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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.: 2324 3264
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: cdogjan@youmail.dk
Motorbåd og sikkerhed:
Niels Fuglesang
Tlf.: 2160 5232
Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen
Tlf.: 2374 7399
Mail: hanne.rosa@Nielsen.mail.dk
Kasserer: Britta Scharff
mail: kasserer.ssf@sundby-sejlforening.
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og 90 års fødselsdag!

øget lyst, til at gøre noget for vores klub i 2013, og
ikke kun Tordenskjolds soldater.
I de næste tre måneder, ja der kan vi så alle
oparbejde energien, længslen, samt ikke mindst
lysten, til igen at komme ned i vores klub, være
sammen med vore venner, gøre noget for hinanden
og vores klub, men sidst og ikke mindst, få ordnet
båden, og komme ud på havet og slappe af.
For nogen er det måden at have båd, for andre
er det nok, blot at have båden at pusle omkring, for
så at være sammen med vore venner, hygge sig
og fortælle historier, så kan det da være, at vi lige
smutter ud af havnen, et par gange i løbet af året.
Det kan også være en måde at have båd på, og vi
andre skal ikke dømme nogen på, hvor meget den
enkelte sejler, der skal være plads til os alle.
I vores forening har vi ca. 320 bådpladser, men
950 medlemmer, hvorfor det vil nogen sige, så er
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fortsættes >>

Same procedure as last year folks, ja den har de
fleste af os sikkert grinet til en del gange.
Men år 2013 fører SSF frem til en 90 års fødselsdag, og som vi blev enige om på medlemsmødet, ja selvfølgelig skal vi fejre den.
Hvordan skal vi fejre den, det er op til jer alle,
vil du/I have indflydelse på denne store dag, så
henvend jer til bestyrelsen, for når dagen oprinder, skal den fejres på behørig vis, og hvem er
bedre til at arrangere, et brag af en 90 års dag,
end lige netop dig. Som medlem af SSF, er der
her en god chance, for at gøre noget for din klub,
som så også kan komme mange andre til fordel.
Jeg håber I alle har haft en dejlig hyggelig
jul. Enten det har været i familiens skød, eller i
gode venners lag. Nytåret er sikkert blevet skudt
ind med et brag, og mange har sikkert et nytårs
forsæt, håber at nogen af jer har et, der betyder
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der mange der ikke sejler, ikke har båd, ja siger
jeg, og de medlemmer der ingen båd har, er lige
så gode og vigtige, som dem der ligger i havnen,
de er ligeså stor en del af sjælen i SSF.
Hvad skal vi så med klubben i 2013, det var et
af spørgsmålene til vores medlemsmødet i efteråret.
Fremmødet var pænt, ikke prangende, men
ganske pænt, der kunne sagtens have været flere.
Havde dette været tilfældet, havde der uden tvivl,
været endnu flere ideer, til hvad vi skal med SSF.
Der var en del, der mente, at nu skulle vi gøre
noget for foreningens medlemmer, tag ikke fejl,
det gør vi hele tiden, alle tiltag er for os selv, også
det at lave nye toiletforhold i klubhuset, det er
ikke for restauratørens skyld vi gør dette, men for
medlemmerne og vores velbefindende.
Der skal ikke herske tvivl om at SSF naturligvis
skal moderniseres, ikke på bekostning af miljøet og
hyggen i foreningen, vi skal blot sørge for at følge
med i udviklingen, gøre det bedre for vore gæstesejlere, som i forvejen syntes det er fantastisk, at
være gæst hos os. De skal også have bedre toilet
og badeforhold, hvilket vi som medlemmer også
har brug for. Det ville jo være rart, at have et bad
der ikke er nedslidt, eller synes tarveligt.
Om det betyder at vi skal have en badepavillion, indeholdende moderne bad, et lille gæstekøkken, måske en opholdsstue med internetadgang
og tv, samt mulighed for at vaske og tørre tøj, ja
det kan undertegnede godt se som nødvendighed.
Der er da ikke noget bedre, end når vi ligger i
en fremmed havn, at disse forhold er gode.
Så er det muligt at vi skal ofre på et par nye
toiletvogne, som opstilles på søndre og nordre
mole, det er næsten en nødvendighed, da vore
eksisterende er ved at ruste væk i rammerne, så
lad os gøre det.
Beddingen var naturligvis oppe og vende på
mødet, der er fra nogle medlemmer, en misforstået
mening bag generalforsamlingens udmelding, det
var ikke en accept til at denne skulle bevares, men
en accept til at undersøge hvad der skulle til for at
sætte den i stand, samt hvad det kræver at holde
den i gang, og ikke mindst til hvad.
Jeg mener ikke den har nogen som helst værdi
for foreningen, den kan ende som andre velmenende projekter i foreningen, som har nogen
opbakning i starten, men ender i et dødvande,
hvor ingen gider at beskæftige sig med den, og
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jeg mener ikke at foreningen skal belastes, med
udgifter der er så høje, at det vil koste ca. 5000
kr. hver gang der er et medlem der bruger denne.
Vi giver da heller ikke tilskud til de medlemmer
der tager deres båd på landet med en vognmand.
Når jeg skriver sådan, er det fordi da den fungerede, var der ca. 5-6 både om året der benyttede
den. Hvis det koster bare 30.000 kr. om året i
forsikringer, reparationer, drift og godkendelser, ja
så koster det klubbens medlemmer 4-5000 kr. pr.
båd der kommer op på den.
Så bliver der brugt argumenter som hygge,
socialt samvær, og ikke mindst vidensdeling omkring det, ja det bryster vi os af at have allerede
nu, og det selv om den har været lukket ned.
Det kan også være at nogen mener, at vores
mastekran skaber disse ting, her er der også
nogen som engang imellem, står og mangler den
ekstra hånd, det kræver at få masten på, derfor
skal jeg da blot sige, vi skal da have en kran med
elmotor på, dette vil gøre det nemmere, hurtigere
og mindre mandskabskrævende, og så er der jo
ikke så lang ventetid, for at komme til.
Det betyder mere tid til at dyrke det sociale
samvær, som nogen jo bryster os af eksisterer
omkring mastekranen.
Jeg ved godt at alle disse ting kan få indvirkning
på foreningen, specielt økonomisk, men jeg vil til
enhver tid påstå, at det ikke er tingene der definerer SSF, det er og vil altid være, de mennesker
der har deres båd, deres daglige gang hernede,
blot kommer engang imellem, sidder og nyder en
pilsner, et glas rødvin rundt omkring i havnen, eller
forsøger at reparere deres skæve skur.
Vi skal ikke stå i vejen for den udvikling, der
kan give os en gevinst, vi skal blot tage den til os,
værdsætte og bruge den på samme måde, så den
bliver en integreret del, af det vi bryster os af i
forvejen, nemlig at vi er medlemmer i den bedste
sejlklub i landet.
Det bliver aldrig tingene, bådene eller pengene
der gør Sundby Sejlforening, det vil altid være
menneskene.
JEG VIL ØNSKE JER ALLE ET GODT NYTÅR, PÅ GENSYN I
DEN NYE SÆSON, SAMT EN OPFORDRING TIL AT MØDE
OP TIL BANKOSPILLET, SOM BETYDER SÆSONSTART,
DET ER I KLUBHUSET DEN 27. JANUAR.

God vind Tonny

Det er nu og indtil 1. marts du skal
søge havneplads såfremt du ikke
har fast plads i havnen
I samme periode har du mulighed for at søge om skur og have.
Se nærmere på hjemmesiden

Juniorernes klubmesterskaber d. 15.09.2012
Da juniorerne skulle afvikle deres årlige klubmesterskaber, var der 1 Optimistjolle, 4 Fevajoller
og 2 Ynglinge til at prøve kræfter med den friske
vind, lidt af en udfordring.
Efter skippermødet kl. 9,00 var der stor aktivitet med klargøring af både og materiel inden
første start kl. 10,00.
Den friske vind krævede koncentration og gode
sejleregenskaber. Der var kæntring hos samtlige
joller på vej ud til dommerbåden. Første start blev
udskudt, alle jollerne skulle tømmes for vand og
en enkelt reparere bomnedhalet.
Starten gik alle kom fint af sted og humøret
var højt.
Den ene Yngling ”Marinus” knækkede svanehalsbeslaget i en vending, da det ikke kunne
udbedres på banen måtte de forsvarende mestre
Johan, Markus og Kåre slæbes i land.
Emil i opti’en sejlede en flot sejlads men kræfterne slap op i 2. sejlads, så det gik mod land og
varmen i DMU.
Lauge og Hans i deres Feva, kæntrede mange
gange ingen ved præcis hvor mange det blev til,
men omkring 20, i 3. sejlads var der ikke flere
kræfter tilbage så de gav op.

Det er tid til kontingentbetaling m.m. Foreningen udsender opkrævninger vedr. betaling af
kontingent, pladsleje m.m. i januar måned til betaling senest 1. februar 2013. (Har du tilmeldt din
betaling til PBS kan du se det på din opkrævning,
som du modtager sidst i januar måned.)
Kære SSF’er!!
Nu er det snart tid for betaling af diverse ydelser
til foreningen, og derfor vil jeg gerne henstille til
medlemmerne, at man betaler enten via pbs, netbank eller med dankort/visakort her på kontoret.

Efter afslutningen af tredje og sidste sejlads, var
der fart på mod land, hvor frokosten blev spist,
skyllet ned med varm kakao, te eller kaffe.
Klubmester blev: Yngling, Maiken og Lise
Feva, Mathias og Simon
Årets flittigste optimistsejler blev Emil.
Lauge og Hans deler titlen som årets flittigste
ungdomssejlere.
Efter præmieoverrækkelsen var der kaffe og
skønne hjemmebagte kager, så det var en rigtig
god og hyggelig dag, med masser af aktivitet.

(vi tager ikke andre typer kort – da det er for dyrt
med gebyrer).
Det er – i disse tider – ikke rart at skulle gå i
banken med alt for mange kontanter.
Det er jo også spild af tid, at du/I først bruger
tid på at hente pengene i banken, og jeg så efterfølgende bruger tid på at bringe dem til banken
igen –ikk?
God vind og godt nytår fra kassereren
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Sundbys Kanonlaug udveksler standere med
Sejlklubben Rundingen i Kastrup gl. havn

Fiskekonkurrence:

Den årlige fisketur lørdag d. 22.sept.
løb af stabelen i koldt og regnfuldt
vejr. Efter kanonsalut drog 9 både ud
på Øresund og resultatet var ikke at
foragte.
Da indvejningen var overstået, blev
vinderne hyldet og efter et sindigt system flot præmieret (med gavekort fra

6 • SSF nr. 3 januar 2013

Hellers og SSF, som skal have en stor
tak.) Bobby fangede som sædvanligt
de fleste fisk – bl.a. lækre makreller.
Dagen sluttede med fællesspisning
i fritidshuset for de tilmeldte.
Se Michael Skægs beretning og billeder på hjemmesiden

BANKOSPIL

søndag d. 27. januar 2013 kl. 14

Medlemsmøde:
Torsdag d. 8. november blev der afholdt medlemsmøde (som erstatning for de tidligere efterårsgeneralforsamlinger) i restauranten. Bestyrelsen havde udpeget nogle emner til debat – f.eks.
• renovering af nordre mole
• Markering af SSF’s 90 års fødselsdag
• Afholdelse af flere mesterskaber
•	Opførelse af nye badefaciliteter – eller istandsættelse af de bestående
• Slæbestedets fremtid på søndre mole.
Ca. 85 medlemmer mødte op og Tonny åbnede
mødet med at fortælle om tilbygningen til de nye
handicap- og herretoiletter, som forventes at stå
klar til bankospillet.
Det planlagte moleprojekt på nordre forventes
igangsat i det nye år, men bestyrelsen har svært
ved at få økonomien til at hænge sammen med
de tilbud, som indtil nu er modtaget og efterlyser
gode ideer. Der blev bl.a. foreslået en ”Sundbyløsning” – dvs få prof-firmaer til de indledende
manøvrer og resten baseret til en frivillig indsats
fra medlemmernes side.
Der er ikke fra bestyrelsen lagt op til fejring af
90-året. Skal vi markere dagen, bliver det festudvalget sammen med medlemmerne, der skal på
banen. Dog er der planlagt et festskrift udarbejdet
af bl.a. Rønnow og Sokkelund, som fortsætter
SSF’s historie fra 75- års jubilæet. Bestyrelsen
uddelte i øvrigt stor ros for det engagement
medlemmerne lægger for dagen ved afholdelse af
diverse arrangementer og håber, at det fortsætter.
Bestyrelsen vil gerne i gang med en drøftelse
omkring afholdelse af fremtidige stævner og

FASTELAVN

Adgangsbilletter à kr. 10,- købes ved indgangen.
8 gennemgående spil samt 3 ekstra spil alle med
flotte præmier – alle plader kr. 10,- pr. stk.
gevinst på indgangsbilletten efter hvert spil (se
nærmere på hjemmesiden)

Stor Fastelavnsfest
– søndag d. 17. februar 2013 (bemærk datoen)

Tøndeslagningen starter kl. 12. Der er tønder til
små børn - store børn – damer og herrer.
Præmier til: bundkonge – kattekonge – kattedronning – udklædning
Der er kakaomælk og fastelavnsboller til
børnene.
Gratis adgang - Men tilmelding af børn er
nødvendigt, så vi ved hvad der skal indkøbes.
Billetter kan hentes i restauranten, eller
tilmelding på hjemmesiden senest d. 14.februar

kapsejladser, og håber på en stigning i aktivitetsniveauet.
Ligeledes fik vi en god debat om toilet- og badeforholdene – specielt på molerne. Fra nogle sider blev
det foreslået, at toilet/bad helt blev nedlagt. Alternativet er en gennemgribende renovering eller opførelse af helt nye huse med tilhørende vaskefaciliteter
(som findes i andre større sejlklubber)
Afslutningsvis kom der gang i en rigtig god diskussion om slæbestedets fremtid. Man må som tilhører
konkludere, at det er noget, der kan skille vandene
– det gælder både blandt medlemmer og bestyrelse,
men man endte i enighed om, at der skal afholdes
møde, så linjerne kan blive trukket op, så man finder
en fornuftig løsning.
Det var en god aften med mange spændende
input – så mød op til næste medlemsmøde.
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Kalender
og

for

det

Kontor og klubhus holder lukket hele januar for renovering
Ungdom:
		
		
		

Afdelingen holder lukket i januar måned,
Der afholdes weekendtur fre d. 11. – søn d. 13. januar
Vintersejlads søndagene: 20.01, 03.02 og 24.02 afhængigt af vejret.
Se i øvrigt den opdaterede information på hjemmesiden

Sejlerskolen:
Der holdes vinterpause
		Navigationsundervisning som hidtil onsdag kl. 19,oo i Det Maritime
Ungdomshus – Tovværkskursus om mandagen i Skipperstuen
		
Aktuel information se hjemmesiden
Kapsejlads:

Der holdes vinterpause

Seniorerne:

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

Fælles arrangementer for alle medlemmer:
		
Der undervises i navigation hver onsdag
		
Der undervises i tovværkskursus om mandagen
		Der bliver gået nattevagt hver nat – Husk at få meldt dig til, hvis du
har fartøj i havn eller på land (se hjemmesiden)
		
Klubhuset åbner igen søndag d. 27. januar med det store BANKO SPIL
		
(se separat annonce)

FEBRUAR
Kontoret åbner igen torsdag d. 7. og d. 27. februar kl. 19,00 – 20,30
Ungdom:
vinterundervisning starter i uge 8 - mandage 17,30 – 19,30
		Teori/fysisk træning genoptages fra mandag den 18.02
		
aktuel information se hjemmesiden
Sejlerskolen:
		

Der holdes vinterpause
aktuel information hjemmesiden

Kapsejlads:

Der holdes vinterpause

Seniorerne:

Frokostmøde hver onsdag kl. 12,00 med madpakke i fritidshuset

Fælles arrangementer for alle medlemmer:
		
Stor Fastelavnsfest med tøndeslagning søndag d. 17.februar Kl. 12,00		
		
Mange flotte præmier – husk tilmelding af børn (Se separat annonce)
8 • SSF nr. 3 januar 2013

resten

af

tidlige

		
		

vinteren

forår

2013

Der bliver stadig undervist i navigation og tovværk
Der vil endnu være ledige nætter til at gå nattevagt (få tilmeldt dig)

MARTS
		

Kontoret har åbent torsdag d. 7. og 21. marts kl. 19,00 – 20,30

Ungdom:
		

vinterundervisning hver mandag 17,30 – 19,30
Aktuelle informationer – se hjemmesiden

Sejlerskolen:
		

Der holdes vinterpause
Aktuel information se hjemmesiden – måske klargøring i påsken?

Kapsejlads:

Der holdes vinterpause

Seniorerne:
Frokostmøde hver onsdag kl. 12,00 med madpakke i fritidshuset
		Påskefrokost søndag d. 31/3 i fritidshuset kl.13,- tilmelding om
onsdagen – diverse arrangementer – se opslag.
Fælles arrangementer for alle medlemmer:
		
Der bliver stadig gået nattevagt og undervist i navigation og tovværk
		

APRIL
		

Der udkommer nyt medlemsblad med nye orienteringer.

Fælles for alle medlemmer:
		Foreningens årlige Generalforsamling vil blive afholdt
		
Søndag d. 7. april kl. 9,00

Se separat annonce samt opdateringer på hjemmesiden og opslag på officielle opslagstavler.
Foreningens årlige Generalforsamling vil blive afholdt Søndag d. 7. april kl. 9,00
Se separat annonce samt opdateringer på hjemmesiden og opslag på officielle opslagstavler.
P.S. På sejlforeningens hjemmeside er der på forsiden øverst til venstre en rubrik, hvor du kan
tilmelde dig, således at du modtager en besked når der ligger nyt på hjemmesiden.
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Lørdag 20.okt. kl.17.00 var mange mødt op foran
klubhuset, der er blevet forsynet med en fin midlertidig indgang i træ og vinduer af hård plast, der
gør det muligt at komme tørskoet til huset, indtil
den nye toiletbygning er færdig: Her er der plads
til barnevogne, kørestole og rygere.
Lillians nylavede sang med Svendborgs
harmonikaspil lød flot, formanden holdt en god
tale, som kan læses på hjemmesiden, og så kom
standeren ned ved hjælp af Guldbechs børnebørn,
der hev og hev. Kanonlauget bragede og efter et
højt Hurra blev de fremmødte budt på en drink.
Efter den vellykkede nedhaling glædede vi os
til den gode middag, som fuldt ud indfriede vore
forventninger: dyrekølle med dejligt tilbehør, så
chokoladekage med is og en hel flot syltet pære.
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og afriggergilde
Mæt og glad kom vores formand med den store
overraskelse: Hvem skal være årets sundbyer?
Han fortalte, at det var en af hunkøn, som var
alle steder, som blandede sig i alt og kunne være
smadder irriterende. Den samme hun var i færd
med at hjælpe Hanne med at uddele sange, så
hun hørte ikke meget, først da der blev sagt: ”
Det er selvfølgelig Lillian”, fór hun forskrækket
sammen, modtog pokalen og en smuk buket
til store klapsalver - meget velfortjent, tillykke
Lillian, som også fik den gamle stander med
autografer.
Så blev der spillet op til dans af en dejlig musikalsk duo.

Den græske filosof Aristoteles
skal engang have sagt:
”Du observeres oftest, når du mindst ønsker det”.
Han skal også have sagt:
”Du vil påtage dig andres synder”.

Spredte tanker fra

Sejlerskolen

En gang imellem må vi på sejlerskolen nikke
genkendende til Aristoteles. Han havde sandelig
ret, den gamle. Hvorfra kunne han nu vide, at
skolebådene ofte er de eneste som sejler ud om
aftenen, hvor havnen kan virke helt affolket, men
næste dag, kan man møde adskillige, som har
saftige kommentarer til, hvordan bådene er blevet
manøvreret – og at det efter deres mening ikke
lige er efter de kendte gyldne regler. (Her følger
ofte lidt farverige gloser, som sandsynligvis har til
formål at styrke vægten i budskabet). Ligeledes
vil det til evig tid forfølge os, hvis en tidligere elev
er uheldig – eller rent faktisk foretager sig forkerte
ting - og dermed risikerer at skade egen eller
andres både.
Sagen er jo blot den, at eleverne netop er
elever og derfor ”ejer retten til at begå fejl”. Man
lærer som bekendt af fejl. Instruktørens opgave er

i sådanne situationer at afværge at det kommer
til at betyde skader på personer eller udstyr.
I sagens natur vil det ikke være muligt for beskueren at vurdere, hvilke aftaler der er lavet på den
enkelte skolebåd. Vi kan udmærket være i færd
med en instruktion i, hvordan man ikke skal gøre i
en given situation.
Vi kan endda opleve et medlem som sejler hen
og piller en skolebåds bjærgemærs op af vandet
og tager det med ind i havn, fordi han mente, at
man lå for langt væk fra bjærgemærset. Lad nu
sejlerskolen selv vurdere, om man ligger for langt
væk fra bjærgemærset. Der kan være masser af
grunde til de manøvrer andre både kan observere.
Vi sejler f.eks. nogle gange endog meget langt væk
fra mærset, måske en sømil eller mere. Det er for
at træne den sikreste måde at finde det på igen!
At vi får nye medlemmer og nye sejlere i
havnen er rigtig godt for foreningen. Det betyder
dens fortsættelse ind i fremtiden – at nye generationer tager over – at SSF består!
Hvis du observerer nogle af vore nye sejlere
lave fejl eller foretage sig noget uhensigtsmæssigt så sig det til dem selv. Brug lejligheden til at
komme med et par gode råd eller fiduser, så din
kritik bliver konstruktiv – og kan bruges til noget.
Det vil vi alle få glæde af!
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Klaus & klokkemageren

SEJLERSKOLEN

Lidt om det ur, der sidder i skippersstuen:
Uret (som foreningen fik omkring indvielsen af klubhuset i 1958) er sammen med
de andre ure og vindrosen i den store sal
og pejsestuen, udført og skænket af vort
gamle medlem Klokkemageren, og viser
det gamle røde klubhus på nordre mole
samt restauratør Pløks hund Klaus.

Hver gang en billardkugle faldt på gulvet, gøede Klaus og det kostede et beløb
til en kasse, der var med til at finansiere
en ny juniorbåd, der blev søsat i 1957 og
døbt Klaus.

Sejlerskolen afholdt d. 22. september årets praktiske prøve i både
sejlbåd og motorbåd. Alle de der gik
til prøve bestod. De 8 i sejlbåde var:
Anne Gunilla Karin Eriksson, Martin
Brandt Sandgreen, Frederik Charles
Martin, Niels Martin Harmsen, Line
Bech Krunic, Vibeke Hinke Kølbel,
Daniel Orth og Johan Heichelmann.
De 2 stk. i motorbåd var Peter Holt og
Rene Gordon.
Vi vil herfra ønske alle hjertelig tillykke
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havnerundfarten
i københavns kanaler
Lørdag d. 13. okt. trodsede 9 både (heraf 2 gummibåde fra ungdomsafdelingen) og næsten 60
deltagere regn og vindstyrke, og stævnede ud på
Øresund for at deltage i den årlige udflugt. Første
stop (og nu kom også solen) var Nyhavn, hvor vi
fik set den nye bro, som skal føres til Christianshavn, men ingen kunne se ”fidusen” i placeringen,
hvis det er meningen, at broen også skal være til
gavn for Operaens gæster. Nogle sejlede gennem
Chr.havns kanaler og andre direkte, for at mødes
til fælles frokost på kajen ud for den smukt ombyggede maskinhal på B&W-grunden. Hele kajen
er privatejet, så der var god plads og ingen indvendinger, da vi lagde til for et par timers ophold.
De unge i gummibådene var iført farverigt
regntøj og svømmeveste (som kan forveksles
med skudsikre), så det vakte lidt opsigt, da de
strøg hen over Christianshavns Torv for at frekventere bageren.
Nogle både fortsatte under broerne ved Tøjhusmuseet og rundt forbi Christiansborg og de
fleste mødtes ved Halvtolv, på de bådpladser, der
ligger foran de smukke ejendomme, der er opført
inden for de sidste år.
Her blev det til en hyggelig kaffepause (med
ustyrligt lækker kage fra bageren). På hjemturen

fik vi igen et par dråber regn, men oplevede den
mest vidunderlige dobbelt-regnbue over Middelgrundsfortet, inden vi landede i SSF efter en
herlig dag.
Håber vi ses til næste år lørdagen op til uge 42.
Se Birgittes billeder og tekst på hjemmesiden.
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hjertestarter
SLIBNING
Skal du slibe i området under vandlinjen – kan du
gøre det på følgende måde:
• Du kan vandslibe på bundmalingen.
•	Du kan tørslibe på bundmalingen, men du skal
bruge en slibemaskine tilsluttet en støvsuger, som
du kan leje hos pladsmanden.
•	Der må ikke slibes tørt uden støvsugning, så giftigt slibestøv kan sprede sig i vinden.
• Brug kun godkendt bundmaling

…OG VINDEREN ER:

Trygfonden har doneret en hjertestarter.
Her undervises i brugen af samme.

Vinderen af kurven til seniorernes bankospil

Hvis din båd forbliver i vandet i
vinter, så HUSK at
se til den, det kan
blive hård frost
og megen sne –
husk bare et par
vintre tilbage.
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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
27.01.13 kl. 14 Banko
08.02.13 kl. 19 Darioaften
Nyt tiltag søndag aften: ”Sunday Roast”
Restaurationen ønsker jer et godt nytår og en god sæson

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD · APRIL 2013 · NR. 4 · 1. ÅRGANG

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.: 2324 3264
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 Lauridsen
Mail: cdogjal@youmail.dk
Motorbåd og sikkerhed:
Niels Fuglesang
Tlf.: 2160 5232
Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen
Tlf.: 2374 7399
Mail: hanne.rosa@Nielsen.mail.dk
Kasserer: Britta Scharff
mail: kasserer.ssf@sundby-sejlforening.dk

…
n
e
m
m
o
Kaskoforsikringen
k
l
e
v
Vær
på lystbåde er pålagt en

ekstra afgift.

Den 19. dec. 2012 vedtog Folketinget en yderligere forhøjelse af afgiften på lystbådes kaskoforsikring med 0,34 procentpoint, således at den
samlede udgift pr. 01.01.2013 udgør 1,34 procentpoint. Denne ekstra afgift skal indbringe staten
30–40 mio. kr. til financiering af Lyngby Radio,
som er en del af nødtjenesten. Der har i de sidste
mange år ikke været mange fritidssejlere, som
har gjort brug af denne tjeneste – heldigvis – men
vi skal nu betale hele regningen. Vedtagelsen af
loven betyder, at alle kaskoforsikrede lystbåde
pålægges en ekstra udgift. For klubber der har
en del klub-ejede båd, der primært bruges til
undervisning i sikkerhed til søs, betyder det en
yderligere udgift på budgettet. I SSF vil ekstra udgiften beløbe sig til på ca. kr. 8.000,00 pr. år – det

beløb kunne med fordel være anvendt langt bedre
i klubarbejdet med sikkerhed til søs.

Læs i ”Sejler nr. 1. 2013” indlægget af Flemming
Ø. Pedersen, ”Et møde med en mur af uvilje.”
Nævnte artikel beskriver, hvordan man tilsidesætter den demokratiske proces ved en høring af fire
dages varighed henover en weekend, en ultrakort
høringsfase. I regeringsgrundlaget fra oktober 2011
blev der ellers understreget betydningen af ”god
regeringsførelse”.
Læs også www. sejlsport.dk/forsikringsafgift.

Ekstra afgift....................................................... 3
Velkommen til nye medlemmer............................4
Havnereglementet..............................................4
Fællessang i klubhuset........................................4
Historien om „Bollen“.......................................... 5
Generalforsamling 2013........................................ 5
Uret i Pejsestuen................................................ 6
Kom ud af busken............................................... 7
Kalender......................................................... 8-9
90 års fødselsdag............................................... 10
Foreningen siden sidst.........................................11
Tilbygningen til klubhuset ....................................11
Prikken over i’et................................................. 12
Familiekapsejlads .............................................. 13
Fastelavn.......................................................... 14

Elin

INDHOLD:
Redaktion:

Forsidebilledet:
Bollen på vej til kapsejlads

Fotograf:
Birgitte Akkermann

11

Elin Brinkland (ansvarshavende) 3033 7897
Grethe Jacobsen 2466 5170
Lillian Green Jensen 2483 6563
Jonnie Ronild 4053 6195
Trykning: Prinfo
Layout: Per
Teknisk hjælp: Bjørka

Mail: bladet@sundby-sejlforening.dk
DEADLINE for indlæg til
næste udgivelse: 3. juni 2013
SSF nr. 4 april 2013 • 3

!

Ryd op på din vinterplads
Velkommen til nye medlemmer
Annemarie Rafn, Sidsel Laugesen, Henriette
Rolskov, Bjarne Nordby Lausen, Inger-Lise
Lillian Werge, Jane Gyborg Rasmussen, Peter
Kamper, Kim Kisbye, Tom Kisbye, Allan Hansen,
Poul Klentz, Lisa Rosager, Preben Kjærsgaard,
Helle Munch Petersen, Einar Enemark, Frederik
Plum Hauschultz, Frank Karmann Hansen, Alex
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Annonce

Nu er det april – det er forår, klargøringen
er i gang, og inden længe skal båden i
vandet.
Husk: Som vi skrev i forrige blad: mal
bunden efter foreningens forskrifter og
med godkendt bundmaling
Pladsmærket skal være påsat båden
senest 1.juni eller ved søsætning, afhængig af, hvad der kommer først – mærket
skal kunne ses tydeligt fra land.
Det samme gælder for joller, kanoer, kajakker og sejlbrætter.
Båden skal være tydeligt mærket med
navn og hjemstavn. Fartøjer hjemmehørende i SSF skal føre foreningens stander.
Fartøjer med plads i havnen skal være
søsat senest 1.juni. I modsat fald skal
medlemmet inden denne dato skriftligt
meddele havneudvalget, hvornår søsætning finder sted. Undladelse heraf vil
medføre at pladsen uddeles som låneplads
hele det pågældende år.
Ryd op på din vinterplads. Efter vedtægterne skal man også fjerne stativer og
bukke,men vi er tilfredse, hvis du fjerner
affald og ukrudt fra din vinterplads, så den
ser ryddelig ud.
Fartøjer i havnen uden gyldigt pladsmærke bliver opkrævet et gebyr på kr. 600,Hele Ordensreglementet kan læses i
foreningens love på hjemmesiden.

Andersen, Niels Østergaard Kjær, Mads Skov
Lehmann, Rasmus Jensen, Søren Benjamin
Runz-Jørgensen, Anne-Katrine Runz-Jørgensen,
Einar Enemark, Kim Holdrup, Michael Nogal,
Peter Korsbjerg, Daniel Mark Rasmussen, Jan
Stenfelt Egenius,Peter B run Krogshede,Conny
Molander.

HAVER
Bag skurene på søndre mole er der 2
mindre haver ledige. Ansøgning skal
være bestyrelsen i hænde senest 18.april.
Send venligst en mail til havneudvalget .
Haverne uddeles efter medlemsancinitet.

Historien om

”Bollen”

Til foreningens flådebestand hører ”Bollen”, som
er en motorbåd af fabrikat DM Fisherman 27fod,
bygget i 1977 på Dueholm Værft i Københavns
Nordhavn. Det er båden på bladets forside i dette
nummer.
Da båden i sin tid blev bestilt og skulle forsynes
med et navn, blev man enige om, at den skulle
hedde ”Bollen”, som en æresbevisning til vor tidligere formand Svend Larsen, der bar dette kælenavn.
Han syntes i første omgang ikke om ideen, men
da det blev pointeret, at det var kærligt ment, blev

det accepteret. At båden også har den runde facon,
gør bare navnen endnu bedre.
Båden fik ny motor i 1993: en Perkins LD 4-263,
som er en 4-cylindret dieselmotor på 75 BHK (3,86
liter) og forsynet med et Borg Warner hydraulisk
gear 2,1-1. Marchfarten er 6 knob ved 1.500 omdrejninger i minuttet.
Båden har i alle årene fungeret som foreningens
arbejds-båd, dommerbåd på kapsejladsbanerne
samt Sejlerskolens undervisningsbåd for elever til
duelighedsprøve i motorbåd.

Søndag d. 7. april 2013 kl. 09.00 i klubhuset
Dagsorden			
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent		
Protokol og beretning				
Regnskab			
Budget				
Lovændringsforslag		
Andre forslag					
Valg			
Eventuelt

Følgende er på valg
Sekretær Poul Christensen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant Niels
Fuglsang modtager ikke genvalg
Havneudvalgsmedlem Lars Fure modtager ikke
genvalg
Havneudvalgsmedlem for 1 år (*) Nyt havneudvalgsmedlem

Festudvalgsformand Hanne Rosa Nielsen modtager ikke genvalg
Suppleant til bestyrelsen Niels Jørgen Axelsen
Webredaktør Poul Christensen
1 revisorsuppleant Tom Benda
1 kasserer Britta Scharff
1 kasserersuppleant Lillian Green
(*) Flemming von Wovern ønsker at fratræde sin
post som havneudvalgsmedlem og næstformand
og stille op til posten som
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant.
Flemming vil begrunde dette på generalforsamlingen
Se forslag m.m.på hjemmesiden og på opslag
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STANDERHEJSNING LØRDAG DEN 4. MAJ KL. 17:00
Standeren sættes kl. 17.00 og kanonerne skydes af.
Herefter serverer foreningen en øl/vand til de
fremmødte medlemmer.
Ca. Kl. 18 – serverer restauranten en dejlig
menu til en favorabel pris á kr. 145.-

Det gode orkester – Duo’en It Takes Two – underholder hele aftenen.
Angående tilmelding til spisning – se nærmere
på hjemmesiden og opslag.
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LOPPEMARKED PÅ HAVNEN
Dagen efter standerhejsningen
– søndag d. 5. maj kl. 11.00 foran
klubhuset.
Kun standplads for medlemmer af sejlforeningen

Det smukke mekaniske ur, som
pryder på væggen over skydedøren i Pejsestuen, er også udført –
og skænket – af vort gamle medlem Klokkemageren i forbindelse
med indvielsen af klubhuset i
1958. Uret med den flotte sorte
skive er forsynet med sømærker
og små modeller af forskellige
fartøjer fra havnen udført i mat
messing. Det ene er en model af
Nordkaperen, et andet er af Klokkemagerens egen spidsgatter, og
den lille optimistjolle, der tidligere
vippede, er en model af foreningens første optimistjolle, bygget
af Leif Guldbech og med optimist
logo og sejlnummer SS 1.
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KOM UD AF BUSKEN
Så er det forår og en ny sæson står for døren. Om
et par dage holder vores sejlforening den årlige
generalforsamling, hvor vi får en orientering om,
hvordan det er gået i 2012. Vi skal også sige farvel
til de bestyrelsesmedlemmer, som ikke genopstiller og vælge nogle nye til de forskellige poster.
Det er et stort arbejde, man påtager sig, men
heldigvis er der som regel nogle garvede medlemmer med mange års erfaring, der kan guide
nye igennem, så man kan få samarbejdet i en
bestyrelse til at fungere.
Dette er jo det vigtigste i en forening som
vores, der drives med frivillig ulønnet arbejdskraft
og kun én lønnet pladsmand. Med den mængde
opgaver, der skal udføres, er det utrolig vigtigt, at
de udvalg, der er knyttet til de forskellige afdelinger i foreningen, hele tiden bliver forstærket med
nye ansigter, der har lyst til at yde en indsats.
Vi ved, hvor mange personer, der alene skal
bruges til sejlerskolen, til ungdomsafdelingen og
også til kapsejladsafdelingen, for at holde aktiviteterne i gang.
Hvis man ikke har lyst til selve bestyrelsesarbejdet og det store arbejde, der ligger heri, og ikke
mener, man kan bruges som lærer på skolebådene eller i ungdomsafdelingen, så kan man måske
hjælpe de unge med at gøre grejet klar eller
forestå nogle af de mange andre opgaver, der skal
løses. Jeg mener, at vi i SSF har så mange medlemmer, der har nogle kompetencer, de kan bruge
i forbindelse med specifikke opgaver, og opgaver
er der nok af.
Når jeg ser Allan gå rundt hver dag og ordne
vore grønne områder, og ”Arne Tryksen” hjælpe til
alle vegne, bliver jeg helt glad. Der er andre i foreningen, der også i det stille går og gør en masse,
men vi må appellere til jer, der er lidt yngre,

måske ”efterlønnere” eller som er kommet over
årene med småbørn. Uden den store indsats som
ydes frivilligt, vil foreningens områder forfalde.
Arbejdsområderne er mange, og nogle af
opgaverne skal selvfølgelig udføres af professionelle, men mange kan udføres af medlemmerne
selv, f.eks. renoveringen af ”kajakhuset”, der står
og ser grimt ud, for selv om der er noget råd i
det, skal der jo gøres noget, hvis ikke huset skal
fjernes. Der trænger til at blive malet rundt omkring, og så ville det være dejligt, hvis der var et
hold, der kunne bygge nogle nye borde/bænkesæt
til molerne, så noget af det værste gamle bras
kan smides på bålet. Måske har vi endda nogle
”eventmagere”, der kan være med til at arrangere
90 års fødselsdagen.
Jeg har læst Tonny’s diverse indlæg om at
melde sig til frivilligt arbejde og bakker fuldt op,
idet vi ikke – med det økonomiske grundlag, vi har
nu – kan undvære dit arbejde, og jeg slutter med
”Det er lige DIG, vi går og venter på”.
Lillian
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APRIL
Kontor og klubhus holder åbent torsdag den 4. april og torsdag den 25.april fra 19.00 - 20.30
Ungdom:
Søndag 7.april: generalforsamling i klubhuset
		
Mandag 8.april: forårs ungdoms- og forældremøde kl. 17.30-19.30
		
Søndag 14.april: tilrigning kl. 10-16 (husk varmt, praktisk tøj samt madpakke)
		Mandag 15.april: tilrigning (sejlads for de færdige, hvis vejret tillader det)
fra 17.30
		
Mandagene d. 22.april og 29. april: Tilrigning /sejlads 17.30-ca. 20.30
		
Se i øvrigt den opdaterede information på hjemmesiden
Sejlerskolen: 	Lørdag 13.april: Startmøde for elever og instuktører. Mødet afholdes i Pejsestuen i
Klubhuset med start kl. 10.00 varighed ca. 2 timer.
		Mandag 15.april:Klargøring begynder. Man møder samme ugedag som man sejler
kl. 18.00 ved skurene. Der er mødepligt, og alt fravær skal meldes/afmelde til den
instruktør, man hører til.
		
Aktuel information se hjemmesiden
Kapsejlads:
Der holdes vinterpause
Seniorerne:
Fælles frokost med madpakke hver onsdag kl. 12.00 i Fritidshuset
		
Andre arrangementer vil blive annonceret i Fritidshuset
Fælles arrangementer for alle medlemmer:
		
GENERALFORSAMLING d. 7. april kl. 09.00
		
(se separat annonce)
		
Der bliver gået nattevagt hver nat – Husk at få meldt dig til, hvis du har fartøj i havn eller på land
(se hjemmesiden)
		

MAJ
Kontoret har åbent torsdag d. 2. maj og torsdag d. 30. maj fra 19.00 til 20.30
Ungdom:
Lørdag 4. maj kl. 17.00: Standerhejsning
		
Mandagene 6. maj og 13.maj: Sejlads kl. 17.30-20.30
		
Fredag, lørdag og søndag d. 17.,18. og 19. maj
		
”Sejl noget andet”
		
Mandag 20. maj: aflyst sejlads pga. Pinse
		
Mandag 27. maj: Sejlads kl. 17.30-20.30
		
aktuel information se hjemmesiden
Sejlerskolen:
Lørdag 4. maj kl. 17.00: Standerhejsning
		
Herefter begynder ”sejlaftenerne” fra mandag til torsdag
		Søndag 19. maj: Pinsemorgen kl. 8.00 fejres med morgenbrød og en lille en
til halsen foran klubhuset.
		Lørdag 25.maj: Et arrangement (program udarbejdes) aktuel information se
hjemmesiden
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Kapsejlads:
Hver torsdag med start fra Kastrup Havn kl. 19.00
Seniorerne:
Frokostmøde hver onsdag kl. 12.00 med madpakke i fritidshuset
		
Pinse søndag 19. maj kl. 13.00 fælles frokost i fritidshuset – med madpakke.
		
Seniorafdelingen serverer sild og ost
		
Onsdag 29. maj – Fællestur til Valby Bådelaug
Fælles arrangementer for alle medlemmer:
		
Lørdag 4. maj kl. 17.00 STANDERHEJSNING – (se separat annonce)
		
Søndag 5. maj kl. 11.00 LOPPEMARKED – se separat annonce
		Lørdag og søndag 18. og 19. maj PINSETUR til Raa Sejlklub – se separat annonce
		Søndag 18. maj kl. 08.00: Pinsemorgen foran klubhuset. Medbring selv kaffe – se
separat annonce

JUNI
Kontoret har åbent torsdag d. 6.juni og torsdag d. 27. juni fra 19,00–20,30
Ungdom:
Mandag. 3.juni: Sejlads 17.30- 20.00 (svømmeprøve og kæntringsøvelse hvis vejret vil)
		
Mandag 10. juni Sejlads 17.30-20.30
		
Søndag 16.juni – mulighed for at deltage i foreningens Familiesejlads
		
Mandag 17. juni Sejlads 17.30-20.30 frist for tilmelding til sejlads i sommerferien.
		
Søndag 23. juni: Sankthansaften (grillen tændes, medbring drikkelse)
		
Mandag 24. juni: Sejlads 17.30-20.30
		
Aktuelle informationer – se hjemmesiden
Sejlerskolen:
Der sejles hver aften fra mandag til torsdag
		
Søndag 16. juni – så sejles der Familiesejlads – se separat annonce
		
Fredag 28. juni kl. 18.00 : Instruktørmøde. Aktuel information se hjemmesiden
Kapsejlads:
Lørdag 15. juni AmagerCup fra Lynetten kl. 9,00
		
Søndag 16. juni afholder vi Familiesejlads mødetid kl. 09.00
		
Se separat annonce
		
Hver torsdag sejles kapsejlads fra Kastrup Havn kl. 19.00
Seniorerne:
Frokostmøde hver onsdag kl. 12.00 med madpakke i Fritidshuset
		
diverse arrangementer – se opslag.
Fælles arrangementer for alle medlemmer:
		Torsdag den 13. juni bliver Dansk Sejlunion 100 år. Reception mellem 14 og 17 i
Idrættens Hus
		
Søndag 24. juni: Skt.Hans aften
		
Ved Det Maritime Ungdomshus tændes grillen, bålet tændes kl. 21.30
Husk at se de opdaterede informationen på hjemmesiden: www.sundby-sejlforening.dk

JULI
Der udkommer nyt medlemsblad med nye orienteringer. Kontoret holder ferie.
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9 0 års fø ds e ls dag

Party on, SSF!
90 års fødselsdag = same procedure as last year, måske – same
procedure as every year – det må vi
finde ud af uden at falde over tigerhovedet. Findes der nogle med gode
ideer til en fest, som kan leve op til
SSF’s sædvanlige gode standard?
Vi vil alle gerne fejre vores
forening, vise den frem for alle, der
interesserer sig for at sejle, hygge
sig og få venner for livet.
Er det en ide, at alle yder et
bidrag til underholdningen – børn,
unge, kapsejlere, sejlerskole, tursejlere, kanonerer, seniorer, skurholdere og gæster, så kom med hver
jeres bidrag til at belyse, hvad vor
forening består af.
Kom ud af busken, tiden går
hurtigt, og vi glæder os allerede til
et brag af en fødselsdag .
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FÆLLESSANG I KLUBHUSET
En torsdag aften i efteråret spillede Eva og Stiig til
fællessang fra SSF-sangbogen, og dette gode initiativ blev gentaget søndag d. 24. februar om eftermiddagen i Klubhuset’s Pejsestue.
Eva, som er et af vore medlemmer med en 30m2
træspidsgatter, og Stiig, som er træsejler fra Roskilde
med en fortid i Kastrup, spillede på henholdsvis violin
og harmonika.
Ca. 35 var mødt op, og alle sang af fuld hals med
på de dejlige gamle viser og sange, som de 2 ”spillemænd” havde udvalgt fra sangbogen, samt lidt
andre, der var blevet trykt til lejligheden.
Vi sang i næsten 2 timer kun afbrudt af små pauser, hvor ganen skulle fugtes, og vi vil sige tak til Eva
og Stiig og håber på en ny omgang sang og musik,
når det igen bliver efterår.

Lidt om hvad der er
sket i foreningen
siden sidst
medlem til at være julemand, hvilket han klarede
fint, mens hun selv var nissemor, og Jens Svendborg stod for det musiske indslag. Som tidligere
var det nogle flotte godteposer Hanne havde
fremtryllet.
Nytårsaftensdag havde seniorerne inviteret
til glögg og æbleskiver i fritidshuset, og ca. 40
mødte op i det halvdårlige vejr.
Januar måned holdt klubhuset lukket indtil 27.
januar, hvor sæsonen blev skudt i gang med foreningens store Bankospil og – selv om vi var i stor
konkurrence med finalen i herrehåndbold – kom
der dog over 100 personer for at spille om de flotte
præmier.

I forbindelse med oprydning i mine gemmer fandt jeg medlemsbladet fra juni 1958,
hvor indvielsen af vort klubhus blev refereret, og der er en dejlig tegning af klubhuset
set fra indgangspartiet.
Huset er tegnet af arkitekterne Jørgen
Schrøder og Erland Hansen, og selve
indvielsen blev foretaget af vort daværende
æresmedlem borgmester Hedebol.
Når man ser på huset med nutidens
øjne, er det jo stadig et flot og relativ moderne byggeri. Ved udbygning af køkkenet
og tilbygningen med de udvendige toiletter

i 70erne, samt ved udvidelsen af den store sal ud
mod vandet, bevarede bygningen sit stilmæssige
udseende.
Nu er så turen kommet til at få nye toiletter efter
kommunens krav. Der har været forsinkelser på
færdiggørelsen, som det tit sker ved ombygninger. I
skrivende stund (primo marts) er der sat fliser op på
herretoiletterne og handicap- og pusletoiletterne.
Der er håb om, at nogle af faciliteterne kan
tages i brug ved generalforsamlingen d. 7. april –
men det bliver måske ved håbet. Til den tid kan
vi så få lukket de gamle udslidte toiletter, hvilket
bliver rart.
Jeg er sikker på, at når det står færdigt, vil vi
blive glade for det, og det ser ud til at blive flot, og
falde godt ind i den bestående bygnings arkitektur.

Tilbygningen til klubhuset

Foreningens julefrokost blev afholdt 1. december med lidt færre deltagere end tidligere. Ugen
efter var det tid til børnenes store juletræsfest,
hvor der som sædvanlig var rigtig mange mødt op
med børn og børnebørn. Hanne havde fundet et
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Prikken over I’et!

Fritidssejlerens klubstander har såvel i praktisk som i overført betydning, det ophøjede
privilegium:At den føres øverst på sejlbådens
mast, eller under bagbords saling, på motorbåde
ligeledes, og på mindre både uden pyntemast,
sættes standeren også øverst til et dertil monteret
standerspil.
Den organiserede sejlsports fartøjer fører klubstander der fortæller hvilken klub man tilhører.
Det er derfor en selvfølge, at klubstanderen med
dens traditioner respekteres uophørligt, også af
enhver med plads i havnen. Som sejlende har vi
pligt til på bedste måde at repræsentere Sundby
Sejlforening – ja vi er såmænd pr. definition dens
ambassadører ude i sommerlandet, hvor bl.a udveksling med fremmede standere er en glædelig
foreteelse.
Med foråret i sigte, vækkes lyst og trang for at
komme i omdrejninger med årets faste gesjæft.
Der skal gøres bakstørn – ordnes bund og kæles
med detaljerne inden ”damperen” skal søsættes.
Nogle få bådejere mangler dog en i øjenfaldende
– nemlig udskift til ny klubstander, for at kunne
sætte prikken over I’et.
En del bådejere har i absolut misforståelse
fæstnet til en strittende antenne eller hvad der
måtte kunne anvendes – ja nogle fører slet ikke
klubstander. Modsat hertil fører nogle standeren
på land og søsætter – i strid med regel 3 Havnen,
deres båd med samme farveløse og flossede
stander – læs klud. Disse bådejere kan så gøre
selskab med en del vinterliggere i havnen, hvis
standere også lader meget tilbage at ønske.
At lade hånt om standeren er at lade hånt om sin
klubs krav til yachtmæssig stand, og er på ingen
måde udtryk for sømandskab, ja det er slet ikke
sømandskab. Med en månedlig udgift på ca. en
rund 10’er for sejlsæsonen, skulle udgiften hertil
kunne klares af enhver bådejer. Med farvers nedbrydningsgrad kan man uden besvær aflæse dens
alder. Der bør efter min mening strammes op på
dette felt.
Kære fritidskaptain! Hvis du føler dig ramt, se
så at få bragt misforholdet på plads. Ellers forven12 • SSF nr. 4 april 2013

ter jeg du bliver trukket ind på ”lærerværelset”.
-Nej ikke til en plovmand til ”dummebødekassen” men til belæring om din pligt at overholde
og efterleve SSF’s og sejlsportens regler om et
fritidsfartøjs yachtmæssige stand.
Med ovenstående håbes at du tilslutter dig
til foreningens mandskaber som ved hver sæsonstart med glæde og helt selvfølgeligt sætter
prikken over I’et.
Motorlystbåden POLO
medlem 550 Lewis

Listen over medlemmer,
der har fået plads i 2013
Tildel faste pladser
Indmeldt
Navn
1.1.1940
18.8.1966
5.5.1983
10.11.1983
14.4.2005
6.10.2005
27.10.2005
30.11.2006
1.9.2011
1.9.2011
3.11.2011
3.11.2011
29.3.2012
30.5.2012
28.6.2012
11.2.2013
28.2.2013

Daniel Orth
Bent Joacim Petersen
Anders Rønsholt Andersen
Jan Bo Larsen
Anders Finnerup
Leif Rasmussen
Rene Milton
Flemming Elniff Larsen
Jesper Lorents
Jytte Marie Syska
Hans-Henrik Mouritzen
Ingvard Birger Navntoft
Jan Anker Rasmussen
Christian Lonsdale
Søren Georg Nielsen
Kim Holdrup
Daniel Mark Rasmussen

Tildel Bytteplads
Indmeldt
Navn
1.1.1941
1.1.1942
1.1.1943
27.6.1985
14.2.2002
7.8.2003
26.4.2007
30.10.2008

Medl. nr.

Michael Netschajeff
Jesper Bak Henriksen
Torben Secher
Kenn G.Jørgensen
Kurt Nielsen
Anni Vejstrup Thomsen
Anders Berentsen
Per Knox Sørensen

Pl. nr.

486
586
588
422
881
752
965
84
556
557
638
58
227
233
172
359
362

58
144
163
285
170
97
74
182
169
195
275
70
318
279
261
258
259

Medl. nr.

Pl. nr.

398
434
346
155
80
721
699
609

37
63
313
138
200
256
72
320

Annonce

Pinsemorgen i Sundby:

Søndag d. 19. Maj kl. 08.00 mødes vi traditionen tro ved klubhusets terrasse til en lille en og
et rundstykke. Husk selv at tage kaffen og det
gode humør med.

Pinseturen til Raa:
I pinsen går turen som tidligere år til Raa, hvor
vi og sejlklubben Lynetten har fået lov til at låne
den lokale sejlklubs dejlige klubhus. Lørdag
aften d. 18. maj, griller vi på den store fællesgrill og har så muligheden for at sidde inde eller
ude på terrassen, alt efter hvordan vejret arter
sig. Søndag er der en lille kulturel udflugt inden
fælles frokost ved 14 tiden. Nærmere program,
når tiden nærmer sig.

Familiesejlads:
Søndag 16. juni:
Så skal der sejles Familiesejlads – Tag hele
familien med
Vi mødes ved klubhuset kl. 9.00 – hvor der er
skippermøde og en enkelt dram.
Husk! det er både for sejl- og motorbåde – flotte
præmier til alle både.
Vi slutter denne – sociale og sjove – dag med
fælles medbragt frokost på molen.
Husk tilmelding – vi skal mindst være 10 både.

Familiekapsejlads i SSF 2013

– et af årets højdepunkter!

Gå ikke glip af denne fantastiske begivenhed,
hvor alle både kæmper mod alle. Vi går til den på
den sjove måde, hvor vi ser bort fra målerbreve og
handicaps – du skal bare sejle stærkt og komme
først.
Efter det store slag på vandet, hvor vi har
kæmpet os igennem en (meget kort) distancesejlads, mødes vi på land til en dejlig fælles medbragt frokost, hvor det gode humør og pragtfulde
kammeratskab vil slå igennem som aldrig før. Der

er præmie til alle deltagende både – og motorbåde er mere end velkomne til at deltage i sejladsen.
Giv dig selv og din besætning en dejlig oplevelse i herligt SSF - fællesskab!
Husk at sætte datoen i kalenderen og læg din
tilmelding i bestyrelsens postkasse.
Claus Rønnow
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Dansk Sejlunion
Se www.sejlsport.dk/100aar

100
Fastelavn 2013
I forbindelse med Dansk Sejlunions 100 års jubilæum
er der udgivet en jublæumsbog, der handler om
sejlads gennem 100 år, om dig og din klub, sejlerglæde, sejlsportens mange facetter, frivilligt arbejde,
tursejlads og meget andet.

ÅRS JUBILÆUM

Læs mere på i bladet Sejler nr. 1 årgang 14.

Tøndeslagningen var, som sidste år udskudt en
uge til 17. februar, også denne gang var tilstrømningen stor på trods af, at vejret var gråt, stille og
koldt, men tørt.
Kl. 12 startede de små børn med at slå, og det
tog lidt tid, men da bunden røg ud og slikket faldt
til jorden var der jubel. Det sidste af tønden måtte
der hjælp til fra de større børn, men det var det
efterfølgende mindre barn, der blev kattekonge.
Så var det de store børn, damerne og til sidst
herrerne. De klarede kun 1½ omgang, før tønden var slået ned. På det tidspunkt var resten af
deltagere trukket ind i varmen, og klubhuset var
stopfyldt af børn og voksne, der skulle have lidt at
spise og få varmen.
14 • SSF nr. 4 april 2013

Der blev delt fastelavnsboller og kakaomælk ud til
børnene, og den flotteste udklædning blev valgt.
Endelig var der uddeling af de festlige fastelavnsris, som Hanne selv havde designet – og alle
vinderne – bundkonger – kattedronninger og kattekonger – blev hyldet.
Så var det endelig tid til underholdning af en
tryllekunstner, der var helt fantastisk. Han tryllede
levende duer frem, og med hjælp fra de engagerede børn, underholdt han med sine tryllerier,
indtil han afsluttede med at fremtrylle en levende
stor hvid kanin. Der var vild jubel og alle – incl.
voksne – syntes, det havde været en dejlig dag.
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Afsender:
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
2300 København S

SundbySejl
SUNDAY ROAST
Sunday Roast er en gammel tradition, der er kendt i mange lande,
som stadig er i brug i f.eks. England, hvor hele
familien samles og nyder den gamle tradition.
Normalt vil Sunday Roast være om formiddagen, men i Sundby Sejl vil
traditionen blive fra. kl. 16.00 til 20.00 den sidste søndag i hver måned.
Det vil komme til af foregå på denne måde:
der vil være mulighed for af vælge mellem 2 slags kød eller en gang fisk og
tilbehørs Buffet, men f.eks. Glaceret rosenkål - Roast kartofler - kartoffelmos stuvede gulerødder - fløde kartofler - smørdampede ærter.
– og nogle blandede salater.
Spis hvad du kan for 149 kr.
Spis hvad du kan + en dagens dessert for kun 179 kr.
Så vi håber I vil tage godt imod det nye tiltag.
Gert og Karsten Restaurant Sundby Sejl

k

Sundby sejl Cafe & Restaurant
Amager strandvej 15 2300 København

www.sundbysejl.dk • 3259 4130

