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INFO:
Medlemsblad for

Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15, 2300 København S.
Tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion
Kontoret er åbent den første og sidste torsdag i
måneden mellem kl.19,00 og 20,30. I kontortiden
træffes formand, kasserer og havneudvalg
(lukket jan. og juli)

FORENINGENS TELEFONER:
Kontor og vagtlokale: 3259 3580
Havnekontoret: 3258 1424
(åbent man – ons. kl. 12-14 & tors. Kl. 16-17)
Restaurationen. 3259 4130
Bankkonto: Bank Nordic – 6506-3050513512
Postgiro: 7 05 65 16
Foreningens mail adr.: ssf@sundby-sejlforening.dk
SSF’s hjemmeside: www.sundby-sejlforening.dk

FORENINGENS BESTYRELSE:
Formand:
Tonny Pedersen
Tlf.: 2896 8868
Mail: wain.fam@mail.dk
Næstformand:
Flemming von Wowern
Mail: havneudvalget@sundby-sejlforening.dk

Ungdomsleder:
Lena Skov Andersen
Mail: ssf.ungdom@gmail.com
Sekretær:
Poul Christensen
Mail· pc@chiep.dk
Sejladschef:
Jan Lauridssen
Mail: lauda@pc.dk

Havneudvalg:
Lars Fure
Tlf.: 2988 8412
Mail: havneudvalget@sundby-sejlforening.dk

Motorbåd og sikkerhed:
Niels Fuglesang
Tlf.: 2160 5232

Havneudvalg og klubhus:
Fritz Meiniche
Tlf.: 2048 2556
Mail: f.meiniche@webspeed.dk

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen
Tlf.: 3251 3999
Mail: hanne.rosa@Nielsen.mail.dk
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Velkommen!
Velkommen til Sundby Sejlforenings nye
medlemsblad, som forhåbentlig bliver til glæde
for os alle.

Vi vil så vidt muligt dække alt, hvad der sker omkring os og håber, at I vil komme med billeder,
nyheder, sjove hændelser, annoncer, og hvad der
vedrører vores liv i sejlernes verden.
Aktivitetskalenderen på midtersiderne kan tages
ud og gemmes på jeres opslagstavle, så der
forhåbentligt kommer ﬂere deltagere til vore arrangementer.

Opstarten har været fuld af oplevelser, det
er nemmere at beslutte end at udføre, men
vi håber, at resultatet er tilfredsstillende for
det ﬂertal, som var glade for, at bladet skulle
genopstå, men at også mindretallet vil få glæde
af forsøget, som sammen med hjemmesiden vil
oplyse, hvad der sker i vores dejlige forening.
Med sejlerhilsen
REDAKTIONEN
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Tilbygning til klubhus
Vi havde inviteret Fritz fra havneudvalget for lidt
orientering omkring vores tilbygning:
Kravet fra Kommunen var, at vi skulle have et
handicap toilet m.m., som der ikke var plads til i
den eksisterende bygning.
Det har været en hård nød at knække med at få
byggetilladelsen i hus.
Der blev udarbejdet tegninger, for en tilbygning
ved hovedindgangen med plads til 2 dame- 2
herretoiletter, 1 handicaptoilet, og 1 puslerum.
Efter langvarige forhandlinger med kommunen
viste det sig, at byggeriet også skulle over Fredn-
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ingsnævnet, selv om SSF ikke er fredet. Endelig,
efter et år er byggetilladelsen klar.
I byggeperioden vil adgang til klubhuset blive fra
vandsiden, derfor er de hyggelige tønder ikke stillet op endnu.
Når byggeriet er tilendebragt vil det være et stort
plus for foreningens medlemmer og gæster. Ombygningen vil leve op til nutidens krav til sanitære
faciliteter.
Hvornår byggeriet starter vides ikke i skrivende
stund, og vi vil selvfølgelig opdatere om sagens
videre forløb.

Så blev standeren sat for sæson 2012

Ved standerhejsningen d. 5. maj blev sæsonen
skudt i gang for 89.gang og formanden Tonny
Pedersen indledte med at byde velkommen til
en dejlig ny sæson og alle medlemmer på denne
smukke forårsdag.
Tonny delte denne gang ikke skideballer ud – det
gør han kun når de er berettigede - men roste
tværtimod medlemmerne for et større engagement i foreningens arbejde, f.eks. ved tilgang af
ﬂere instruktører på sejlerskolen.
Den smukt renoverede standermast, der efterhånden er blevet 48 år, stod klar på dagen med
sin megen fugemasse og mange lag lak, men
reparatøren Peter Heller var også blevet truet
med at blive kølhalet, hvis den ikke var blevet
klar.
Der blev talt om tilbygningen med de nye handicaptoiletter, hvor der i øjeblikket er nogle tilrettelser, hvorefter der senere kommer en startdato
for byggeriet.
Sluttelig ønskede Tonny at vi går sæsonen i
møde med lyst sind, og udnytter at vi kan være
sammen med gode venner, familie og ikke
mindst andre sejlere på dette unikke sted som
Sundby Sejlforening er.

omdelte sang, blev der reklameret for diverse
arrangementer. SSF ﬁk et leve, og derefter var
der øl eller vand til alle de fremmødte. Derefter
var der en dejlig fest i klubhuset med Gert og
Karstens gode mad og 2 musikere, der underholdt indtil midnat.

Efter standeren var gået i top, kanonlauget havde
skudt en masse skud, og vi havde sunget den

Hele formandens tale kan læses på hjemmesiden
www.sundby-sejlforening.dk
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Kaffe og pølser…
OLD BOYS 11. – 12. AUGUST
Vi sætter kryds i kalenderen for det årlige old boys stævne i weekenden Lørdag
og søndag d. 11. og 12. august 2012

Der sejles i foreningens 3 Ynglinge, hvert hold
består af 3 personer, heraf mindst 1 pige. Der sejles en serie af sejladser, hvor hvert hold trækker
et nummer, og derefter sejler i heat med 3 både
ad gangen, således at hvert hold møder så godt
som alle og får point for hver sejlads.
Det Maritime Ungdomshus vil være rammen om
stævnet. Her afholdes dagens skippermøde og
lørdag aften vil der som vanligt være en god middag og hyggeligt samvær.

ket foran ungdomshuset og på resultattavlen, der
løbende bliver opdateret.
For at være old-boys skal drengene være fyldt 40
år og pigerne skal kun være 30 (reglerne er fra
dengang det var svært at ﬁnde pinger over 30,
der ville sætte sig ned i en Yngling)
Nærmere omkring tilmeldingen og tidspunkter
kan ses på foreningens hjemmeside og på opslagstavlerne på havnen.

Her kan man under stævnet købe kaffe og pølser
eller bare slappe af og følge sejladserne fra dæk-

En af de nye redningsstiger
på molerne
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nye

medlemmer:

Velkommen til alle nye medlemmer i Sundby Sejlforening der er
kommet til siden slutningen af 2010
Benny Aaes
Simon Steffensen
Julie Callesen,
Jens Hauschildt
Gerald Kleibel Marker Ina
Westerdahl Hollender
Johan Heichelmann
John Petersen
Rasmus Eriksen
Thomas Hartebeck
Lærke Lidegaard
Frederk Martin
Jon Bak Nielsen
Ilja Jon Bak Nielsen
Helle Mathiasen
Kasper Grønbæk Bruu
Lars Brinch Madsen
Jan Engstrup
Dan Holst Jacobsen
Jakob Phibert Schlünsen
Hanne Winther,
Sylvester Holm
John Nielsen
Jann Bjerre Lohse
Jan Aksel Nielsen
Jakob Kristensen
Leif Aabech Halse
Hans Christiansen
Jonas Nielsen
Svend, Pers
Kurt Manhart
Herman Arrias
Karl Kristian Andersen
Gittte Wain Pedersen
Lauge Koch-Klarkov
Kari Sørensen

Claus Johannes Rendtorff
Mariette Berga
Rene Andreasen
Hans Højergaard
Rene Gordon Bastian van
Mackelenbergh
Torben Huge Kempf
Jesper Lorents
Jytte Syska
Michael Hermann Nielsen
Emma Thaning
August Kisbye Jakobsen
Huge Møll Holst
Oscar Estrela-Schøtt
Rasmus Bjørn Hartung
Torben Thorhauge
Peter Hansen
Marianne Halskov Hallund
David Zahle, Ulf Mortensen
Ebbe Dal
Alf Bøge Georg Eriksen
Morten Kirketerp Nielsen
Christina Bilstrup
Hans Henrik Mouritzen
Ingvar Birger Navntoft
Morten Brix Westergaard
Anne Mette Hansen
Annika Nilsson
Trønd Peter Navntoft
Peter Skovsted Holt
Mette Overby
Lone Kjær
Christina Laugesen
Gerrit Hensen
Emil Toft Mansted
Elizabeth Karan Adams

Jan Anker Ramussen
Rasmus Kjær
Peter Dragsbæk
Jesper Syska Dragsbæk
Thomas Bolvig Christensen
Carla Augusta Syska Bolvig
Mads Anders Kamp
Marianne Larsen
Agnete Schlichtkrull
Kristian Fischer
Soﬁe Bertoft Winther
Danny Morck Jensen
Jane Andersen
Anders Bülow
Gert Dal Sørensen
Signe Marie Skov Vendike
Ole Sachs
Renee Troest-Svenson
Alexander Jockers
Hans Tobegy
Vibeke Juul Sørensen
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resten

af

JULI
Kontoret holder lukket hele juli måned
Ungdom:
Sejlerskolen:
Kapsejlads:
Seniorerne:

Der sejles hver mandag i sommerferien såfremt der er tilmeldinger nok
Sommerferietur 22.-28. juli – separat invitation udsendes
Ferie hele måneden
DM i Fåborg for Nordiske Folkebåde – i dagene 3. – 7. juli
2 både fra Sundby deltager
Fælles frokost med madpakke hver onsdag kl. 12,00 i fritidshuset

AUGUST
Kontoret er igen åbent første og sidste torsdag i måneden

Ungdom:

Der sejles 6. august såfremt der er tilmeldinger nok
Undervisningen begynder 13. august kl. 17.30

Sejlerskolen:

Der sejles hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
4. august: arrangement for elever – program udarbejdes

Kapsejlads:

aftenmatch hver torsdag i farvandet mellem Sundby og Kastrup
Start kl. 19.00. Tilmelding: se Kastrup Sejlklubs hjemmeside
OLD BOYS sejlads lørdag og søndag d. 11.-12. august
Separat annonce andetsted i bladet og på hjemmesiden
Frokostmøde hver onsdag kl. 12.00 – diverse aktiviteter annonceres
i Fritidshuset.

Seniorerne:

SEPTEMBER
Ungdom:

Undervisning hver mandag kl. 17,30
Klubmesterskab: 15.september kl. 9,00 samt forældresejlads
Den fuldt opdaterede kalender kan ses på www.sundby-sejlforening.dk

Sejlerskolen:

Der sejles som hidtil hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag indtil eksamen/duelighedsprøve og andet aftales
Motorlære i påhængsmotor kl. 10,00 (obligatorisk til duelighedsprøve)
Motorlære i indenbords diesel kl. 10,00 (obligatorisk til duelighedsprøve)
Eksamen i motorbåd/sejlbåd

15. september:
16. september:
22. september:
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sommeren:

23. september:
Eksamen i motorbåd/sejlbåd
29.og 30. september: Eksamen reservedage/Afrigning af bådene
Nyheder, rettelser og ændringer kan ses på hjemmesiden
Kapsejlads:

Der sejles kapsejlads i farvandet mellem Sundby og Kastrup hver
torsdag
kl.18.30 tilmelding se www.kastrupsejlklub.dk
Amager Cup lørdag 8. september med Sundby som medarrangør
og Kastrup som basishavn
se mere om sejladsen og tilmelding på hjemmesiden

Seniorerne:

Frokostmøde hver onsdag kl. 12 i fritidshuset med madpakke
5. september Skovtur til et hemmeligt sted (tilmelding kræves)

Fisketuren:

Lørdag den 22. september – tidspunkt og vilkår når tiden nærmer sig

OKTOBER
Ungdom:

mandag d.1.okt. efterårsmøde for ungdomssejlere og forældre
Søndag d.7. okt. Afrigning 10-15 – forældre medbringes (hjælp)
Mandag d.8.okt. vinterundervisning 17,30 – 19,30
Vintersejlads hver 14.dag enten lørdag ell. Søndag 10-15
Havnerundfart uden masterlørdag d. 13.okt. kl. 10,00 fælles med
andre både fra sejlforeningen.
Se den opdaterede hjemmesiden www.sundby-sejlforening.dk

Sejlerskolen:

5. oktober Afslutning med sammenkomst for elever og venner i
pejsestuen kl. 18,30
13. oktober havnerundfart (mere om turen senere)

Fælles arrangementer for alle medlemmer i SSF:
Fiskekonkurrencen d. 22. september kl. 9,00
Rundt i kanalerne uden master d. 13. oktober kl. 10,00
Standernedhaling lørdag d. 27. oktober kl. 17,00
Navigations- og tovværkskursus starter i oktober.
Der kommer mere information om disse arrangementer på hjemmesiden, på opslag og
i næste nummer af medlemsbladet.
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obs.
OBS. Jetski og vandscootere er igen tilladt ved alle danske strande, dog som før min. 300 m fra kysten.

Nye betingelser for B-medlemmer
Det blev på generalforsamlingen d. 25.03.2012 vedtaget, at man
kan optages som B medlem i Sundby Sejlforening. Dette giver
mulighed for at være med i et godt miljø i en lille oase tæt på
storbyen.
Oplev en hyggelig og afslappet atmosfære blandt øvrige medlemmer, nyde vor dejlige havn, skønne omgivelser, deltage i forskellige arrangementer i løbet af året.
Helårligt kontingent kr. 500,00
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loppemarkedet
Stemningsbilleder fra Søndag den 6. maj
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Du må aldrig sælge din båd

“

– hvis det ikke er for at købe en ny!

Forår i Sundby
En gang imellem er der sejlere, som spørger sig
selv: Er det umagen værd?
Det er rigtigt, at det koster at købe båd og, ikke
mindst, at holde båd! Klubkontingent, bådplads,
forsikring, bundpatent, udskiftning af slidt grej,
nyt udstyr – alt i alt kan det løbe op i mange
penge. Og så er der alt arbejdet og besværet!
Forårsklargøring, søsætning, tilrigning – og, inden
for en overskuelig tid, hele besværet en gang til
med afrigning, båden på land, konservering af
motoren, tømme båden for hynder, vinterpresenning og alt det løse. Man kan blive helt udmattet
alene ved at tale om det.
Nu er det svært at gøre besværet og udgifterne
op. Alt er relativt og lader sig ikke så let sætte op
i talkolonner eller i kredit og debet; for hvordan
skulle man kunne gøre de mange – og vidt forskellige – konti op?
Hvad er værdien af et dejligt velkomstsmil og
en sludder med naboen på bådpladsen under
klargøringen?
Hvad er værdien af klubkammeratens viden om,
hvorfor du ikke får diesel frem til dyssen i cylinderen?
Hvordan gør du tilfredshed op efter at have hjulpet en klubkammerat, med det du kan?
Hvad koster en smuk solnedgang på sommerturen, hvor du sidder i cockpittet med dem, du
holder af?
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Hvordan gør du den vidunderlige følelse af rorpinden i din hånd op, når båden løber allerbedst og
trimmet er lige i øjet?
En gammel Sundby-sejler sagde engang til mig:
”Du må aldrig sælge din båd, hvis det ikke er for
at købe en ny”! Og rigtigt er det, at uden båd ville
du bare blive en gæst på havnen uden at have
din båd at pusle med.
Så, kære venner: Det er al umagen værd! Jeg
glæder mig til sæsonens oplevelser med alle
mine dejlige klubkammerater og mange pragtfulde timer på vandet. Foråret er kommet, dagene
længes, standeren vajer fra vores ﬂotte ﬂagmast.
Rigtig god sæson til alle!
Claus Rønnow

Frem med penslerne
Dit skur skal males!
Kære skurlejer, dit skur skal nok males!
Havneudvalget har været på rundfart og blev
meget kede af det.

De mest alvorlige kan vente en henvendelse
fra Havneudvalget, de andre får et nyt besøg i
august måned.

Kun få af skurene var i en acceptabel stand, så
nu er det op til dig at opfylde dine forpligtelser.
Skuret skal ikke mangle maling eller have rådne
brædder.

VH
Havneudvalget

TIDLIGT FORÅR I SUNDBY SEJLFORENING

HUSK AT SÆTTE SKILTET PÅ

GRØNT NÅR DU SEJLER!

UNGDOMSAFDELINGEN – SEJL NOGET ANDET
Sammen med deltagere fra Lynetten havde
ungdomsafdelingen en dejlig weekend med
mange sejladsoplevelser i forskellige fartøjer, selv
om vinden svigtede den første dag. Søndag var
vinden ﬁn.
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PINSEMORGEN I SUNDBY
Pinsesolen dansede på smukkeste vis, og en
skøn morgen startede i Sundby Sejlforening med
ca. 120 morgenfriske gæster og medlemmer.
Hanne bød velkommen, ﬂaget gik til tops med
fællessang -I østen stiger solen op - og så til
boller og en dram. Tove spillede alle vore kendte
melodier på harmonika, og svensk musik var rigt
repræsenteret ligesom vore svenske gæster. Lotterier blev købt ﬂittigt, stemningen var høj og da
lotteriet blev udtrukket både på dansk og svensk
var der mange glade vindere. Tove spillede dejligt
til kl. 11.00 tak for det. Sluttelig gik folk, men
fortsatte rundt omkring i bådene, skurene, ja, alle
steder nød vi den solbeskinnede pinsedag.

…
p
o
n
e
l
o
s
r
ige

t
s
n
e
-I øst

FÆLLESTUR TIL RÅÅ
Årets pinsetur gik atter til Råå, hvor det lokale
segellselskab modtog os på fornemste vis.
Honnørkajen var nyrenoveret og den røde løber
lagt ud så POCOLOGO med Flemming, Tonny
med fruer kunne træde i land som de kongelige.
Svenskernes største gæsteﬂag – Dannebrog –
var sat. Det var dobbelt størrelse af deres eget
svenske, men vi var også rigtig mange danskere.
Fra Sundby var vi 19 både og ca. 60 personer,
medens Lynetten og Dragør havde lidt færre
deltagere.
Lørdag mødtes vi kl. 15 til en lille en og planlagde
aftenens grillparty. Vejret var dejligt, så vi dækkede op til SSf´erne neden for klubhuset og den
dejlige sommeraften.
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Søndag tog elleve cyklister på en dejlig tur til
Fredriksdal uden for Helsingborg, og ca. 14.30
var der en samlet frokost på verandaen med den
skønneste udsigt over Øresund til Danmark. Kl.
20 mødtes vi til fælles pandekagebagning på
stranden.
Mandag blev der ryddet op i klubhuset og vi
sejlede hjemad i det skønne vejr, der sluttede
samme dag for denne gang.
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Afsender:
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
2300 København S
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INFO:
Medlemsblad for

Sundby Sejlforening

Amager Strandvej 15, 2300 København S.
Tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion
Kontoret er åbent den første og sidste torsdag i
måneden mellem kl.19,00 og 20,30. I kontortiden
træffes formand, kasserer og havneudvalg
(lukket jan. og juli)

FORENINGENS TELEFONER:
Kontor og vagtlokale: 3259 3580
Havnekontoret: 3258 1424
(åbent man-ons. kl. 12-14 & tors. Kl. 16-17)
Restaurationen. 3259 4130
Bankkonto: Bank Nordik – 6506-3050513512
Postgiro: 7 05 65 16
Foreningens mail adr.: ssf@sundby-sejlforening.dk
SSF’s hjemmeside: www.sundby-sejlforening.dk

FORENINGENS BESTYRELSE:

Husk adresseændring til Sundby Sejlforening

Formand:
Tonny Pedersen
Tlf.: 2896 8868
Mail: wain.fam@mail.dk
Næstformand:
Flemming von Wowern
Mail: havneudvalget@sundby-sejlforening.dk
Havneudvalg:
Lars Fure
Tlf.: 2988 8412
Mail: havneudvalget@sundby-sejlforening.dk
Havneudvalg og klubhus:
Fritz Meiniche
Tlf.: 2048 2556
Mail: f.meiniche@webspeed.dk
Ungdomsleder:
Lena Skov Andersen
Mail: ssf.ungdom@gmail.com
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Sekretær:
Poul Christensen
Mail· pc@chiep.dk
Sejladschef:
Jan Lauridssen
Mail: lauda@pc.dk
Motorbåd og sikkerhed:
Niels Fuglesang
Tlf.: 2160 5232
Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen
Tlf.: 3251 3999
Mail: hanne.rosa@Nielsen.mail.dk
Kasserer: Britta Scharff
mail: kasserer.ssf@sundby-sejlforening.
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LÆNGE LEVE DET FRIVILLIGE ARBEJDE
Det var en stor oplevelse at starte dette blad
op. Vi begyndte med opsøgende arbejde, om
hvem trykker bladet, hvordan var det med prisen
på udsendelse, indkøb af pc, opsætning af vores
nye værktøj, finde koden til SSFs computere,
mange ting blev prøvet. Fritz fandt løsningen, vi kom stadigvæk ikke videre og måtte erkende,
at vi ikke var teknikere, kun brugere, men så
dukkede Flemming op på kontoret og sagde: „Vi
ringer efter Peter“, og Peter kom og gik ikke før
tingesten virkede. Det var nærmest pragtfuldt. I
mellemtiden havde vi kontaktet Birgitte, Sokke-

lund og andre, som var villige til at levere billeder. Bjørka er ekspert i opsætning, også hun var
glad for at hjælpe. Tryksen gjorde os opmærksom
på Per, og da vi kontaktede ham, var han villig til
professionelt at sætte bladet op.
Uden alle disse hjælpende hænder, og måske
især hoveder, var det blevet meget vanskeligt for
os 4 at få et læseværdigt blad. Vi takker alle, der
hjalp til, og som også fremover har givet tilsagn
om at deltage.
Med sejlerhilsen
REDAKTIONEN
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at give besked til havneudvalget, hvis din båd skal
blive i vandet i vinter.
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Velkommen til nye medlemmer: Lene
Olsen, Tine Wagner, Pernille Fokdal, Finn
Vandberg, Anders Søndergaard Bruun
Olsen, Charlotte Mainz Hansen, Birgit
Marianne Hendriksen, Michael Grønbæk,
Toke Nyborg, Ole Nissen, Jens Rubek
Jørgensen, Bo Taggård Nilsson, Dion Fritz
Meiniche, Matthias Arenz, Søren Georg
Nielsen, Kim Sloth Andersen, Philip Ejlev

SEJLERSKOLEN
Som A medlem i
Sundby Sejlforening
kan du søge optagelse
på foreningens sejlerskole, hvor du under
virkelig kyndig vejledning af vore instruktører
lærer alt om sejlads,
bådhåndtering samt vedligeholdelse af
både.

Eisen, Elvira Hebel, Jakob Alexander Zemtsovski,
Lisbeth Snabe Nielsen, Lilian Schwarts, Frank Ambjørn
Petersen, Therese Hedemand Hansen, Holger Mørch,
Torsten Karlsson, Birgit Abild Andersen, Christian
Lonsdale, Helle Gjerby, Jamina Klitsø, Uffe Damkjær,
Marianne Eiberg Jørgensen, Margit Buch Kristensen,
Søren Høy, Anders Høst, Mehrdad Zamani, Lisa Dmitriew og Malte Schönfels

Vagtordning:
Den 1. oktober starter vagtordningen.
Følgende gælder: Bådejere mellem
18 og 65 år skal alle gå 2 vagter. Er
man mellem 66 og 70 år går man kun
1 vagt. Tilmelding på hjemmesiden
eller udfyld en blanket fra vagtskabet i
skipperstuen

I vinterhalvåret vil der desuden være
undervisning i navigation og tovværk. Se
priser og tider på hjemmesiden. Efter ca.
2 år vil sejlerkurset blive afsluttet med
aflæggelse af duelighedsprøve.
Duelighedsbeviset er nødvendigt hvis du
senere vil søge bådplads i SSF.
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HJERTESTARTER
Det er vigtigt, at vi følger med tiden og
gør meget for at sikkerhed og førstehjælp
er i højsædet. Derfor er der leaset en hjertestarter, som er sat op i skipperstuen, hvor
alle er velkomne. Naturligvis håber vi ikke,
at den kommer til anvendelse, men det er
absolut bedre at forebygge, og så i påkommende tilfælde at kunne hjælpe hurtigt.
Den er nem at betjene, og vi er meget
glade for nyanskaffelsen.

Ingen både ved midtermolen efter 15. nov. –
det koster bøder

EFTERLYSNING

Husk at sortere Jeres affald
Rester af maling, sprayflasker, skarpe genstande og glas skal i specialcontainerne.
Det koster foreningen formuer at affaldet
ikke er sorteret korrekt. Se hjemmesiden.

Foreningen efterlyser en del af
de indbundne bøger indeholdende vores medlemsblade.
Hvis du har kendskab til hvem
der skulle have lånt disse, bedes du kontakte os.

STANDERNEDHALING OG
AFRIGGERGILDE
Lørdag den 20. oktober 2012
Standeren stryges klokken 17.00
Menu kl. 18.00
Hovedret:
	Helstegt dyrekkølle med Waldorfsalat,
glaseret kartofler, vildt flødesovs og
smørdampet grønsager.
Dessert
	Chokoladetærte med rørt is og vanilie
syltet pære.
Efter maden er det tid til en sving om.
Pris: 175,00 kr.
Billetter købes i restauranten.
Senest: d. 18-1o 2012
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Sjov og svag vind
UNGDOMSAFDELINGEN
Er du mellem 7 og 25 år, har du interesse
for sejlsport og kan du svømme 200 meter,
så kom ned og bliv medlem af SSF’s Ungdomsafdeling (i Det Maritime Ungdomshus,
yderst på nordre mole). Her kan du fra 1. maj
– 30. september lære at sejle i en af Ungdomsafdelings mange
forskellige joller
eller kølbåde.
Udover et godt
kammeratskab
med andre unge der har samme interesse,
får du i vinterhalvåret undervisning i søvejsregler, kapsejladsregler, tovværkskursus
samt navigations undervisning.
I næste udgave af vort medlemsblad, vil vi
skrive om SSF’s aktive ungdomsafdeling,
men allerede nu vil vi beklage at vi skrev noget – ikke helt korrekt – vedr. pinsestævnet
„Sejl noget andet“. I stævnet deltog 4 unge
fra Kastrup, der også kom med en Hobie
cat, 2 unge samt 2 hjælper fra Lynetten, 5
unge og 2 hjælpere fra Helsingør og 1 ung
fra Svendborg. Der kom flere forbi, som
deltog uden overnatning/spisning, og andre,
som havde deltaget tidligere år. Se i øvrigt
hjemmesiden hvor der er tegninger og de
unges egen kommentarer. Man kan virkelig
se at de har haft det morsomt, selv om der
kun var meget svag vind.
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SENIORERNES

BANKOSPIL

SØNDAG DEN 11. NOVEMBER
KLOKKEN 13.00 I SSF’S RESTAURANT
Adgangsbillet kr. 10,- kan købes hos seniorerne
om onsdagen i fritidshuset eller ved indgangen
på selve dagen.
Der spilles 8 ordinære spil. Pris pr. plade: kr. 10.Derefter spilles 3 ekstraspil med nye plader. Pris
pr plade 10.Evt. overskud går til aktiviteter for seniorerne.
ALLE ER VELKOMNE

En flok glade seniorer mødtes i fritidshuset til
morgenkaffe og en lille øjenåbner.
Bussen kørte sydpå mod Køge og videre til 1.stop
Strøby Egede. Sensommervejret viste sig fra sin
bedste side, og vi fortsatte ud på det smukke
Stevns ned til Ll Heddinge, hvor vi „kom i skole“
d.v.s. den gamle rytterskole fra 1721.
Vi spiste en fin frokost på Rødvig Kro og nød de
dejlige omgivelser med udsigt til Stevns Klint.
På turen hjem blev sidste ophold bådeklubben
Bøgeskoven, hvor vi lånte deres hus og nød kaffe
og brød, inden turen mod Sundby efter en dejlig
dag.

Rundt i Københavns Havn uden master
lørdag d. 13. oktober kl. 9.30
Mødested: Foran sejlerskolens „hus“, hvor vi
planlægger dagens tur og får en lille en til
halsen.

MEDLEMSMØDE

Seniorernes skovtur 5. september

TORSDAG D. 8. NOVEMBER KL.19.
Nærmere på hjemmesiden.
Mange vigtige emner.
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KALENDER

EFTE

OKTOBER
Kontoret holder åbent første og sidste torsdag 19:00 – 20:30
Ungdom:

mandag d. 1.oktober efterårsmøde for forældre og elever
fra 17:30 – 19:00
søndag d. 7.oktober afrigning kl. 10 - 15 (hjælpende voksne medbringes)
	mandag d. 8.oktober - 22.oktober - 29. oktober Vinterundervisning fra kl.
17:30 – 19:30 (15.okt.aflyst pga.efterårsferie)
Lørdag d. 2o. oktober – Standernedhaling foran klubhuset kl. 17,00
Vintersejlads bliver hver 14.dag enten lørdag eller søndag fra 10-15
Se nærmere på hjemmesiden
Mandag d. 3.december Juletræf kl. 17:30 – 19:30
Ang. Navigationsundervisning og tovværkskursus – se under sejlerskole
Sejlerskolen: 	fredag d. 5. oktober: afslutning med sammenkomst for elever og venner
i pejsestuen kl. 18:30
Lørdag 20. oktober - Standernedhaling foran klubhuset kl. 17:00
Om aften festmiddag og dans (se speciel annonce)
	Navigationsundervisning starter onsdag d. 3. oktober kl. 19:00 i Det
Maritime ungdomshus tilmelding se hjemmesiden
	Tovværkskursus starter mandag d. 22.oktober kl. 19 :00 tilmelding se
hjemmesiden eller opslag i mellemgangen
Kapsejlads:

Der holdes vinterpause

Seniorerne:

Fælles frokost med madpakke hver onsdag kl. 12:00 i fritidshuset

Fælles for alle medlemmer i Sundby Sejlforening:
Nattevagterne starter 1. oktober – se separat annonce
	13. oktober: havnen rundt uden master (se separat annonce) mødetid
kl. 9:30
20. oktober: standernedhaling kl. 17:00 derefter middag og dans
(se separat annonce)

8 • SSF nr. 2 oktober 2012

TERÅRET

2012:

NOVEMBER
Ungdom:
Vinterundervisning hver mandag kl. 17:30 – 19:30
	Den fuldt opdaterede kalender kan ses på
www.sundby-sejlforening.dk
Sejlerskolen:

Nyheder om sejlerskolen se hjemmesiden

Kapsejlads:

Der holdes vinterpause

Seniorerne:

Frokostmøde hver onsdag kl. 12:00 i fritidshuset med madpakke
11. november kl. 13:00 Seniorernes BANKO Spil i Klubhuset
(Se speciel annonce)

DECEMBER
Ungdom:

Den fuldt opdaterede kalender kan ses på hjemmesiden

Sejlerskolen:

Navigationsundervisning hver onsdag og tovværkskursus hver mandag

Kapsejlads:

Vinterpause

Seniorerne:

Frokostmøde hver onsdag kl. 12:00 med madpakke
Onsdag d. 5. dec. Julefrokost i Sundparkens festlokaler
Nærmere på opslagstavlen i fritidshuset
Diverse aktiviteter annonceres i fritidshuset

Fælles arrangementer for alle medlemmer:
	Lørdag d. 1. december Julefrokost i restauranten kl.14:00
(se separat annonce)
	Søndag d. 9. december kl. 14:00 Børnenes Juletræsfest
(se separat annonce)
	Mandag d. 31.december kl. 11 Seniorerne byder på glögg og æbleskiver i
fritidshuset til alle foreningens medlemmer

JANUAR
Klubhus og kontor holder lukket hele januar for renovering
Åbner igen med stort BANKOSPIL søndag d.27. januar 2013 kl.14
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I LØBET AF SOMMEREN
Onsdag d. 9. august så seniorerne de fine små
haver på søndre mole, der også er en del af
foreningen.
Den 17. juni blev familiesejladsen afviklet med
8 sejlbåde og 1 motorbåd.
Dommerpanelet bestod af Erik (Basse) og
Mogens samt 2 hjælpere – Britta og Birgitte.
Sejladsen blev gennemført i en frisk vind og en
enkelt byge, men alle tog det med godt humør –
også børnene.
Første båd var i mål efter 1 time og sidste båd
efter 1.3 time. „Overaltvinderen“ blev Schaldem-
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ose med TNT. Efterfølgende præmieoverrækkelse og frokost foregik i fritidshuset, og der var
præmier til alle både. En del af præmierne var
sponseret af Hellers.
Næste års familiesejlads er planlagt til den 16.
juni 2013 – sæt allerede nu kryds i kalenderen, så
vi kan blive endnu flere deltagere.

Skt. Hans med efterårsstemning
Efter en regnfuld dag klarede vejret op, så det
flydende bål efter adskillige angreb med ukrudtsbrænderen, udviklede sig til kystens største bål.
Flot så det ud, så de flere hundrede let frysende
mennesker, der - efter at den gamle Skt. Hans
sang var afsunget adskillige gange - kunne
overvære Formandens tale, som indeholdt ros til
de mange, der gør en større eller mindre frivillig indsats for Sundby Sejlforening. Formanden

kunne dog ikke lade være med her i flammernes
skær, med bål og brand, at formane skurejerne
til at gøre en større indsats med at vedligeholde
skurene og få foretaget en kraftig oprydning bag
skurene - især på nordre mole.
Det blev en dejlig aften med musik af en til
lejligheden frivilligt sammensat SSF Trio.
Medl.nr.793 Hans Guldager juni 2012

OLD BOYS 11.-12. AUGUST
I week-enden 11 – 12. august blev der for „måske“ 35. gang afholdt
old-boys sejlads i 2 Ynglinge af foreningens og „Dracula“ lånt af Aksel og Claus Brask. Dejligt vejr – for lidt vind – men i løbet af weekenden blev der da gennemført 12 sejladser af de 9 mandskab, så
alle fik mødt hinanden.
Et af de „gamle“ hold, bestående af Jens, Torben og Jannie
vandt for første gang det eftertragtede Trofæ og skal nu have deres
navn på den gamle stok. De 3 nævnte er omkring de 50 år, og
startede som juniorer i SSF. De har beholdt deres medlemskab igennem alle årene – kun for at kunne sejle old-boys denne ene gang
om året, og samtidig kunne mødes med de andre „halvgamle“ –
stærkt synes jeg. I den forbindelse vil jeg lige nævne at den ældste
af deltagerne, er fyldt 70 år.
Den eftertragtede „kvajepræmie“ Jernfuglen – blev vundet af
Michael, Mia og Klaus (ny 40 årig) efter at de 2 gange havde tyvstartet (man har lært meget som ynglinge- og folkebådssejler).
Lørdag aften blev som sædvanlig en hyggelig sammenkomst
med god mad og masser af snak i Det Maritime Ungdomshus.
Både lørdag og søndag blev der serveret pølser og masser af kage
fra køkkenholdet – tak til alle, sejlere, dommere, hjælpere og supporters for at det igen kunne lade sig gøre at afholde denne årlige
begivenhed. Håber endnu flere vil melde sig til næste år – husk
det er week-enden den 17-18 august 2013. Mænd skal være fyldt 40
år og pigerne kun 30.
Se en masse billeder på hjemmesiden
www.sundby-sejlforening.dk
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for spiler og genakker

SEJLERSKOLENS:

„SEJL NOGET ANDET“
Lørdag d. 25. August afholdt sejlerskolen sin
„Tema-dag: „Sejl noget andet“!
Sejlerskoleeleverne sejler jo til daglig i
Spækhuggere, hvor de lærer at håndtere og
manøvrere bådene.
Eleverne har – i hvert fald på mandagsholdene – lejlighed til at følge børnene og de unge
fra juniorafdelingen boltre sig på vandet i hurtige,
smarte joller og kønne, levende Ynglinge. Det
giver anledning til mange kommentarer og tanker
om, hvordan det mon er at sejle disse fartøjer.
Vi havde derfor allieret os med juniorafdelingen og aftalt at bytte både således, at sejlerskoleeleverne kunne opleve at sejle jolle eller
Yngling – og juniorer kunne komme ud og sejle
„stor båd“ i Spækhugger.
Desværre viste der sig at være beskeden
tilmelding til dagen, men de der deltog, havde
en pragtfuld dag på vandet, hvor de fik prøvet
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juniorernes både. Sejlerskoleeleverne havde
fine oplevelser i Yngling og Feva-jolle, hvor de
sejlede under kyndig vejledning af juniorer, som
med den største ildhu og interesse gik ind i rollen
som instruktører. Det var en sand fornøjelse at se
Johan, Kaare og Mikkel fra juniorafdelingen være
læremestre for „de voksne“. De fik lært meget
om bådene og fik prøvet „hele udtrækket“ med
såvel spiler som genakker.
En rigtig dejlig dag på vandet som blev afsluttet med herlig fælles frokost i ungdomshuset.
Tusind tak til Lena og juniorafdelingen for lån af
både og sejlere. Det kunne vi godt tænke os at
gentage næste år.
Sejlerskolen

SOMMERTUR TIL LYSETS LAND
En flok glade mennesker mødtes tidligt d. 20.
juni, for at køre mod lysets land. Efter enkelte
stop nåede vi Hvidsten kro (med den kendte historie) hvor vi spiste en god gammeldags frokost.
Videre til vores hoteller i Sindal og Bindslev og så
gik det slag i slag til Nordjyllands mange seværdigheder og smukke landskaber. I Frederikshavn
blev der afholdt Tordenskjolddage, vi overværede
en forestilling om „ Slaget på Fladstrand“ - fantastisk. Turens navn: En sommertur til Lysets
Land oplevede vi især på Grenen, hvor vi fik skyllet tæer i hver sit hav, det var betagende. Tur til
Læsø hvor vi fulgte processen omkring saltsydning = Læsøs guld. Det var en fin oplevelse med
en dejlig frokost på Carlsens Hotel.

og en glimrende sandwich, nåede vi godt hjem.
Der var et fint sammenhold og en dejlig stemning
på hele turen og vi gør det gerne igen. Tak til alle
jer, der lavede det store arbejde og som en efterskrift: Tak til Birgitte som har lavet en fotografisk
bog om turen og
foræret den til seniorerne. Hvis nogen vil se
den, kan den fremvises
i Fritidshuset

Fik fortalt en masse om de steder vi besøgte,
og så Sct. Hans bål i Skagen en regnfuld, men
sjov oplevelse, Vi var inviteret den sidste dag
til frokost hos Hanstholm Marineforening. Det
var et utroligt flot maritimt-indrettet klubhus,
en super frokost og tusind tak for det. Bussen
med vores dygtige og hyggelige chauffør Torben
vendte så næsen mod Amager med enkelte stop
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zum Rügen und zurück

For første gang i mange år har vi tilbragt
sommeren i Sundby sejl.

at vi havde fået Metro og en Lidl, lige om hjørnet – ja,
vi gør meget i Sundby Sejlforening for vore gæster.

Man har altid hørt, at man aldrig møder
Sundby-sejlere på ferietur – de sejler aldrig
nogen steder. Nogle må være kommet af
sted i denne sommer, for der var rigtig tomt i
havnen i juli måned. I hvert fald 50 både var
på ferie på en gang, der var mange ledige
pladser.

Hvor var alle SSF taget hen? Nogle var på Rügen,
nogle langs den svenske vestkyst, andre på Limfjorden, atter andre i det Sydfynske, Storebælt og
Jyllands østkyst, Bornholm og Flensborg. Sundby
sejlere har også besøgt Roskilde Fjord, Lolland Falster
og rigtig mange har krydset rundt i Øresund mellem
Gilleleje og Sydsverige.

Det varede ikke længe - for ind væltede gæstesejlere fra især Sverige, men også fra hele
det danske land samt fra Tyskland, Norge,
Holland, England og Polen. Mange var gengangere, andre var nye. Det var vel rygtedes

De mange ledige pladser i SSF fik mig til at tælle
kuverter fra gæstesejlere, og ved slutningen af august
var der ca. 1.200 overnatninger.

MEDLEMSBLADET

SEJLFORENINGENS STORE JULEFROKOST

Sommerbetragtninger

Husk at medlemsbladet først udkommer
igen til januar – derfor denne annonce nu.
Køb julegaverne med SSF-logo i kontorets
åbningstid.
KASKETTER – SLIPS – T-SHRTS –
POLOBLUSER – PULLOWERS og ikke
mindst bogen „117 GODE RÅD“ SKREVET
AF VORT MEDLEM CLAUS RØNNOW.
Bogen kan købes til
specialpris for medlemmer af foreningen.
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Med sejlerhilsen Lillian medl. 473

Lørdag, den 1.
december KL. 14
Se yderlige på
hjemmesiden samt
opslagstavle ved porten
BØRNENES JULETRÆ
Søndag den 9.
december kl. 14
Se annoncen på hjemmesiden
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Afsender:
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
2300 København S

Sundby Sejl

CAFÈ, RESTAURANT
& SELSKABSLOKALER

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

Ny menu hver mandag. Se hjemmesiden.
Husk at bestille bord til julefrokosten.

