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Bestyrelsesmøder bliver afholdt følgende datoer 2014 
 4. marts – 8. apr. – 13. maj – 10. juni 

12. aug. – 9. sept. – 14. Okt. - 4. nov. – 25. nov. 
 

  
 

 
 

Fastelavn 
Søndag d. 2. marts kl. 12.00 
 

Standerhejs 
Lørdag d. 26. april kl. 18.00 
 

Pinsetur til Humlebæk 
7-9. juni 
 

Sankt Hans Picnic 
Mandag d. 23. juni kl. 18.00 
 

Bäckviken Handicap 
Lørdag d. 30. aug. Kl. 8.00 
 

Medlemsmøde 
Tirsdag d. 7. okt. kl. 19.00 
 

Standernedhal 
Lørdag d. 25. okt. kl. 18.00 
 

Andespil 
Torsdag d. 13. nov. Kl. 19.00 
 

Generalforsamling 
Tirsdag d. 25. nov. Kl. 19.00 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Velkommen 
til nye 

medlemmer 
 

 
 
 
 

Michael Reher 
Randolf Carlos Aabye 

Gitte Smed 
Lars Thim 

Vilmer Ståhle 
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Sejlklubben sundets generalforsamling 2013 (referat) 

Formand Torben Slumstrup bød velkommen og startede traditionen tro med at mindes de medlemmer 
som bestyrelsen har kendskab til, er bortgået siden sidste generalforsamling: 

Hans Erik Ortvig, Svend Åge Kirkeby og Stig Molander blev mindet med 1 minuts stilhed. 

1. Valg af dirigent.  

Ole Frydensberg blev foreslået og valgt 

Ole konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var dog et problem med udsendelse 
af den endelige dagsorden per mail. Den første udsendelse var ikke nået frem til alle og en 
efterfølgende genudsendelse var først nået frem d. 21 november. På dirigentens forespørgsel havde 
ingen indvendinger mod at fortsætte generalforsamlingen på trods af denne forsinkelse, og dirigenten 
valgte derfor at betragte forsinkelsen som betydningsløs. 

Som stemmetællere valgtes Jens Ludvigsen og Mads Roden. Som referenter blev Henrik Prange og 
Martin Klint valgt 
Ved generalforsamlingens start var 62 stemmeberettigede samt 1 passiv mødt op. 
 
2.         Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
Formandens beretning er udsendt i sidste udgave af Sundmail og blev derfor ikke gennemgået på 
generalforsamlingen, men der blev åbnet for spørgsmål / kommentarer. 
 
Marianne Steensen supplerede beretningen: Dansk selskab for ældre lystfartøjer (DFÆL) har afholdt 
et stort og meget vellykket arrangement med 2 dages kapsejlads og sociale arrangementer på 
Svaneknoppen. 

Jens Ludvigsen bemærkede at vi tilsyneladende havde fået en kajak afdeling og stillede spørgsmål 
ved om dette er dækket af vores formålsparagraf.  

Knud Erik Hansen kommenterede rygter om at de 2 gaffelriggere skulle sælges og det blev kort 
nævnt som en mulighed på sidste generalforsamling. Der er ikke gjort alvor af et salg endnu, men 
hvis sådant skulle ske, så bør det være en generalforsamlingsbeslutning og ikke en administrativ 
beslutning, da der mange aktiviteter i klubben der er knyttet til gaffelriggerne. 

Formanden svarede at det er skolen der beslutter hvilke både vi skal have og herunder også om 
gaffelriggerne skal sælges. Han anerkendte bådenes historiske betydning for klubben. Et spørgsmål 
fra Martin Klindt Frederiksen om beløbsrammen for de planlagte båd indkøb ville blive besvaret 
senere. 

Med hensyn til kajakerne er der ikke startet en egentlig afdeling, men det skal mere ses som et forsøg 
på at skabe nye aktiviteter i klubben – så må vi se hvordan det går.  Aktiviteten ser ud til at være en 
succes og har allerede resulteret i flere nye medlemmer 

Herefter blev beretningen godkendt. 

2. Forelæggelse og opfølgning på den langsigtede kurs for klubbens udvikling. 

Formanden gennemgik planer og aktiviteter i punktform: 

Er række aktiviteter er sat i gang inspireret af Dansk sejlunions initiativer for 20+ segmentet.  

Der er som nævnt etableret mulighed for opbevaring af kajakker som et eksperiment og der er købt 
en container til dette formål. Der er ikke tale om en decideret kajak afdeling, der er pt. ikke nogen 
egentlig leder men køres i pladsens regi. Kajakroerne skal være medlemmer af sejlklubben for at 
deltage i disse aktiviteter. Generelt vil klubben gerne rumme flere aktiviteter med udgangspunkt i 
vandsport og vores gode beliggenhed ved vandet. 
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Dansk sejlunion har oprettet en ”Sejlsportsliga” med deltagelse af 18 sejlklubber. Sundet er kommet 
med i ligaen som en af de 18 klubber. Det betyder at medlemmer af Sundet kan deltage i aktiviteterne 
på klubbens vegne. Klubben betaler 5.000 kr. og de øvrige 5.000 betales af de deltagende sejlere 
således at der i alt investeres 10.000 kr. i sagen. Klubben har ikke forpligtiget sig til at investere i både 
til ligaen. Sejladserne kommer til at foregå i sportsbåde rundt om hos de deltagende klubber. 

Sejlklubben sundet ønsker at modernisere bådene. Det er besluttet at købe 2 stk. J80. Endvidere skal 
den ene gaffelrigger sættes grundigt i stand. Der skal generelt strammes lidt op på vedligeholdelsen 
af vores både ikke mindst gaffelriggerne. Der er derfor igangsat en større renoveringsopgave som 
kommer til at strække sig over hele vinteren. 
Dette arbejde er påbegyndt. Beløbsrammen for køb af de 2 både er 500.000 kr.  

 

SBBU opgiver sine aktiviteter i Svanemøllehavnen. SBBU vil afhænde aktiverne herunder bygninger 

og skibet Håbet. Sejlklubben Sundet er interesseret i grunden, da det giver mulighed for at få flere 

både på land. Endvidere har man haft nogle sonderinger vedrørende bygningerne. Bygningerne kan 

eventuelt købes billigt og hvis vi har et fornuftigt formål vil bestyrelsen gå videre med køb af en eller 

flere bygninger. Hvis det kommer på tale vil bestyrelsen indkalde til et medlemsmøde. 

Herefter var der åbent for diskussion: 

Om kajakkerne: 
Jens Ludvigsen opfordrede at der blev oprettet en egentlig afdeling således at de kunne blive 
medlemmer på normale vilkår, og således at vedtægterne bliver justeret. Det blev oplyst at det koster 
700 kr/år. at få opbevaret sin kajak. Kajak medlemmerne betaler ikke bådejer kontingent. 
Leif Mathisen: De nye medlemmer er motiverede for også at sejle ”rigtigt” og at det kan være en måde 

at skaffe nye medlemmer til klubben. Leif oplyste vedrørende havkajakker, at klubben indtil nu har 

fået 2 nye mellemmer og yderligere 2 har vist interesse. 

Om bådtyper: 

Martin Klint spurgte hvad beløbsrammen til indkøb af J80ere til sejlerskolen er? Det blev oplyst at der 
kan bruges op til 500.000 kr. til indkøb, og det forventes at der kan købes 2 J80 inden for denne 
ramme. 
Jesper Havelund gav udtryk for bekymring, da det tyder på at Dansk Sejlunion går i retning af J70 

både. 

Kristina Nielsen (der sidder i DS bestyrelse) svarede at det ikke er givet at den båd der vælges til 
sportsligaen vil være den som DS anbefalede til klub brug.  
Bjarne Larsen spurgte om klubben har forpligtet sig til køb af en bestemt båd. Sportsligaen sejles i DS 

både. Formanden oplyste at det ikke er tilfældet. 

Peder Skogstad erindrede om, at J80 er afløser for Drabanterne 

Brian Broberg bemærkede, at have været til arrangementer, hvor der er sejlet i Olsen Twin. Det har 

været en blandet fornøjelse. 

 

Om SBBU bygningerne: 

Formanden orienterede kort om hvilke bygninger det drejer sig om. Der er 3 bygninger og SBBU er 

forpligtet til at rydde grunden, hvis de ikke bliver afhændet, derfor kunne SBBU evt. være interesseret 

i at afhænde området på fordelagtige vilkår. 

Jens Ludvigsen fandt ideen god. Onsdags kapsejladserne kunne godt bruge mere plads til grejet, og 
det kunne KØS også. 

Knud Erik Hansen: Vi har en række aktiviteter og de har måske levet en lidt spredt tilværelse. Vi skal 
satse på at styrke de aktiviteter der allerede er, og at der opbygges et miljø omkring det. Vores 
kommunikations kanaler skal forbedres -   især hjemmesiden. Var det en ide at anvende nye 
bygninger som en medlemsbygning hvor disse aktiviteter kunne samles? 

Steen Rasmussen bemærkede, at vinterbaderne er blevet en stor klub med ca. 1.500 medlemmer. 

Denne klub er også interesseret i SBBU's bygninger.  

Formanden oplyste, at det evt. kan blive samarbejde om husenes anvendelse. 

Dirigenten konstaterede at der er en positiv tilkendegivelse for disse nye tiltag. 
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3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og decharge  

Regnskabet blev kort gennemgået af kassereren, der kunne glæde sig over at resultatet er fint med et 
overskud på ca. 230.000 kr. Forklaringen er i høj grad pga. at klubhusdriften har indbragt mere end 
forventet og omkostningerne til skolebådene har været lavere end forventet. 
Balancen er påvirket af at prioritetsgælden er blevet nedbragt ekstraordinært med ca. 1 mio. kr. og vi 
er derfor i god form til at anskaffe evt. nye bygninger. 
Jens Ludvigsen spurgte til byggefondens status. Henrik oplyste at byggefonden nedskrives og den er 

en del af balancen. 

Hermed blev regnskabet godkendt og bestyrelsen blev bevilliget decharge. 

4. Forslag fremsat af bestyrelsen og medlemmer. 

Jørn Drasbæk fremlagde bestyrelsens forslag til ændret landpladsreglement, hvorefter der blev åbnet 

for debat. Forslag til ændring er udsendt til medlemmerne.  Jørn oplyste at baggrunden er, at de 

såkaldte Bådnyt stativer er tunge og dermed svære at flytte for pladspersonalet.  

Debat om stativer: 
Bjarne Pedersen kommenterede at Bådnyt stativerne forslås forbudt. Der er ikke nogen både der er 
væltet i Bådnyt stativerne hvilket er i modsætning til både der har stået i bukke hvor der faktisk er 
nogen der er væltet – senest i stormen i sidste måned. 
Erik Kleist mente også, at det er ufortjent at Bådnyt stativerne bliver skældt ud. Det må være 
pladsudvalgets vurdering om en buk er for rådden og så skal den naturligvis ud, det giver ikke mening 
at forbyde en bestemt type (velfungerende) stativer, men der skal stilles krav til stativernes kvalitet. 
Mette Sandberg bemærkede, at stålstativer vejer lige så meget som Bådnyt stativer så det kan ikke 
være et problem. Stativet skal være i forsvarlig stand og dimensioneret rigtigt til båden – det gælder 
for alle typer stativer og bukke, og det står allerede i pladsreglementet! Derfor er en ny regel ikke 
nødvendig. 
Jens Toft advarede mod at forbyde gode stativer ud fra en enkelt hændelse! 
Lars Frederiksen tilsluttede sig de positive bemærkninger om Bådnyt stativerne. 
Jørn Drasbæk oplyste, at der havde været et enkelt tilfælde hvor et stativ havde været i for dårlig 
stand, og det havde givet anledning til megen diskussion med ejeren. 
 
Debat om 24 måneders reglen i pkt. 6.6.2 
Bjarne Larsen forslog at reglen om at man kun kan stå på land i 24 måneder blev ændret til 36 
måneder, da de nuværende 24 måneder er for stramt. 
Jens Ludvigsen mente, at perioden er den samme som for vandpladsen i havnen. D.v.s. 36 mdr. 

Dette synspunkt tages som ændringsforslag til bestyrelsens forslag. 

 

Konklusion på debatten 
Dirigenten gennemgik de fremsatte forslag og ændringsforslag, som herefter gik til afstemning 
punktvist. 
 
6.1.2: Vedtaget uden afstemning  
6.1.3.1 Vedtaget uden afstemning 
6.1.6  Vedtaget, For: 27 I mod: 24 ikke stemt: 14 
6.1.8.1: Vedtaget uden afstemning 
6.1.9: Vedtaget uden afstemning 
6.2.1 Vedtaget uden afstemning 
6.2.2: Ændrings forslag 24 ændres til 36 mdr. Vedtaget uden afstemning 
7.2 Vedtaget uden afstemning 
8.1 Vedtaget uden afstemning 
 
Ole Jørgensens forslag vedrørende afstand imellem bådene blev fremlagt: 
Ole Jørgensen mente, at afstand imellem både skal præciseres 
Torben Odal anbefalede et nej. Der bør være mere plads end de forslående min. 30 cm (10 cm. Hvis 
der vinterpresenning på) 
Der var flere der tilkendegav synspunkter om at der bør være mere plads imellem bådene, således at 
man sikkerhedsmæssigt forsvarligt kan komme op i båden. 
Bestyrelsen oplyste at den ikke støtter ikke forslaget da man ikke ville garantere en minimumsafstand 
i mellem bådene. 
Efter denne debat blev der skredet til afstemning.  
Dirigenten konkluderede, at forslaget blev afvist, da kun få stemte for, mens øvrige i omtrentligt lige 
store grupper stemte imod eller undlod at stemme. 
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6.         Orientering om bestyrelsens fastsættelse af takster i henhold til takstblad. 
Der er et par nye takster vedr. Kajakker etc. 
Generalforsamlingen tog det nyt takstblad til efterretning 

7.         Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår, samt forslag til kontingenter og 
andre takster, som fastsættes af generalforsamlingen. 
Budgettet blev gennemgået og godkendt. Der er budgetteret med et mindre overskud end det 
realiserede i seneste år. 
 
8.         Ulige år: Valg af formand.  
Formanden blev genvalgt 
 
9.         Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
Torben og Leif blev genvalgt,  
Sune Wohlert Smidt og Niels Weber blev valgt som nye medlemmer. 
Formanden bemærkede i forbindelse med nyvalgene, at hvert bestyrelsesmedlem vil få et 
ansvarsområde. 
 
10.        Valg af mindst 1 revisor og 1 revisorsuppleant for et år. Genvalg kan finde sted. 
Genvalg 
 
11.        Eventuelt. 
Web siden – kommunikation  

Flere gav udtryk for klubbens kommunikation bør forstærkes med en opdatering af hjemmesidens 
design og en mulighed for at få nyheder på hurtigere. 
Joch Hartvig: Der er aktiviteter i gang på området – ikke mindst for at sikre en hurtigere 
offentliggørelse af information vedrørende vores aktiviteter. Med lidt held vil der være en opdatering 
klar til foråret.  
Forsamlingen opfordrede bestyrelsen til at prioritere sagen. 
Torben Odal spurgte om flytning af både uden ejerens vidende var normal praksis med henvisning til 
hans båd var blevet flyttet og ikke placeret forsvarligt i stativet efterfølgende og i øvrigt havde fået 
kraftige sorte striber på fribordet. 
Pladsformanden fortalte at en flytning havde været nødvendig da en anden båd skulle have mere 
plads. Han beklagede striberne og den manglende sikring af stativet, men at uheld desværre sker ind 
i mellem. 
 
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten og udråbe et trefoldigt leve for 
Sejlklubben Sundet. 
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NYT FRA SKOLEN  
 
Nye skolebåde 
Vi har fået besked fra havnen, at vi har fået plads 214 til vores nye Spækhugger. Det er lige ved siden 
af de andre spækhuggere, så vores 5 glasfiberbåde kommer til at ligge sammen. Dejligt at havnen 
kunne opfylde vores ønske. 
De 2 J80 skal ligge på de pladser, hvor vores Drabant 24’ere lå.  
Vores 2 Drabant 24 og vores Yngling er stadig til salg. Se annoncen her i Sundmail.  
Vi mangler stadig at anskaffe en J80 til, og holder skarpt øje med hvad der er til salg. 
 
Skolebådene vinterklargøring 
Alle 1. – og 2. års elever burde have modtaget nedenstående på mail, men da vi har haft nogle 
problemer med opdateringen af listerne, Er mailen gengivet her: 
Til 1.- og 2.-årselever på Sundets sejlerskole 2014. 
 
Nu nærmer tiden sig, hvor bådene skal klargøres til årets sejlads. 
 
Det drejer sig om 2 gaffelriggede spidsgattere. Træbåde: 
- "Nord-Vest", som skal have den almindelige årlige overhaling.  
- "Sundet", som i øjeblikket er under renovering. Der bliver skiftet dele, som blev indbygget ved 
bådens tilblivelse for 67 år siden i 1947.  
Hele dækket er afmonteret og bjælker mm. renoveres, hvorefter der lægges nyt dæk. Derefter skal alt 
dæks-godset genmonteres/fornyes. 
Og så skal der laves den almindelige årlige klargøring. 
Mens dækket er afmonteret, skal klædningen indvendigt afskrabes for gammel lak og slibes. Dette er 
et stort stykke arbejde, som der allerede er nogle elever som er gået i gang med.  
 
Foruden ovennævnte to både, er klubben ved at indkøbe 2 nye (brugte) glasfiberbåde: "J80'ere", der 
skal erstatte de to "Drabant 24'ere", som er sat til salg. Vi forventer ikke at klargøringen af disse både 
er meget tidskrævende. 
 
I skal regne med at der er brug for jeres arbejdskraft min. 3-4 dage til og med søsætningen og 
påsætning af master mm. d. 25.-27. april. 
 
Brug dette link til at skrive jer på en Doodle, på de dage, hvor I 
kan: http://www.doodle.com/3bebyqk2hgwgyrv9 
 
Det er bedst at vi er ca. 4, max. 5 elever pr. arbejdsdag. Så forløber arbejdet mest effektivt og uden 
for meget spildtid for den enkelte. 
Der vil altid være en lærer eller anden person, som er ansvarlig for arbejdet. Hvis dette ikke er muligt, 
vil I blive bedt om at vælge en anden dag. 
 
Arbejdstiden er fra 8.30 til 15.30 med formiddagspause og frokost. 
HUSK: varmt arbejdstøj, gode sko, madpakke og godt arbejdshumør. Der er kaffe og te i frokoststuen. 
Vi ses på bådpladsen for enden af Svaneknoppen.  
 
Om styrbord Finn Skov 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.doodle.com/3bebyqk2hgwgyrv9
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Kapsejladsskole og rutinesejlads 
Skriftet om kapsejladsskolen er nu færdigt, og sendt til hjemmesiden. Det er også med i dette nummer 
af Sundmail. 
Tilmelding kan ske ved at sende en mail til: kaprutine@sundet.vvvv.dk 
 
Forårets aktiviteter 
Der mangler stadig et par datoer før årets kalender er helt færdig. Jeg regner med at kalenderen kan 
komme med i næste nummer af Sundmail. 
Indtil da, kan man finde datoer for begivenhederne i februar nummeret af Sundmail. – Det er få klik 
herfra. 
 
Der er stadig få ledige pladser på sejlerskolen 
Interesserede kan melde sig til skoleudvalget, torsdage mellem 18 og 19, ringe på 39 29 61 28 i 
samme tidsrum, eller sende en mail til skoleudvalg@sundet.dk.  
 
Skolen mangler bådchefer og bådassistenter 
Skoleudvalget arbejder på at finde bådchefer og bådassistenter til vores nye både. Måske kunne det 
være noget for dig? 
Der er selvfølgelig lidt arbejde, men der er også mulighed for at lære en masse. Arbejdet foregår i 
bådtype teams, så man kammer ikke til at stå helt alene. Bådchefer og bådassistenter betaler ikke 
skoleafgift, og de kan låne bådene gratis. 
Hvis du vil høre mere, så kik forbi skoleudvalget en torsdag mellem 18 og 19. Du kan også ringe 39 
29 61 28 i samme tidsrum, eller sende en mail til skoleudvalg@sundet.dk.  
 
 
God vind 
Ole M Brandt  

 
 

 
 

mailto:kaprutine@sundet.vvvv.dk
mailto:skoleudvalg@sundet.dk
mailto:skoleudvalg@sundet.dk
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Kapsejladsskolen 
Om hvordan du kan være med 
 

 
 
                   Sejlklubben Sundet 

                                                                                Sejlerskolen 
 

Kapsejladsskolen – hvordan være med 
Kapsejlads er fyldt med udfordringer. Du skal komme først. Du skal håndtere båden i den intensitet, 
som fylder en kapsejlads. Du skal derfor være sikker og hurtig på manøvrerne, få båden til at sejle 
hurtigt og få styr på banen, vinden, strømmen, søen og hvor konkurrenterne er henne.  

Kapsejlads har sine egne regler, herunder vigeregler, der skal læres. Kapsejlads er også en 
holdsport, hvor man skal samarbejde og kommunikere effektivt om at vinde.  

Det får du mulighed for at lære på kapsejladsskolen. På kapsejladsskolen introduceres du til 
grundelementerne i kapsejlads. Du får ikke kun opøvet evne til kapsejlads. Du får også skærpet dine 
kundskaber til almindelig sejlads. 

Kapsejladsskolen har fokus på andre færdigheder end sejlerskolen til førerbevis. Det indebærer derfor 
også andre krav til dig. Det er en holdsport. Du er på båden et hold sammen med de andre. Det er 
derfor vigtigt med et stabilt fremmøde fra alle, der er med. Det er også en sejlads med intensitet, der 
kræver engagement. 

Der er tre undervisnings- og træningsniveauer. KAP1, KAP2 og KAP3. De har hver deres forløb og 
varer alle én sejlersæson.  

Hvad er Kapskolen? 

Kapskolen er Svanemølleklubbernes fælles undervisning og træningstilbud i kapsejlads.  

Kapskolen har hjemme i KAS, men har lærere og deltagere fra KAS, Frem, KvS og Sundet. Som 
regel møder hver klub med egne lærere. 
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Der sejles i spækhuggere 

Kapsejladsskolen bruger spækhuggere og klubberne i kapsejladsskolen har alle spækhuggere. Da 
der også i undervisningen og træningen indgår kapsejlads mellem de andre både i skolen, er det 
vigtigt, at det foregår i samme type både. Det giver mulighed for god feedback på din sejlads hvor 
resultaterne kalkuleres. En sådan feedback vil du ikke kunne få, hvis det foregik i forskellige typer 
både.  
 
Svanemøllen har Danmarks største samlede felt af spækhuggere, der har deres egen bane til 
sommerens onsdagsmatcher med omkring 30 tilmeldte. Svanemølleklubberne råder over 10 
spækhuggere. Spækhuggere er klassebåde godkendt af Dansk Sejlunion og med målebrev. Når du 
deltager i kapskolen i spækhuggere, bliver du derfor en del af sejlermiljøet i Svanemøllen. 

Tilmelding til Kapskolen 

Der er tilmelding til kapskolen hvert forår. Hvis du er i tvivl, om du det er noget for dig, er du 
velkommen til at prøve en måned. Hvis du så beslutter dig for at deltage, regner vi med, at du 
kommitter dig og er fuldt ud med, sådan at de hold, der dannes kan fungere optimalt. 

Hvad skal jeg kunne for at gå på Kapskolen? 

Kapskolen er åben for alle med duelighedsbevis, og som: 

 Er fortrolig med sejladsmæssige grundbegreber  
Vi skal kunne tale sammen om, hvordan båden sejles. Vi forventer, at du kender bl.a. bidevind, 
agten for tværs, plat læns, luv, læ, styrbord, bagbord og hurtigt kan blive fortrolig med bådens 
udstyr. Man kan godt være lidt rusten ved sæsonstart, men vi regner med, at du hurtigt samler det 
op. Hver båd skal mindst have en, der har førerbevis.  

 Kan manøvrere båden forsvarligt i havn og på vandet 
Du er på vandet det meste af en kapsejlads aften, og du skal kunne tage ansvar for bådens 
sejlads.  Du skal derfor kunne manøvrere båden frem og tilbage til havnen på normal 
sømandsmæssig vis og som skipper. 
På kapskolen får du mulighed for at øve det specielle som kapsejlads kræver, og også her er det 
vigtigt, at du kan tage ansvar for bådens sejlads. 

 Kan være en del af et hold 
Vi regner med dig, når du er på holdet, så din kapsejlads aften er reserveret i kalenderen, samt at 
det har en høj prioritet at møde til tiden. Hvis du bliver forhindret (af sygdom, overarbejde el. 
lign.), forventer vi, at du melder afbud i tide.  

Kap 1 

Målet med kap 1 er, at du får den første forståelse af kapsejladsbanen: hvordan man kommer til start, 
sejler med spiler, lidt om sejl trim og de mest elementære kapsejladsregler.  

Den første måned er holdene foreløbige, derefter bliver I delt op, så holdene kan fungere optimalt til 
både undervisning og træning. Du kan derfor ikke på forhånd regne med at skulle sejle med nogle 
bestemte personer. 

Vi starter sæsonen med at lære spækhuggeren at kende, sætter spiler og gennemgår 
basismanøvrerne. Vi afsætter en søndag i maj til komme rigtig godt i gang. Derefter forløber en 
sejladsaften normalt således: 

17.30 Tilrigning af båden  
18.00  Teori i KAS's klubhus  
19.00 - solnedgang Kapsejladsøvelser på vandet 
Derefter Afrigning  
 Opsamling på aftenen i Sundets klubhus  
 over en øl eller kop te. 
 

Undervisningen ligger om mandagen. Om efteråret springer vi teorien over.  

Ved slutningen af sæsonen får du din træners anbefaling til hvordan du bedst kommer videre.  
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Kap 2 

Videregående undervisning i kapsejlads i spækhugger. Undervisningen vil fokusere på 
kapsejladstaktik, starter og trim. En del af emner for undervisningen vil være de samme som på kap1, 
men med den væsentlige forskel at du nu mere selvstædigt skal håndtere situationerne. 

Undervisningen kan betragtes som forberedende til Kap-3. Tidligere deltagelse på Kap-1 eller 
tilsvarende erfaring forventes.  

 

Undervisningen ligger om torsdagen. 

Ved slutningen af sæsonen får du din træners anbefaling til hvordan du bedst kommer videre.  

Kap 3 

Målet for Kap3 er, at du bliver fortrolig med kapsejlads under realistiske forhold og specielt blive 
fortrolig med at håndtere båden under de pressede situationer i kapsejladser. 

For at deltage i Kap 3 skal du kunne sejle forsvarligt i et kapsejladsfelt, dvs. du skal kende 
kapsejladsreglerne og kunne manøvrere båden sikkert – også med spiler. Det er muligt at få en lærer 
med. Det skal imidlertid aftales særskilt. 

Man deltager normalt med 3 ombord. Hvis der er flere på et hold, aftaler man normalt, at skiftes til at 
stå over.  

Kap 3 er deltagelse i spækhuggernes onsdagsmatch på bane 2. 

Du kan læse mere om onsdagsmatchen her: http://www.xn--svanemllekredsen-
qxb.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=53 
Bemærk at starttidspunktet ændres over sæsonen (tidligere og tidligere). 

Dommertjansen går på skift mellem de tilmeldte både, der er ca. 1½ år mellem hver gang. Det er Kap 
3-besætningen, der tager dommertjansen, når båden har den. 

 
          Februar 2014 

 
 
 

 

Skolesejlads 2014 
Til 1.- og 2.-års elever 
 

 
Tilmelding til dette års praktiske undervisning på vandet 
starter nu. 
 
Traditionelt tilbyder sejlerskolen 1. års sejlads i glasfiberbåd 
og 2. års sejlads i gaffelrigger. 
 
Så vidt kapaciteten af lærere og både tillader det, vil skolen 
desuden igen i år tilbyde, at man kan sejle begge år i enten 
gaffelrigger eller glasfiberbåd. 1. år i gaffelrigger og 2. år i 
glasfiber er også en mulighed. 

 
Undervisningen er planlagt at foregå i to J80-ere, som er ved at blive indkøbt, og i de to gaffelriggere 
”Nord-Vest” og ”Sundet”. 
 
Indkøb af nummer to J80-er er ikke klar endnu. ”Sundet” er under renovering, og bliver muligvis ikke 
sejlklar til sæsonens start. Derfor vil der sandsynligvis blive tale om, at nogle af holdene vil skulle sejle 
i forskellige bådtyper i løbet af sæsonen. 
Da vi ikke tør regne med at ”Sundet” er klar til sæsonstart, har vi lavet en ”nødplan”, hvor der sejles 
fem hverdage i ”Nord-Vest”.   
 
 
 

http://www.svanemøllekredsen.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=53
http://www.svanemøllekredsen.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=53
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Om tilmelding 
På opslagstavlen i skolestuen er der ophængt tilmeldingssedler. Disse er udfyldt med 1. eller 2. år, 
ugedag, bådtype og evt. navn på lærer. 
 
Tal med de andre på tovværks- og/eller navigationsholdene, find sammen i sejlerhold og skriv jer på 
sedlerne med blyant. Denne proces kommer til at vare ca. 6 uger. I skal derfor kunne rette på 
sedlerne i denne periode. 
 
Det er skolens politik at ægtefæller og kærestepar ikke kan tilmeldes samme hold. 
 
Hvis mulighederne på tilmeldingssedlerne ikke er dækkende, så skriv et notat og hæng op. Samtidig 
må I gerne sende en mail til os. 
 
Hvis du ikke kommer i skolestuen, så kan du også bare skrive til os, og fortælle hvad du ønsker. Skriv 
gerne flere prioriteter på, så er det nemmere at få puslespillet til at gå op. 
 
Med sejlerhilsen 
 
For skoleudvalget 
Asbjørg Abrahamsen og 
Finn Skov, skovfinn@gmail.com , evt. tlf.: 20134319 
 
 
 
 

Hvilken båd skal du vælge på sejlerskolen? 
 
Klubben råder over to gaffelriggede spidsgattere bygget af træ 
på ca. 3,2 tons. Spidsgatteren er en ældre bådtype med en 
ældre type rigning. Det giver nogle unikke muligheder. 

 
Vi anbefaler Gaffelrigger mindst 1 år - eventuelt 
begge år. 
  
Hvorfor vælge at lære at sejle i en ”forældet” bådtype? 
De korte svar er: - Det er en krævende båd. - Du kan lære det. - 
Når du mestrer denne båd, er det let at gå videre til stort set alle 

andre lystbåde, du måtte ønske dig at sejle. 
 
I gaffelriggeren lærer du: 

 At kunne samarbejde i et team på 4-5 personer. 

 Som styrmand at kunne give klare og præcise ”kommandoer” og vejledning til din besætning. 

 Som gast at kunne bemande de forskellige poster og udføre kommandoerne hurtigt og korrekt. 

 At kunne planlægge og forudse sejlads og manøvrer på forhånd. Det kan være svært eller umuligt 
at redde en forkert manøvre, fordi båden er relativt tung i forhold til moderne bådtyper. 

 
Udnyt din tid på sejlerskolen! Sejl gaffelrigger! Hvad du lærer her, kan bruges på alle andre både; 
- og muligheden for at sejle sådan et ”rigtigt” skib får du måske aldrig igen. 
 
Hvis du vælger at sejle gaffelrigger begge år, vil du undervejs også komme til at sejle andre -moderne 
bådtyper. 
 
Vi ses på vandet - 
Ove Schroll,  Asbjørg Abrahamsen og Finn Skov 
Lærere på Sundets sejlerskole 

 
 
 
 

mailto:skovfinn@gmail.com
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Gaffelrigger Rutinesejlads 
Til nye og gamle ”Førere” 
 

Vi er nogle stykker som synes at det kunne være sjovt at 
dygtiggøre os udi ”avanceret gaffelriggersejlads”. 
Hvis du er interesseret i at høre nærmere, så skriv dig på 
listen, der hænger på tavlen i kontorgangen eller skriv en 
mail til skovfinn@gmail.com . 
Vi indkalder så til et møde, hvor vi kan aftale, hvordan det 
skal foregå og hvornår.  
 
Vi ses 
Asbjørg Abrahamsen, Ove Schroll, Knud Erik Hansen, 
Finn Skov. 

 

Gaffelrigger introduktion 
 

Skal du - eller overvejer du at tage på sommertogt 2014, 
eller er du bare interesseret i at prøve at sejle 
gaffelrigger, så er her en mulighed for at stifte 
bekendtskab med denne båd før den store tur. 
 
Vi vil arrangere nogle dag- og week-endture i løbet af 
foråret, hvor du bliver introduceret til båden. 
 
Turene er fortrinsvis for medlemmer af sejlklubben 
Sundet, men andre interesserede er også velkomne, i 
den udstrækning, som der er pladser. 

 
Skriv dig på listen på tavlen i kontorgangen eller mail til asbjoerg@hotmail.com . 
 
Med sejlerhilsen 
Knud Erik Hansen, Ove Schroll, Finn Skov og Asbjørg Abrahamsen. 
 

 

mailto:skovfinn@gmail.com
mailto:asbjoerg@hotmail.com


 
 

15 

 
 

 



 
 

16 

 
 
Forårs klargøring: 
Der må ikke slibes eller afvaskes bundmaling på landpladsen, uden at følge de fastsatte retningslinier. 
Slibning skal ske med slibemaskine tilsluttet speciel støvsuger. Skrabning af bundfarve må ske når 
jorden afdækkes med plast presenning og alt afskrabet opsamles og deponeres i miljøstationen. 
 
Slibemaskiner: 
Udlejning af slibemaskiner til slibning af bundfarve kan ske ved henvendelse til Landpladsudvalget 
Torsdage 18.00 – 19.00 på kontoret i servicebygningen fra Torsdag d. 27.02.14. 
Har du brug for at komme i gang før, kan du sende en mail med tlf. nr. du kan træffes på. 
Udlejningen sker mod kontant afregning ved afhentning af nøglebrik til maskinerne. Prisen er 150.-kr. 
Slibeskiver 10.- kr. 
Det er ikke muligt at leje maskinen i flere dage for at slibe bunden helt ren før evt. Epoxy behandling. 
 
Oprydning: 
Oprydning skal ske i februar. Træ og jern der ligger på pladsen skal samles i bunker langs kørevejen 
hvorfra det vil blive fjernet.  Alt der ligger mellem og under bådene og som ikke er mærket skal 
fjernes. Stativer og bukke der ikke er mærket med Sundets års mærkat 2014 bliver kasseret og bort 
skaffet uden ansvar for Klubben. 
 
Ubudne gæster – Tyveri/Hærværk: 
Der har været besøg i nogle både, hvor skydekappen er brækket op. Se derfor til din båd, at ikke du 
også har haft besøg. Har du været uheldig-meld det til politi-orienter Havnefoged John Vestergaard. 
 
A Nøgle 
For at betjene Mastekranen og få adgang til Masteskuret bruger vi en A nøgle. Den er udgået og et 
nyt låsesystem vil erstatte den i løbet af foråret. Følg derfor med i udviklingen på hjemmesiden under 
Landpladsen. Her vil vi orientere om hvordan og hvornår du kan ombytte din A nøgle til det nye 
systems nøgle/brik. 
 

       
 
KAJAK – SUP – VINDSURFER 
Containeren er nu klar til indflytning. Nøgler udleveres af Landpladsudvalget á 125.-kr. Torsdage 
18.00 – 19.00 fra d. 27.02.14. Skal det ske før kan du sende en mail med tlf. nr. hvorpå du kan 
træffes. 
 

Den samme gamle smøre......næsten..............som noget nyt vil Havnens personale efter 

søsætning af DIN båd forestå demontering og flytning af dit stativ mod betaling til Havnen. Du kan 
også vælge selv at klare det. Det samme gælder bukke og klodser der også skal fjernes efter 
søsætning. På opslag i servicekontoret er vist hvor stativer, bukke og klodser placeres. Er der 
problemer med flytning kan du kontakte Landpladsudvalget før søsætninger, og ikke først når du har 
modtaget en regning fra Svanemøllehavnen. 
 
Landpladsudvalget 
Jørn Drasbeck 
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Standerfest 
Lørdag d. 26. april afholdes der standerfest i Cafe Sundet i klubhuset. 
Standeren hejses af årets jubilarer kl. 18.00 og derefter serveres der en 
lækker middag. Under middagen vil jubilarerne blive hyldet ved taler og 
klapsalver. Senere på aftenen bliver der spillet op til dans med levende musik. 
Gå ikke glip af denne traditionsrige og festlige aften, sæt kryds i kalenderen 
og læs mere om tilmelding og pris i april sundmailen.   

 

NYT FRA TRIKOTAGEAFDELINGEN!                                           

 
Aktivitetsudvalget er trukket i arbejdstøjet for at finde Sundets Sommermode Klubtøj anno 2014. 
Det påregnes at det bliver muligt at præsentere de nye kreationer i næste nummer af Sundmail. 
Hvis du har afsat et beløb til tekstilindkøb i foråret 2014, så vil det være klogt at vente med større 
indkøb til klubtøjet foreligger! 
 
Mange hilsener aktivitetsudvalget. 

 

 
 

” De strandede hvaler ” 
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Læs hele programmet, se billeder og meget mere  
om De Strandede Hvalers kommende tur til Budapest på www.sundet.dk 

”SUNDMAIL KASSEN” 

 
MEDLEMMERNES 

KØB – SALG – BYTTE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sejlerskolen sælger  

 nogle af sine gamle skolebåde. 
Her er chancen for at komme i gang med egen båd, 

 for en overkommelig pris. 
 

Følgende både er til salg: 
 

Drabant 24, Portos. Pris 20.000 Kr. 
Drabant 24, Athos. Pris 15.000 Kr. 
Yngling, Twiggy. Pris 15.000 Kr. 

 
Fælles for alle bådene er, at der følger en stor 

sejlgarderobe med, samt fortøjninger, fendere og 
ankergrej. Der følger ikke motorer med. 

 
Interesserede kan melde sig til skoleudvalget, 

torsdage mellem 18 og 19, ringe på 39 29 61 28 i 
samme tidsrum, eller sende en mail til 

skoleudvalg@sundet.dk. 
 
 

http://www.sundet.dk/
mailto:skoleudvalg@sundet.dk
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”SUNDMAIL KASSEN” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sundmailen udkommer i den førstkommende uge i følgende måneder; 

Februar, Marts, April, Maj, Juni, August, September, Oktober, November og December. 
 

Deadlines for indsendelse af annoncer er d. 20. i måneden og sendes til 
redaktion@sundet.dk 

 
PRISER 

 
1/1 side kr. 1200 for 2 på hinanden efterfølgende numre. 

 
1/2 side kr. 800 for 2 på hinanden efterfølgende numre. 

 
1/3 side kr. 400 for 2 på hinanden efterfølgende numre. 

 
10 % ved samlet bestilling på et ½ år på hinanden efterfølgende 6 numre. 
20 % ved samlet bestilling på 1 år på hinanden efterfølgende 10 numre. 

 
Priserne er betinget af elektronisk reproklart materiale. 

PDF 
 

 
 

”SUNDMAIL KASSEN” 

 
MEDLEMMERNES 

KØB – SALG – BYTTE 

 
Kære alle Sundet medlemmer. 
Som noget nyt i vores elektroniske Sundmail bliver det nu muligt, helt gratis, som medlem at 
indrykke en lille annonce hvis man ønsker at købe, sælge eller bytte maritime ting eller andre effekter. 
Send en mail til redaktion@sundet.dk med en tekst, evt. som vedhæftet fil med et billede af 
genstanden. Husk tlf. nummer, mailadresse eller andet så en evt. køber kan henvende sig til 
sælgeren.  
Kun annoncer der er indsendt senest d. 25. kommer med i det næstkommende blad.   
Redaktionen har intet ansvar for køb, salg, og bytte mellem køber og sælger og ligeledes sørger 
redaktionen heller ikke for kommunikationen mellem disse.  
Redaktionen kræver dog et medlemsnummer fra annoncøren, idet det kun er klubbens medlemmer 
der kan indrykke annoncer. 
Annoncerne vil blive indsat i ”SUNDMAIL KASSEN” og blive vist på Sundmailens sidste sider lige 
inden HUSKESEDLEN. 
 
Med venlig hilsen 
Redaktionen 

 

mailto:redaktion@sundet.dk
mailto:redaktion@sundet.dk
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                    Ved torsdagsarrangementer 

– husk at bestille mad i baren senest om onsdagen 
Hvor klokkeslet ikke er angivet 

– se opslagstavlen i klubben eller kontakt aktivitetsudvalget. 
 
 

Indlæg til Sundmail sendes som e-mail til redaktion@sundet.dk 

Næste nummer af Sundmailen udkommer i April.  
Deadline 25. marts. 2014. 

 
Husk også klubbens hjemmeside 

www.sundet.dk 
 

Når du har ændringer i din adresse, tlf.nummer eller mail adresse, skal dette meddeles 
skriftligt til klubben, lettest via vor hjemmeside 

www.sundet.dk under medl.oplysninger. 
 

Har du bådplads i Svanemøllehavnen, så husk venligst også 
at meddele ny adresse og evt. nyt telefonnummer direkte til havnekontoret. 

 
 

 
Sejlklubben Sundet 
Svaneknoppen 2 
2100 Ø 
 
www.sundet.dk 
 
Telefoner 
Café Sundet:  
3929 3035 
Kontor: 
3929 6128 
Bådpladsen: 
3929 6354 
Fax:  
3929 6651 
 
Træffetider i klubben 
Regnskabsudvalget:  
Mandag kl.18-19.00 
Sekretær og formand:  
Tirsdag kl. 18-19.00 
Pladsudvalget Servicebygningen: 
 Torsdag kl. 18-19.00 
Skoleudvalget:  
Torsdag kl. 18-19.00 
Båd udlån: 
Torsdag kl. 18-19.00 
Tlf:3929 6128 
 
Ungdomsarbejdet 
KØS Sejlsport: 
Erik Müller 
www.kos-sejlsport.dk 
 

 
Bestyrelsen 
Formand: 
Torben Slumstrup 
e-mail: mail@sundet.dk 
 
Næstformand og  
Klubmester: 
Torben Johannesen 
e-mail: mail@sundet.dk 
 
Sekretær 
Leif Mathiesen 
e-mail: mail@sundet.dk 
 
Regnskabsfører: 
Henrik Udesen 
 
Pladsformand: 
Jørn Drasbeck 
 
Skolechef: 
Ole Brandt 
e-mail: skoleudvalg@sundet.dk 
 
Kapsejladschef: 
Sune Wohlert Smidt 
e-mail: kapsejladschef@sundet.dk 
 
IT-ansvarlig: 
Jock Hartvig Andersen 
 
Aktivitetsformand: 
Doris Høj 
 
 
 

 
Sejlads for fysisk handicappede: 
Jens Ludvigsen 
email: mini12@sundet.dk 
 
DH måler: 
Jens Ludvigsen 
email: jens28arne@ofir.dk 
 
Svanemøllehavnen 
Havnefoged: 
John Vestergaard Hansen 3920 2221 
e-mail: info@smhavn.dk 
web: www.smhavn.dk 
 
Sundets repræsentanter i havnens 
Bestyrelse: 
Ole Brandt 
Ulrik Andreasen 
 
Sundmail Redaktion: 
Karina Olsson 
Fritz Johansen 
e-mail: redaktion@sundet.dk 
 
Webmaster: 
Lars Nielsen 
e-mail: webmaster@sundet.dk 

 

 

mailto:redaktion@sundet.dk
http://www.sundet.dk/
http://www.sundet.dk/
http://www.sundet.dk/
http://www.kos-sejlsport.dk/
mailto:mail@sundet.dk
mailto:mail@sundet.dk
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