %

630,000

630,000

0.00%

595,833

550,000

8.33%

54,167

54,167

50,000

8.33%

10,000

40,000

50,000

50,000

0.00%

70,000

25.00%

1,013,333

10,000

394,167

0

1,417,500

Materialer m.v

210,000

100,000

100,000

100,000

510,000

460,000

Arbejdsudgifter

150,000

220,000

60,000

60,000

490,000

465,000

5.38%

Havn & plads i alt

360,000

320,000

160,000

160,000

1,000,000

925,000

8.11%

Klubhus

20,000

10,000

10,000

10,000

50,000

50,000

0.00%

Bladet

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

95,000

26.32%

300,000

Vinterplads
Indskud/vagt

0

Skurleje m.v.

87,500

Indtægter i alt

87,500

1,3S0,000|

5.00%

Udgifter:

Fester

10.87%

3,000

10,000

6,000

10,000

29,000

29,000

0.00%

10,000

9,000

9,000

9,000

37,000

37,000

0.00%

Bestyrelse

2,500

2,500

2,500

7,500

15,000

15,000

0.00%

Sejlerskole

8,000

13,000

1,000

3,000

25,000

25,000

0.00%

20,000

40,000

20,000

20,000

100,000

Kapsejlads

4,500

11,500

13,500

5,500

35,000

35,000

0.00%

Motorbåde

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

4,000

0.00%

0

20,000

-100.00%

15,000

-83.33%

Administration

Juniorer

Mesterskab NF

0

Renter

0

500

1,000

1,000

2,500

459,000

447,500

254,000

257,000

1,417,500

Kvartalets likviditet

554,333

-437,500

140,167

-257,000

0

Akkumuleret likvid.

554,333

116,833

257,000

0

|

Udgifter i alt

O

0.00%

1,350,000|

4.76%
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KOM OG SE DE SIDSRØ .NYHEDER 1 BÅDUDSTYR
OG SEJLB IKLÆDNING
VI HAR: INSTRUMENT!
BLOKKE/BES -AG OG FITTINGS
TOVVÆRK
MALING
SEJLERTØJ C G MARITIM MODE
GAVEARTIKli

KASTMIP^M^ l^MSERVICE
T5TRUP /
TLF. 32-500504
ÅBENT HELE ÅRET :

MAN - FRE 09.00 - 17.30
LØRDAGE 09.00 - 13.00

15

Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 29. oktober 2001
Fraværende: Kim Petersen
Formanden bød velkommen til den
nye ungdoms- og jolleleder Tonny
Pedersen.
Kassereren fremlagde budgettet for
2002, og som lovet på general
forsamlingen vil det blive trykt i
næste nummer af bladet (Side 15).
De nyligt vedtagne takstforhøjelser
er indregnet i tallene pr. januar 2002.
Punkt la, Protokol:
Intet.
Punkt lb, Eksterne forhold, der
vedrører SSF:
Der er intet nyt i forhold til
udmeldingen
på
generalforsamlingen den 28. okt. SSF
skal sørge for at være med i
planlægningsfasen, der følger efter
vedtagelsen i Borgerrepræsen
tationen, for at få mest mulig
indflydelse på udformningen og
beslutningerne. En beskrivelse af de
problematikker og anvendelser, der
knytter sig til SSF's område er
ønskeligt. Gerne en beskrivelse som
den Henrik Gravesen med flere
udarbejdede i forbindelse med
planlægningen af det maritime
ungdomshus.
Formanden og næstformanden vil
invitere overborgmesteren til et
frokostmøde i forlængelse af hans
skrivelse til SSF (denne blev læst op
på generalforsamlingen).
Kredsformændene for Østersøkred
sen, Svanemøllekredsen og Køge
Bugtkredsen har dags dato været til
møde med borgmester Søren Pind.
Formanden for Friluftsrådet i
København og Frederiksberg, samt
formændene for Sejlklubben
Lynetten og SSF deltog også. Her
redegjorde direktør Hummelmose
for sit syn på udnyttelsen af Køben
havns havn. Erhvervshavnen er
flyttet nordpå og er i øvrigt gået
sammen med Malmø havn. Området
har ca. 4000 fartøjer af alle slags.
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Tilbuddet til gæstesejlere er Lange
linie havn og Christianshavns Kanal,
men man forventer at det kan gøres
bedre. Københavns Havn er blevet
bedt om at fokusere på søturisme, og
vil tage sejlklubberne i nabolaget
med på råd herom, hvilket disse ser
positivt på, da det giver mulighed
for at være med til at præge
området.
Punkt 2, Beretning:
Bestyrelsen enedes om at Erling
Jørgensen
fortsætter
som
næstformand.
Posten blev gennemgået og fordelt
til besvarelse.
Sejlklubben Sundet fylder 100 år, og
formand og næstformand deltager i
receptionen den 8. november.
Generalforsamlingens forløb blev
gennemgående, og formanden gav
udtryk for, at der tilsyneladende
ingen dybgående uenighed var i
forsamlingen.
Bestyrelsen debatterede Henrik
Gravesens
redegørelse
på
generalforsamlingen, da der var
uenighed om, hvordan det skulle
opfattes.
Formanden afsluttede debatten med
at slå fast, at det er vigtigt med
fælles fodslag i bestyrelsen, men den
der også skal være rummelighed og
plads til flere opfattelser og at
resultatet af valgene af ny
ungdomsleder og kapsejladschef
gav en god sammenhæng og
kontinuitet i arbejdet.
Et indlæg fra et medlem til bladet
blev gennemgået, og gav ikke
anledning til indvendinger.
Punkt 3, Havn og plads:
Når arbejdet, der skal udføres på
kloakken er færdigprojekteret vil der
blive indhentet tilbud på udførelsen.
Arbejdet skal gerne udføres til
januar, hvor klubhuset er lukket.
Havneudvalget vil også skabe sig et
overblik over, hvilke nødvendige
reparationer, der skal foretages på

molerne. Pladsmanden er i gang
med at se på det.
Havnesjakket laver selv det, de kan
og indkøber det fornødne træ hertil.
Vintermateriellet er gennemgået.
Fejemaskinen er ny, og traktoren er i
så god stand som man kan forvente
efter forholdene. Hvis den bryder
sammen vil det ikke kunne betale
sig at reparere den. Der "holdes
udkig" efter en evt. afløser.
Reparationen af lamperne på
molerne beløber sig til ca. kr. 8000,incl. nye bundfatninger og pærer.
Bestyrelsen vedtog at fjerne
møntautomaterne
fra
baderummene. Det koster lige så
meget at reparere dem, som vi får
ind i mønter. Det overvejes om
elafgiften i stedet skal hæves lidt.
Udslagskummerne til tømning af
kemiske toiletter sættes op i løbet af
vinteren, så de er klar til næste
sæson.
Punkt 4, Klubhus:
Elo har bedt Bent Knudsen om et
overslag over arbejdet og udgifterne
i forbindelse med indretning af et
handicaptoilet.
Punkt 5, fester og arrangementer:
Da søndagsmatineerne har været en
succes, vedtog bestyrelsen, at der
holdes yderligere tre efter nytår.
Musikken til julefrokosten vil spille
fra klokken 16 00 .
Bestyrelsen holder julefrokost den
30. november.
Bankospillet den 27. januar 2002
annonceres nu.
Punkt 6, Sejlerskolen:
Begge skolebåde er taget på land og
pakket væk for vinteren.
Navigations- og tovværkskurserne
kører planmæssigt. Der er ingen
større
arrangementer
inden
instruktørmødet midt i februar.
Der er p.t. ingen løsning med
hensyn til muligheden for at tage
speedbådskørekort. Et samarbejde

mellem Lynetten, som har bådene,
og SSF, som har lærerne, overvejes
igen.
En købt og betalt krydsfok til Tyve
knægten er ikke blevet leveret som
lovet. Henrik Gravesen tager
kontakt til sejlmageren og melder
tilbage til bestyrelsen.
Punkt 7, Ungdom og joller:
Der vil blive foretaget en
afleveringsforretning mellem den
afgåede og den nye ungdomsleder.
De oplyste, at der i den nærmeste
fremtid vil være et tæt samarbejde
mellem de to afdelinger om at
færdiggøre opgaverne.. Aktiviteten i
kapsejladsudvalget er p.t. lav og
juniorafdelingen skal afslutte
sæsonens arbejde.
Aktiviteterne på pladsen består lige
nu i renovering af både, og desuden
er der teoretisk undervisning frem
til den 27. november, hvor der er
juleafslutning og -ferie.
Punkt 8, Kapsejlads:
Se punkt 7.
Punkt 9, Motorbåde:
Intet.
Punkt 10, Sikkerhed:
Opfordringen til bestyrelsen om at
skrive sig på vagtordningen er fulgt.
Punkt 11, Bladet:
Intet.

Brev til Sundby Sejlforening
Københavns Kommune

Overborgmesteren

*

IQi
Sundby Sejlforening
Formand Jens Green Jensen
Amager Strandpark 15
2300 København S

Dato:24 oktober 2001

Kære Jens Green Jensen

Som aftalt på mødet mandag aften sender jeg her et par ord om status på Amager
Strandparkprojektet og Østamagerbanen, som du kan bruge på mødet søndag i
Sundby Sejlforening.
Som du måske har hørt, er planerne for Ny Amager Strandpark nu meget tæt på at
kunne realiseres. Vi har nu et foreløbigt tilsagn fra Københavns Amt, Tårnby Kom
mune og Frederiksberg Kommune om at medfinansiere Strandparken, og når pro
jektet er blevet godkendt i de respektive politiske råd, kan vi igangsætte det videre
arbejde, der bl.a. omfatter detailprojektering, udarbejdelse af lokalplan og gennem
førelse af fredningssag.
Jeg er orienteret om, at jeres ansøgning til Kultur- og Fritidsforvaltningen om for
længelse af Sundby Sejlforenings lejemål er stillet midlertidigt i bero, indtil planerne
for Ny Amager Strandpark er politisk tiltrådt og der er gennemført en detailprojekte
ring.
Baggrunden er, at projektet medfører en mindre ændring i afgrænsningen af det om
råde, Sundby Sejlforening i dag lejer. Det præcise omfang af denne ændring vil bli
ve fastlagt i det detaljerede projektforslag, der skal udarbejdes efter den politiske
principbeslutning og det vurderes, at dette arbejde vil have en varighed på ca. 6 må
neder. Derefter vil Kultur- og Fritidsforvaltningen kunne genoptage behandlingen af
jeres ansøgning om forlængelse af lejemålet, idet der tages højde for den ændrede
afgrænsning af Sundby Sejlforenings område, der er en konsekvens af planerne for
Ny Amager Strandpark.

Punkt 12, Evt.:
Henrik fortalte om det fremstød han
og Søren Ejsenhardt arbejder på for
at skaffe sponsorer og fik
bestyrelsens tilladelse til at forhøre
sig nærmere om Hellers tilbud om
et sponsorat mod at få sit navn på
Bollen.
Han gjorde opmærksom på, at
sponsorater i dag fortrinsvis ydes i
form af service og materialer.

Derfor vil jeg, når Hovedstadens Udviklingsråd har vurderet de kommentarer og
indsigelser, som de modtager i forbindelse med vurderingen af metroens betydning
for miljøet, indbyde de parter, der skal bidrage økonomisk til projektet til en drøftel
se af den endelige udformning af metroens 3. etape.

Mødet slut kl. 21 00

Jeg håber, at I får et rigtig godt møde på søndag.

Jens Green Jensen
(formand)

Bjørka Schandorff
(referent)

*

1 forhold til Østamagerbanen blev høringsfristen for lokalplanen for et par uger siden
afsluttet. Københavns Kommune er nu i gang med at analysere høringssvarene.
Det har gjort et stort indtryk på mig, at der er så stor en folkelig modstand mod den
forslåede udformning af Metroens 3. etape.
Vi udbygger i disse år den kollektive trafik og herunder metroen på Amager for at
gøre borgerne mere tilfredse og for at reducere trafikken i København. Derfor skal vi
vælge en løsning, der generer de omkringboende mindst muligt. Den sidste tids de
bat om udformningen af metroens 3. etape har overbevist mig om, at metroen bør
graves ned.

Med venlig hilsen

Jsms Kramer Mikkelsen
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Hvor er SSF på vej hen?
På vores nyligt afholdte efterårsgeneralforsamling synes
Henrik Gravesens afgang som
ungdomsleder og efterfølgende
indtræden som kapsejladschef
at være det eneste punkt, der
ikke bare handlede om formali
teter og sædvanlige rutiner.
Selv om der egentlig bare var
tale om valg til nogle bestyrel
sesposter, gjorde særligt Grave
sen opmærksom på, at det også
handlede om de fremtidige
linjer for SSF.
Ud fra de få talere der kom med
indlæg i debatten, blev det
nærmest ridset op som en kamp
mellem - på den ene side
pensionisterne i foreningen - og
på den side foreningens
ungdoms-afdeling. Samtidig
blev et foreslået indkøb af nogle
havkajakker gjort til en del af
debatten.
Som havkajakroer og medar
rangør af det netop afholdte
arrangement sammen med
kvarterløft har jeg været en af
dem, der var med til at foreslå,
at foreningen gik ind og købte
nogle kajakker.
Ikke fordi jeg, eller nogle af de
andre der allerede nu ror i klub
ben, har brug for flere kajakker
at ro i. Vi har jo allerede selv.
Men fordi vi så en mulighed for
klubben og klubbens fremtid
ved aktivt at støtte nye aktivi
teter på jollepladsen.
At bestyrelsen så har taget en
principbeslutning om ikke at
indkøbe grej til brug for senior
medlemmer får hverken under
tegnede eller andre til at flygte
fra SSF eller vores opgaver på
havnen.
Vi kan stadigvæk synes, at det
er ærgerligt, at klubben ikke
tager imod en oplagt chance,
men vi kan sagtens acceptere et
afslag, hvis det bare handlede
om indkøb af kajakker eller ej.
Det indtryk man får er dog ikke bare med udspring i den
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aktuelle sag - men generelt, at
man er medlem af en klub, der i
almindelighed er imod og sjæl
dent er for.
Vi er imod vindmøller, nybyg
gerier, toilettømningsordninger,
nye bundmalinger osv. Men er
der overhovedet noget som SSF
aktivt er for?
Er vi ikke ved at være en surmu
lende forening, der modsætter
sig enhver fornyelse? Sådanne
holdninger vil have svært ved at
blive taget seriøst uden for
foreningen.
Formanden nævnte selv på
generalforsamlingen, at politi
kerne så helt anderledes på
verden end vi i SSF.
Man kunne tilføje, at en del af
sandheden også kunne være, at
vi i SSF til dels lever i en lille
lukket verden, som et flertal af
befolkningen nok heller ikke
helt forstår.
Klubben har mange gamle
medlemmer, for hvem aktivi
teter på vandet ikke mere er den
primære årsag til medlemskab.
Det behøver der overhovedet
ikke at være noget problem i.
Det er da også i det daglige mit
indtryk, at vi sagtens kan finde
plads til hinanden, og til de ting
vi hver især interesserer os for.
Det er på ingen måde nødven
digt at henvise kajakroere til
naboklubben eller pensioni
sterne til plejehjem.
Der bør dog i foreningens akti
viteter og ligeledes i foreningens
bestyrelse være en rimelig
balance mellem de forskellige
aktiviteter, vi betragter som
hørende hjemme i foreningen,
og her kan det ikke være helt
uvæsentligt, at vi kalder os en
sejlforening.
Som menigt medlem af forenin
gen savner jeg en bestyrelse, der
selv mener noget om, hvor SSF
skal bevæge sig hen. En besty
relse der selv kommer med
konkrete initiativer til udvikling

af foreningen.
Det er ikke nok, at formanden blot giver
plads til menings-forskelle, han må også selv
mene noget og være med til at tegne
foreningen indadtil.
Sundby Sejlforening har på godt og ondt en
egen unik stemning, som vi selvfølgelig ikke
bare skal give køb på.
Der er dog intet i denne verden, der blive
ved med at være som det altid har været,
hvis ikke man er med til at forandre det.
Som glad og tilfreds jollesejler og kajakroer
ser jeg ingen problemer med at få plads til os
alle sammen i foreningen, og jeg glæder mig
jævnligt over at kunne benytte et nymalet
jollehus med nyt tag, og er således glad for
den indsats også klubbens gamle medlem
mer gør på pladsen.
Men lad ikke klubben stå stille, det kan den i
længden ikke overleve.
Med håbet om en fremtid for SSF
medl. nr 45
Bjørn Amundsen

3MCS toirate.

fra bestyrelsen

-fra & til medlemmerne

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Aslak Berg
Frankrigsgade 32, 2300
John Christensen
Halvtolv 14, 1436 K
Poul Christensen
Spanagervej 26, 2700 Brønshøj
Tore Dalsgaard
Søndre Fasanvej 32, 2000 F.
Ole Gam
Telemarksgade 10, 2300S
A. Peter Michelsen
Vigerslevvej 45, 2500 Valby
Paul Sørensen
Torvegade 50, 1400 K.
Tove Sørensen
Kastrupvej 78, 2300 S
Jacob Walter
Skjalm Hvidesgade 15, 1728 K

Som medlem af SSF vil jeg gerne
udtrykke min utilfredshed med at
man forhindrer adgang til restau
ranten for medlemmer/-gæster,
som ikke ønsker at deltage i
matinearrangementer på søndage.
Det kan ikke være rigtigt, at man er
henvist til Skipperstuen, hvor man
er omgivet af medbragte madpak
ker, håndbajer og arbejdstøj, hvis
man har lyst til at indtage et læk
kert måltid hos Tina en søndag
eftermiddag. Det må være muligt
at få adgang til restaurant eller
pejsestue!
I øvrigt kan man undres over, at
festudvalget (læs Vagn Preisler) har
kompetence til at diktere en forpag
ter, hvordan restauranten skal
drives - men det er jo en helt anden
diskussion.
Med venlig hilsen
Jonnie Ronild
Medl.nr. 1113

Vedr. afriggergildet
Herfra skal lyde en stor ros til det
arrangement som vores forening
havde den 20. oktober.
Maden var sinpelthen bare fin,
musikken var super.
Alt i alt en af de bedste fester
jeg/vi har været til i vores
forening.
En stor tak til Tina og Vagn.
Hilsen
Kim Andersen ("pisk") & Co.
A. 122

Svar til Ronild.
Da medlemmernes tilgang til
klubhuset, især om søndagen har
været temmelig ringe, fik jeg den
ide at lave en matiné med frokost,
for på den måde at få lidt af det
gamle klubliv frem i mellem
medlemmerne.
Dette lod sig gøre ved i samarbejde
med Tina at lave et koldt bord fra
kl. 12 til kl. 14 og derefter at have
musik og underholdning til kl. 17.
Til den første matiné var der
desværre nogle der "glemte" at
betale for deltagelsen, ja der var
sågar et medlem der tog en
ubekendt sidemands billet for at
slippe for at betale for den meget
fordelagtige pris for frokost og
musik.
Tina og jeg blev derfor enige om at
lukke klubhuset, så kun deltagere i

matinéen havde adgang, men da
der var en del mennesker der gerne
ville høre musikken, blev de
henvist til skipperstuen til spisnin
gen var afsluttet, hvorefter de fik
adgang til salen mod at betale 10
kr. til musik.
Dette er forklaringen på hvorfor vi
har været nødt til at lukke salen fra
kl. 12. Dette er i øvrigt annonceret
både i bladet og ved opslag i klub
huset, så du har haft rig adgang til
at henlægge din spisning andet
steds, hvis du ikke mente at ville
spise det samme som de i øvrigt
mange deltagere nød denne dag.
Dit sure opstød med at jeg dikterer
restauratricen, hvorledes restauran
ten skal drives, kan du glemme, da
formanden og jeg, efter en enig
bestyrelsesbeslutning, forhandlede
med Tina om hvorledes disse ma
tinéer skulle afholdes.
Til slut kan jeg nævne at jeg, bort
set fra dig, kun har hørt rosende
omtale for dette initiativ til lidt
bedre klubliv.
Vagn
PS.
Søndagen efter matinéen var jeg
med familien nede og spise kl. 12 30 ,
der var blot 12 mennesker til stede i
restauranten.
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FlLigger farver - og
International bådmaling
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 København S
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

H

Sundby.
Dragør.

Amagerbrogade 164
2300 København S.

Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

Fliigger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
TIf. 33 13 73 23.

