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Bestyrelsesmøder bliver afholdt følgende datoer 2013 
 5. Mar. - 9. Apr. – 7. Maj – 11. juni – 13. Aug. – 10. Sept. – 8. Okt. – 5. Nov. – 26. Nov. 
 
 

De Strandede Hvaler 
Torsdag d. 11. Apr. 
 

Stander op fest 
Lørdag d. 20. Apr. 
 

Kapsejlads, CB66 Nordic League Prolog stævne 
Weekenden 3-5. Maj. 
 

Pinsetur til Humlebæk 40 år 
Weekenden 18-20. Maj. 
 

Sankt Hans 
Søndag d. 23. Juni. 
 

Kapsejlads,  
Dansk forening for ældre lystfartøjer (DFÆL) 
Weekenden 4-7. Juli. 
DFÆL afholder BÅDJUMBLE fre. d. 5. juli kl. 10-13, også for 
Dem der ikke er medlem af DFÆL 
 

Kapsejlads, X99 Nordisk Mesterskab 
Weekenden 12-14. Juli. 
 

Bäckvigen Handicap 
Lørdag d. 31. Aug. - 1. Sept. 
 

Medlemsmøde 
Tirsdag d. 1. Okt. 
 

Stander ned fest 
Lørdag d. 26. Okt. 
 

Det store Andespil 
Torsdag d. 14. Nov. 
 

Generalforsamling 
Tirsdag d. 26. Nov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Velkommen 
til nye 

medlemmer 

 
Sasa Rutovic 
Peder Bank 

Christian Larsen 
Victor Brun Boesen 

Henrik Skovbæch Korsholm 
Anni Rasmussen 

Frederik Jelshøj Hansen 
Anibal Damiao 

Lars Bøgely Cannerslund 

Henrik Thomsen 

MEDLEMSKORT 
Meddelelse fra sekretæren 

 
Smid ikke dit gamle medlemskort væk  

før du har modtaget det ny. 
 

Af forskellige årsager er de nye medlemskort  
ikke klar endnu. Når de sidste brikker er faldet på 

plads bliver de trykt og udsendt fra kontoret.  
 

Leif Mathiesen 
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NEKROLOG 

Hans Erik Ortving døde den 16. marts 2013 efter lang tids kamp mod kræften, 70 år gammel. 

Hans Erik var født i Esbjerg, arkitekt af uddannelse, med mere end 35 års ansættelse på 
Arkitektskolen i København. 

Hans Erik var i en årrække sejlerskoleinstruktør i KAS, men det er i Sundet vi kender Hans Erik som 
en fremtrædende Spækhuggersejler, ejer af D-17 (Sytten) fra 1978 til 1998.  

Hans Erik var formand for Kølbådsudvalget i Dansk Sejlunion, aktiv opmand og banedommer.  

Hans Erik blev DS-Danmarksmester i 1989 i Spækhugger, sejlede i årevis Sjælland Rundt med Peder 
Skogstad i D-65 - med stor succes, og vandt Gordon’s Gin Cup adskillige gange i 90’erne. Hans Erik 
sagde selv, at nøglen til succes var kompliceret, men at gode gaster og en båd der virker var meget 
væsentlige faktorer.  

Hans Erik ydede en kæmpeindsats som formand for Spækhuggerklubben fra 1979 – 1993, blev 
æresmedlem i 1994 og fik tildelt vandrepræmien HUGGERTOPPEN i 2010 for sit enestående arbejde 
herunder: 

 ankermand ved udarbejdelsen af vedtægter og klasseregler 

 den nye forfinne  

 TRIM-vejledningen  

 filmen om Sjælland Rundt med Spækhuggeren i hovedrollen  

 redaktør af Spækhuggernyt  

 ankermand for jubilæumsbogen fra 2010  

Hans Erik Ortving var en stædig vestjyde, hjælpsom, idérig og meget, meget grundig. Altid i gang med 
et projekt. Han stillede store kvalitetskrav, og han havde en helt særlig, underspillet humor - som vi vil 
savne.  

Æret være hans minde.  

Henrik Nepper-Christensen, Klaus Næraa, Peder Skogstad og Ib Schneider 

 



 
 

4 

 

 

 

 



 
 

5 

 
 

CB 66 Nordic Sailing League weekenden, 4-5. Maj.  
Her kan der blive tale om at vi hjælper hinanden med tålmodighed omkring stævnets afvikling, da det 
er omkring den planlagte søsætning d. 3. maj. Hvorved der kan opstå trængsel i Svanesøen. 
 
Det er naturligvis en ret at man kan få sin mast på sin båd, selv efter den nye mastekran regel. 
Blot er det at vi omkring denne weekend er lidt presset og skal bede om tolerance. 
 
Bådene CB66 vil overnatte i Svanesøen fra fredag til søndag aften.  
Der vil være stor aktivitet i Svanesøen morgen / middagstid / sen eftermiddag / aften.  
 
Det er en fest og et godt race. Så der kommer tryk på landsiden og forhåbentlig også på vandsiden. 
Så vi glæder os til diverse kampe på vandet og "håneretten" på land. 
 
Kommende kapsejladser: 

 
● DFÆL træf og kapsejlads weekenden, 4-7. juli (svanemølle arr.) 

● Nordisk mesterskab for X99, weekenden 12-14. juli 
 

Onsdags-match. 
Onsdags-kapsejlere; OBS! husk der er Orientering d. 24. april i Københavns Sejlklub. 
Samt udlevering af nummerskilte.  
Se nærmere vedr. detaljer under "KAPSEJLADS" på vores webside www.sundet.dk 
 
En kammeratlig hilsen fra kapsejladsudvalget 
 

 

 

http://www.sundet.dk/
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Kapsejlads: 

CB66 Nordic Pro League 2013 4-5. Maj 

 
 

Kære venner 
 
Nu går det løs. Vi skal samle alle medhjælpere til de forskellige grupperinger. 
Her vil kapsejlads udvalget gerne fordele folk til diverse grupper. 
Det betyder, at vi har på forhånd en plan med udvalgt tovholder til hver gruppe. 
 
Gruppe no1 på land. Bl.a. Telt og en masse praktiske ting. 
 
Gruppe no2 på land, Varemodtagelse og oprettelse af kontor på 1st. sal 
 
Gruppe no3. på land, Indkøb afdelingen, modtagelse og forsyning. 
Pølsevogn og fadølsbar med besætning.  
 
Gruppe no4 på vand, dommerbåd og følgebådene, materiel. Proviant. 
 
Vi har på nuværende, en mailliste med medlemmer, som har tilkendegivet at de ønsker at deltage i 
stævnet. De bliver kontaktet snarest.  
 
Velkommen og god fornøjelse. 
 
Venlig hilsen 
Jan Wennick 
Kapsejlads Udvalget 
mail@sundet.dk 
 
 

 

 
 
 

mailto:mail@sundet.dk
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NYT FRA SKOLEN 

 
Skoleudvalget flytter kontortid  
Fra maj og fremover, bytter Skoleudvalget kontortid med Sekretær og formand, så Skoleudvalget får 
kontortid om tirsdagen fra 18 til 19.  
Første tirsdag for Skoleudvalget bliver den 30. april. 
 

Bådklargøring 
På trods af vejret er klargøringen af skolebådene kommet i gang. 
 

Lærermøde 
Vi afholder lærermøde onsdag den 3. april kl. 19 – 22. Indbydelse er sendt ud for længe siden. 
 

Holdfordeling 
I år er der mange 1. års elever, og der er kommet rigtig mange tilmeldinger til kapsejlads holdene og 
rutine sejlads, så det har været svært at få tingene til at gå op. 
Vi arbejder på højtryk på at få placeret elever og lærere på hold. Lige nu har vi ganske få pladser til 1. 
års sejlads. 
Da der ikke var ret mange 1. års elever sidste år, har vi overkapacitet med gaffelriggere, så vi har 
mulighed for at tilbyde 1. års sejlads i gaffelrigger, hvis det skulle have interesse. 
 

Fællesskue 
Onsdag den 17. april kl. 19, afholder vi det traditionelle fællesskue. Her kan man se de endelige 
sejladslister, møde dem man skal sejle sammen med, og aftale med sin lærer, hvordan og hvornår 
man skal møde til sejlads. Der vil også være en orientering om sæsonens arrangementer, samt om 
hvilket sejlertøj m.m. man bør anskaffe sig,  
Der kommer en indbydelse pr. mail, men mød op hvis du skal sejle i år, selv om du ikke skulle få en 
mail. 
 

Skolebådenes placering 
Havnen har etableret 2 nye pladser til vores gaffelriggere, yderst på Nordmolen. Vores 2 Drabanter 
overtager så de 2 ledige pladser ved siden af Spækhuggerne, så glasfiber skolebådene bliver samlet. 
Twiggy bliver i hjørnet hvor den har ligget hele tiden. 
 

 
Der rammes nye pæle til skolens gaffelriggere SUNDET og NORDVEST yderst på Nordmolen. 
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Kalender for sæsonen 
Her følger sejlskolens arrangementer. Læg mærke til at der sker mange andre ting i klubben, for alle 
medlemmer, altså også sejlerskolens elever. 
Det er for eks standerhejs fest den 20. april, se andetsteds i Sundmail. 
 
 
 

Skolesejlads 
 

29/4 til 28/6 og 5/8 til 4/10 
 

Sæsonens arrangementer 
 

 
Fællesskue.      17/4 
 
24-timer.      1/6-2/6 og 31/8-1/9 (Koordinator Henrik Møller,  
       henrik.moller@micro-pc.dk ) 
 
Sjælland/Sundet Rundt.    13/6 
 
DFÆL træf Svanemøllen.    4-7/7 
 
Sommertogt.      uge 28-29-30 (Koordinator Henrik Møller,  
       henrik.moller@micro-pc.dk) 
 
Svanemøllehavnen Åben havn.  10/8 
 
Fælles skoletur.     16-18/8 
 
Bäckviken Handicap.     29-30/8 (Koordinator Jesper Hasseltoft,  
       hasseltoft@gmail.com ) 
 
SKK’s natnavigation.      15/9 
 
Gaffelriggerdag.     16/9 (Sundet / Frem/ KAS) 
 
 

Førerprøver 
 
 
SKK, Frem, KvS.     28/9 (29/9) 
 
KAS, Sundet.      5/10 (6/10) 
 
 
Ole M Brandt 
 
 
 
 

mailto:henrik.moller@micro-pc.dk
mailto:henrik.moller@micro-pc.dk
mailto:hasseltoft@gmail.com
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SØSÆTNINGEN er i fuld gang, UDSAT se side 12 !!    

og standeren er klar til at blive sat på mastekranen for sæson 2013. 
 

 

 
Flemming Knudsen med Standeren der  
bliver sat på mastekranen den 2. april. 

 
 

 
 

SØSÆTNINGSLISTER. 
Vær opmærksom på, at søsætningslisterne vil blive revideret løbende. Men ikke på nettet. Du kan 
altid se den aktuelle liste med cirka tid for din søsætning i vinduet i Servicebygningen. Kom i god tid 
da det kan gå stærkt på gode dage. Det er om at blive hurtig færdig da det er timeafregning til 
vognmanden, og det skal alle vi der har været på land i fællesskab betale. 
 
 
 

SLIBEMASKINE TIL BUNDFARVE  
Slibning af bundfarve må kun foregå med slibemaskine påmonteret støvsuger godkendt til gift, altså 
det er ikke nok med en støvsamlingspose. 
Godkendte slibemaskiner kan lejes hos pladsudvalget torsdag kl. 18.00 - 19.00. Kom i god tid og 
bestil en maskine, der kan være rift om dem. 
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STATIVER OG BUKKE 
Vi vil opfordre til oprydning og adskillelse af stativer straks efter søsætningen. 
I servicebygningen er et opslag der fortæller hvor de adskilte stativer og bukke skal placeres. 
Hvad der ikke bliver adskilt vil Havnens personale tage sig af, og den enkelte bådejer vil blive 
faktureret for brugt arbejdstid ifølge gældende takstblad. 
 
 

   
Servicebygningen med opdaterede søsætningslister, og  

anvisning af områder til adskilte stativer, bukke og klodser. 
 
 
 

Irrede Kontaktben 
Irrede kontaktben giver en dårlig forbindelse og der vil udvikles kraftig varme. Dette kan medføre at 
selve stikkontakten på skuret brænder af og det er ikke uden risiko for skur og både i nærheden, så 
hold altid dine stikben fri for korrosion. Det er faktisk en meget dårlig ide at have stikkene hængende 
uden for skuret! 
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Toiletterne i Servicebygningen 
Der forefindes toiletter i Servicebygningen; der opfordres til at disse kun bliver benyttet til toiletbesøg 
og efterfølgende at vaske sine hænder. De er ikke til rengøring af pensler, malerruller m.v eller vask 
af beskidte arbejdshænder. Brug i stedet vasken inde på maskinværkstedet. 
Der er opsat skilte på toiletterne så ingen vil være i tvivl om dette. 
 
 

 
 
Med venlig hilsen  
Pladsudvalget 
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VIGTIG MEDDELELSE 
 

SØSÆTNING ER UDSAT 
Søsætning udsættes to søsætningsdage 

Da der stadig er meget is i Svanemøllehavnen, og den næste uge fortsat byder på en del nattefrost, 
har Svanemøllehavnen bedt om at få søsætningen udsat en uge. 

Alle søsætningsdage flyttes som angivet nedenfor. 

Søsætnings 

dag 

Oprindelig dato Ny dato 

1 Tirsdag 2. april Tirsdag 9. april 

2 Fredag 5. april Fredag 12. april 

3 Tirsdag 9. april Tirsdag 16. april 

4 Fredag 12. april Fredag 19. april 

5 Tirsdag 16.april Tirsdag 23. april 

6 Fredag 19. april Tirsdag 30. april 

7 Tirsdag 23. april Fredag 3. maj 

8 Tirsdag 30. april Tirsdag 7. maj 

9 Fredag 3. maj Ikke fastlagt endnu 

10 Tirsdag 7. maj Ikke fastlagt endnu 

Datoer for søsætningsdage nr. 9 og 10 vil blive fastlagt lige efter påske. 
 
Når alle datoer er fastlagt, vil de nye søsætningslister blive ophængt i vinduet til kontoret i 
Servicebygningen og lagt på websiden www.sundet.dk 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://sundet.dk/landpladsudvalg/www.sundet.dk
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NYT FRA HAVNEN 

Nu nærmer foråret sig ganske langsomt og dermed klargøring af bådene, havnen vil gerne gøre alle 
opmærksom på at alt affald skal sorteres i de dertil indrettede beholdere. Vi og dermed alle bådejerne 
vil få en ekstra regning på affaldssortering hvis der er f.eks. er tomme malerdåser i brandbart affald. 
(den blå container). 

Mail adresse 
Hvis man har en mail som kan/må bruges af Svanemøllehavnen vil vi meget gerne have den, det er 
en fordel for alle hvis havnekontoret har mailadressen så vi hurtigere kan give besked om ”ting” der 
sker på og i havnen. 
Så send havnekontoret en mail på info@smhavn.dk med evt. ændringer eller tilføjelser. 
 
Navn på båden 
Ifølge havnereglementet skal der være tydeligt navn og hjemhavn på båden agter og navn foran på 
båden der skal kunne læses fra land / broen. 
Er der ikke navn på båden der kan ses fra land / broen vil vi i første omgang sætte en seddel på 
båden og samtidig kontakte bådejeren. 
Bådejeren vil få besked på at sætte korrekt navn på båden, sker dette ikke betragtes det som 
misligholdelse af aftalen med deraf følger, jævnfør havnereglementet. 
Det er ikke for at genere bådejerne vi beder om navn på båden, men Svanemøllehavnen A/S er 
forpligtiget til at sørge for dette ifølge forpagtningsaftalen med By og Havn (tidligere Københavns 
Havn) og af sikkerhedsmæssige hensyn til personalet der skal se efter at det er den rigtige båd der 
ligger på pladsen når der bl.a. sættes årsmærker på. 
 
Forsikring 
Der vil forekomme stikprøvekontrol på bådenes ansvarsforsikring, dette igen for at overholde vores 
aftale i forpagtningsaftalen med By og Havn. De enkelte bådejere vil få direkte besked og vi skal så 
bede om en kopi af forsikringen samt at denne er betalt. 
 
EL 
Jævnfør stærkstrømsreglementet for marinaer (kapitel 709 bilag A) skal tilslutningen til en 
strømstander være forsynet med jord og være i èn længde uden samlinger, dette af sikkerheds 
hensyn. 
 
Stævner 
Den 3-5. maj afholdes der et stævne for CB 66, DFÆL afholder sommerstævne d. 4 – 7. juli og ugen 
efter er der nordisk mesterskab for X – 99, alle stævner afholdes med hovedvægten på 
Svaneknoppen, Nordmolen. 
 
Sidste nyt 
Som noget nyt vil Sejlklubben Sundet forsøge sig med udlejning af plads til autocamper i området på 
Svaneknoppen, landplads DS, fra ca. 1. maj til 1. oktober.  

Et udvalg af alle sejl- og roklubber og andre med deres gang i havnen er ved at arrangere en 
havnedag d. 10. august, mere herom senere. 

Tilbage er kun at ønske alle en rigtig god, varm og sikker sæsonstart. 
 
John Vestergaard 
Havnefoged 

mailto:info@smhavn.dk
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40 år 

Pinsetur til Humlebæk, 18-20. maj 
Så nærmer Klubbens fælles Pinsetur til Humlebæk sig. Aktivitetsudvalget nævner det allerede nu så 
alle bliver mindet om denne traditionsrige og fornøjelige tur.  
Aktivitetsudvalget er i fuld gang med at planlægge denne Pinsetur som 
bliver helt speciel. Selvfølgelig holder vi fast i traditionen med rundboldkamp søndag for børn og 
voksne og fiskekonkurrencen for børn der ender ud i det herlige krabbeløb. Vi vil sædvanligvis også 
hygge os sammen med fællesgrillning hver aften med vores egen medbragte mad. 
Søndag morgen kl. 10.00 er klubben jo altid vært ved et stort morgenbord med brød, juice og en lille 
en til, - kaffen medbringer I selv. Men denne gang bliver det en meget speciel søndag morgen i 
anledning af at Pinseturen i år er blevet afholdt i Humlebæk i 40 år. Hvem husker ikke den store 
lagkage der blev serveret da vi fejrede 35 år, - den bliver I selvfølgelig heller ikke snydt for i år. 
Søndag morgen kl. 10.00 bliver helt speciel i år, - vi røber ikke det hele nu, men masser af 
champagne kan vi dog godt røbe at der bliver. 
 
Vi glæder os til at se klubbens medlemmer, familie og venner. 
På gensyn 
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NYT FRA SØLVMÅGERNE 
Onsdag d. 20 marts kl. 11:00 mødtes 20 "Sølvmåger" ved hovedindgangen til Louisiana Museet i 
Humlebæk. Vi var alle lidt spændt om udstillingen Pop Art, var noget for os, men udstillingen 
overraskede ved sin mangfoldighed, så de fleste af os syntes godt om udstillingen. Vi fortsatte rundt 
på Louisiana for, at se den permanente udstilling med bl.a. billeder af Picasso som jo også er 
spændende, og så er der en fantastisk udsigt over Øresund til Hven og Sveriges kyst. Efter et par 
timer på museet, var der adskillelige trætte Sølvmåger, og vi kunne se, at de trængte både til væske 
og mad. Derfor kørte vi ned til Sletten Havn, der havde vi reserveret borde og frokost til 20 Sølvmåger 
i "Kabyssen". Frokosten var som sædvanlig rigtig god, og der blev skålet i Wibroe øl og måske en 
enkelt lille snaps. Det blev en fin dag, og hjemturen foregik i ro og mag ad Strandvejen. 
 
 
Sølvmågernes sejlads med gaffelriggerne forventes påbegyndt onsdag d. 8. Maj under forudsætning, 
at bådene er klar til sejlads. Søsætningen af bådene bliver desværre forsinket p.g.a. det kolde 
forår/vinter, men vi håber de er klar til ovenstående dato. 
Mødested er frokoststuen på Svaneknoppen kl. 9:30. Husk olietøj, redningsvest, mad og drikke.  
Vi ses. 
 
Med sejlerhilsen. 
Fini, Svend Aage og Søren  
 
 

 
 
 

                                                                                        ” De strandede hvaler ”  
 
Pause i øveriet. 
Ja vi er nødt til at holde en pause en gang imellem. Hos os, hvalerne, er den fastlagt til ca. kl. 20,30 
dels for at smøre stemmerne lidt, Prohals med lakrids og honning, eller til nød en øl eller sodavand. 
For det er hårdt for både fysik og stemmebånd når man/vi skal øve op til et større arrangement, og 
det er jo snart. 
Torsdag d. 11. april har vi fået lov at låne/leje Metronomen på Godthåbsvej 33 til en koncert for alle. 
Vi benytter samtidig muligheden for at få pudset formen af inden vores turne i Italien d. 18. til 21. april.  
Kig ind og få lidt sød musik i ørene og varme i hænderne (applaus), og mød en masse 
klubmedlemmer. 
 
Glad hilsen Fj 
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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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MEDLEMMERNES 

KØB – SALG – BYTTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Til Salg 
Bovpropel aldrig anvendt 

ModelBP 600 fra QL Bow Thruster 
1/2 pris 6.000 kr. 

 
4 forsejl l Dacron 

 
100 % fok, Carlsen. stand 5/6 af ny,  

forlig:12,53 m agterlig:11,91, underlig 4,22 
3.900kr 

 
Fok, Stand 3/6 af by, 

forlig 12,48 agterlig 12,10 underlig 4,10 slid ved sejlpind. 
2.500kr 

 
Genoa 1.North. Stand 3/6 af ny,   

forlig 12,65, agterlig:12,20, underlig: 6,44  
3.600kr 

 
Genoa 2. Orkan.  Stand 3/6 af ny   

forlig: 10,31, agterlig 10,90, underlig: 5,45  
kan rebes 1,05 langs forliget og 1,70 langs agterliget. 

2.600kr 
 

3 forsejl i Mylar 
 

Genoa let, stand 4/6 af ny,   
forlig.12,58  / agterlig; 11,63 /  underlig; 6,70  

2.000kr 
 

Genoa RC. Carlsen, stand 3/6 af ny, 
forlig 12,60 / underlig 6,35  

1.500kr 
 

Genoa 1 Carlsen, stand 1/6 af ny,   
forlig 12,48 / agterlig 11,78 /  underlig 6,30  

500kr 
 

Husk mål selv efter, jeg garanterer ikke for at målene er nøjagtige nok.   
 

Jens Toft Tlf. 38870340     mobil  24246493 
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April. 
Onsdag…….3.        Lærermøde…………………..kl. 19.00 
Torsdag…..11.        De Strandede Hvaler 
                                Metronomen Godthåbsvej…kl.  19.30 
Lørdag…….20.       Stander op fest………………kl.  18.00 
 
Maj 
Fre-søn......3-5.       CB66 Nordic League Prolog stævne 
Lør-man..18-20.      Pinsetur til Humlebæk 40 år  

 
                     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 maj.  

Deadline 25. april. 2013. 
 

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 
Sekretær og formand:  
Tirsdag kl. 18-19 
Pladsudvalget Servicebygningen: 
 Torsdag kl. 18-19 
Skoleudvalget:  
Onsdag kl. 18-19.30 
Båd udlånet: 
Onsdag kl. 18-19.30 
 
Ungdomsarbejdet 
KØS Sejlsport: 
Erik Müller 
www.kos-sejlsport.dk 
 

 
Bestyrelsen 
Formand: 
Torben Slumstrup 
e-mail: mail@sundet.dk 
 
Næstformand: 
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 
 
IT-ansvarlig: 
Jock Hartvig Andersen 
 
Kommunikations-ansvarlig: 
Jesper Hasseltoft 
 
Aktivitetsformand: 
Doris Høj 
 
Repræsentant i Havnebestyrelsen: 
Fini Lund 
 

 
Klubmester: 
Torben Johannesen 
 
Sejlads for fysisk handicappede: 
Ole Plett 
email: mail@sundet.dk 
 
Kapsejladschef: 
Jan Wennick 
 
Bådudlån: 
Samme tid som skoleudvalg 3929 6128 
 
Svanemøllehavnen 
Havnefoged: 
John Vestergaard Hansen 3920 2221 
e-mail: info@smhavn.dk 
web: www.smhavn.dk 
Sundets bestyrelses repræsentanter: 
Fini Lund 
 
Sundmail Redaktion: 
Karina Olsson 
Fritz Johansen 
e-mail: redaktion@sundet.dk 
 
Webmaster: 
Lars Nielsen 
e-mail: webmaster@sundet.dk 
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