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Bestyrelsesmøder bliver afholdt følgende datoer 2013 
11. juni – 13. Aug. – 10. Sept. – 8. Okt. – 5. Nov. – 26. Nov. 
 
  
 

Sankt Hans 
Søndag d. 23. Juni. 
 

Kapsejlads,  
Dansk forening for ældre lystfartøjer (DFÆL) 
Weekenden d. 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 d.12-14. Juli. 
 

Åben Havnedag 
Lørdag d. 10. aug. 
 

Bäckviken 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 

 

 

 
 
 

Tine Bjerregaard Kryger 
Gert Bergholdt 

Mia Petring 
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Dansk Sejlunion ”PULS OG VAND I HÅRET” 
Sejlklubben Sundet har modtaget nærværende mail fra Dansk Sejlunion som vi har drøftet på 
bestyrelsesmøde. Vi har "kvitteret" overfor DS og meddelt at vi er meget begejstret for initiativet og 
glæder os til "PULS OG VAND I HÅRET", og videregiver mailen til alle vores medlemmer. 
 
Venlig hilsen 
Torben Slumstrup 
Formand 
 
 
Kære sejlklub 
 
Jeg vil gerne invitere jer med til at gøre sejlsporten mere attraktiv – særligt for voksensejlere i alderen 
20+. Jeg ser gode muligheder for, at sejlsporten kan blive et attraktivt fritidstilbud på lige fod med 
mountainbike, fitness eller havkajak: sportsgrene, der byder på fysisk udfoldelse, høj puls og 
personlig udvikling. Lad os sammen udnytte de muligheder. 
 
Dansk sejlsport står over for udfordringer. Medlemstallet falder, og færre dyrker sejlsport. Vi skal følge 
med udviklingen, så sejlsporten igen fylder på land- og søkortet. Voksensejlsporten har haft gyldne 
tider, men den er også ved at blive lidt grå i toppen. Derfor skal vi skabe nye rammer, der passer til de 
ønsker, som nutidens voksne stiller. 
 
De konkrete tiltag vi vil sætte som mål, er: 
 

   ● Sejlsporten skal markedsføres som en attraktiv sport. 

   ● Fokus på, at man i sejlsporten får pulsen op, personlig udvikling og vådt sejlertøj. 

   ● Fokus på mere sejlglæde ved at uddanne og træne de sejlmæssige færdigheder. 

   ● Udvikle klubber med afsæt i puls og en mangfoldighed af tilbud. 

   ● Etablere et sportsbådsmiljø. 

   ● Etablere en sportsbådsliga. 

   ● Gøre det nemt at komme ud at sejle. 

   ● Bruge klubberne, netværk og dialog til at få succes. 

 

 

Processen 
Processen for PULS OG VAND I HÅRET er en forandring, hvor dialogen undervejs med sejlere og 
klubber er ekstremt vigtig. Vi starter nu, og de første tiltag bliver rullet ud i løbet af 2013. Selve den 
grundige implementering vil tage længere tid, da den omfatter om klubbesøg, klubudvikling, 
lederuddannelse og træneruddannelse. 
 
Dansk Sejlunion vil gå forrest og sikre momentum i hele processen. Løsninger vil vi skabe i 
samarbejde og dialog med hele netværket af klubber, eksterne eksperter og kommercielle partnere. 
 
Dele af projektet vil være helt nyt. Andre dele vil være elementer af noget, der allerede fungerer. Det 
vigtigste er, at klubberne og sejlerne bliver taget med på råd. Projektet skal give mening for klub og 
for sejlere. Projektet lægger i vid udstrækning op til adfærds- og holdningsændring. Derfor er det helt 
afgørende, at der er accept og forankring lokalt af PULS OG VAND I HÅRET og de forbedringer, som 
følger med. 
 

Hvad tilbyder vi klubberne 
Dansk Sejlunion vil levere inspiration og konkrete værktøjer til klubberne. Vi tilbyder store og små 
klubber hjælp til, at de kan sætte en forandring i værk, som gør, at sejlerne på havnen oplever en 
velkommen stemning og mangfoldighed af aktiviteter med ”puls og vand i håret”. 
 
Vi vil sørge for, at ”sejlerdanmark” får øje på sejlsporten som en attraktiv sportsgren. Og så vil vi 
udvikle koncepter, uddannelsesprogrammer og idéværktøjer, som hjælper sejlklubben til at være 
parat, når der kommer ”kunder i butikken”. 
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Jeg håber, at I vil være med i proces, som vi alle i dansk sejlsport vil have glæde af. Vi starter i dag og 
vil fortsætte mange år frem. 
 
Læs mere i det vedhæftede materiale. Del gerne denne mail med andre sejlere. 
 
Du modtager denne mail, da du formand, kasserer eller ungdomskontakt 
 
Venlig hilsen 
Mads Kolte-Olsen 
Generalsekretær 
Dansk Sejlunion 
 
E-mail: mko@sejlsport.dk 
Mobil: +45 2383 7877 
Skype: mads.kolte.olsen 
Web: www.sejlsport.dk 
  
 
Læs og download det vedhæftede materiale: 
www.sejlsport.dk/emner/temaer/puls/praesentation/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

mailto:mko@sejlsport.dk
http://www.sejlsport.dk/
http://www.sejlsport.dk/emner/temaer/puls/praesentation/
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CB66 kapsejlads stævne 4.-5. maj 2013 
Tak til alle involverede klubkammerater, som hjalp til med at få CB66 stævnet gennemført med stor 
succes. En særlig tak til Christina Nielsen (min mentor) baneleder En dygtig pige udi kapsejlads. 
 
Vi havde en fantastisk god solrig weekend med sydlig magsvejr i svanemøllebugten. 
Ikke få dage før, havde vi haft nattefrost om natten og halvkoldt til langt op ad dagen. Samt 
udsættelse af planlagte søsætninger på pladsen, hvor teltet skulle stå. Alligevel fik vi i tide plads til det 
store telt. Rejst af et hold gode kammerater, på ganske kort tid. 
  
CB66 hvad er det for en bådtype? Joh? Det er såmænd en blandings jolle og kølbåd. 
Jeg var personligt overrasket over bådtypens accelerationsevne, så snart sejlene blev fyldt med luft.  
Da vi stod ved en af stensætningerne, kom der et udbrud fra et klogt hoved i nærheden, der udtalte: 
det er da et bræt med sejl og 3 mands besætning. (med et lille glimt i øjet.)  
- Det må da være en spøjs oplevelse, at styre den i hård luft! Så alle ombord skal kunne deres 
boathandling, ellers får de meget at se til.  
 
Sejlerne kæmpede bravt i weekenden for deres placeringer på i alt 13 starter. Ingen kunne føle sig 
sikre på deres plads i feltet. På grund af korte baner og gerne med publikums tætte kig fra land og 
bådene i svanemøllebugten. Banelederen Mads Roden, var med på ideen.  
Med meget skraldluft og ligeså mange rummere, langs og tæt på husene blev bådene om lørdagen 
sejlet godt og grundigt trætte, i mistede position eller nyvundne. 
Men da bådene kom ind efter endt sejlads så de absolut glade ud, ansigterne strålede om kap.  
De skulle ind til skafferiet og hygge sig med deres modstandere fra banen. 
I teltet sad et band, af to gode prof jazzmusikere (Sax - Pianist) som underholdt fremragende.  
Søndagen, mødte alle både til en lidt flov luft, det skabte nogle situationer med publikums der huede 
ovre ved Tuborg siden, samt når de rundede et mærke ved sv.møllen siden, blev der af folk på molen 
skreget og jublet. - Sejladser forblev spændende, lige til sidste sejlads. 
 
Vinderen: DEN 164 / Hellerup,- Skipper Michael Casparij  
gasterne; Simon Mørup -Petersen og Ulrik Andreasen.som vi alle kender. Stort tillykke til 164. 
 
Nr. 2: DEN 39 / Hellerup, -Skipper Mikkel West-Nørager 
gasterne; Karsten Sørensen og Mikkel Kidmose. Stort tillykke til 39 
. 
Præmierne. Var sponsoreret af: Ryding Maritime, Vordingborggade 93. 
 
Anretter vogn og sponsor, Nicolai Lassen, som med stor flid skabte hygge tilsammen med 
Sejlklubben Sundet om morgenmad/frokost.  
Herefter klarede Nicolai Lassen, aftensmaden for os, med hjælp af sundet piger. Tak for det. 
 
Auto - Mathies, sponsorerede drikkevand på flasker til bådene. 
Dommerbåden “Fru Mathies” Vores evig glade og positive skipper Leif Mathiesen HR 34.  
- Var hele tiden parat på kontroluret af starter, såvel tidsur. Altid i glad og godt humør. 
Leif, klarede samtidig at være parat til at forhale båden, for bedre start linie når vinden drillede. 
Hvilket skete mange gange. Godt gået Leif! 
 
Tak til følgebådene. 
Følgebådene klarede deres opgaver perfekt. Vi havde 3 følgebåde topmærket og gatemærke samt en 
banebåd. Thomas tog sig af den. 
Jens Andreasen / Jakob Schøn / Bjarne Julskov L. / Sebastian (K.Ø.S) med en gast. 
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Pølsevogn og fadøl: Artisterne Johnny Sandell og John Olsen, klarede opgaven til UG. 
 
CB66 ønskede at vi lavede en banelængde på ca. 25 min. Det må man sige at det lykkedes bravt. 
Ca. 24,5 min. i gennemsnit på 13 starter.  
Vi takker naturligvis vores sejladskontor, med Maybritt, som tovholder 
Vi takker baneleder Mads Roden og teamet, Tipper og Jørgen samt, Thomas for et enestående 
samarbejde. 
 
Se linket som bådmagasinet herefter omtalte sejladserne.. 
Linket,  
http://www.baadmagasinet.dk/nyheder/nyheder/kapsejlads/19272-cb-66erne-dystede-ved-abax-
badmagasinet-cup/page 
 
Til CB66. Et godt og spændende stævne. Tak for kampen. 
 
Sejlklubben Sundet 
Jan Wennick 
Kapsejladschef 
 
Fotograferne var ivrige, her er et udsnit af billederne. Se flere fotos på ovenstående link 
Medvenlig hilsen 
sundmailredaktionen 
 

 
 

  
 

http://www.baadmagasinet.dk/nyheder/nyheder/kapsejlads/19272-cb-66erne-dystede-ved-abax-badmagasinet-cup/page
http://www.baadmagasinet.dk/nyheder/nyheder/kapsejlads/19272-cb-66erne-dystede-ved-abax-badmagasinet-cup/page
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Præmieoverrækkelse 

 

             
 

De to artister fra pølsevognen, John Olsen og Johnny Sandell, serverer pølser efter endt sejlads 
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Vi mangler besætning til at arrangere næste kapsejlads: 

X 99 Nordisk mesterskab. 

D. 13.-14. juli 2013. 

Her mangler vi folk til at arbejde på vandet eller på land. 
 

Løbskontor, 2 personer. Gerne uprøvede. 
1. Pc, arbejde med løbsresultaterne, (fremvise løbsresultater) 
2. Indskrivningen af både og kontrol af licens. 
3. Uddeling af info-mappe til ankommende både. 
4. Uddeling mod betaling. Havnens toilet kort og bad, etc. etc. 
5. Behjælpelig vedr. pladsanvisning for campingvogne og trailers. 
 
Skafferiet: 
Hente og anrette morgenbord / kombination frokost buffet. 
Samt at afrydde samme sag retur til diverse køleskabe. 
Samt kontrollere om der skal indkøbes yderlig til næste dag. 
Uddeling af vandflasker til besætningerne. 
Aftensmad, Opstarte grill. Anrette tilbehøret. For-grille kødet. 
Afrydning og rengøring på bordene.  
 
Pølsevogn: 
Her er Johnny Sandell og John Olsen 
gode til at servere høfligt og betænksomt. 
Fadøl og molebajer samt vand. 
Div. pølser m/brød osv. 
 
Indkøbs afd. 
Jan Wennick, tovholder. 
Bjarne Julskov 
Johnny Sandell 
Fritz Johansen 
 
På vandet: 
Dommerbåd. Foreløbig ingen. 
Følgebåde: 3 stk. af 2 personer. = 6 pers. 
Dommerbåd og følgebådene, samles med grej og bøjer  
i Svanesøen inden sejladsen / morgenmad. Parate til start. 
 
Teltet, fjernes efter stævnet. Her skal bruges 6 personer. 
Det har været i brug ugen før til ædle - træskibs - træf.  
 
Kontakt mig snarest, hvis du har lyst til at give en hånd med.. 
Til: Jan.Wennick@gmail.com 
Mobil 2222 9619 
Eller kontoret, Sejlklubben Sundet. 
 
Hilsen 
Jan Wennick 
Kapsejlads afd. 

mailto:Jan.Wennick@gmail.com
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Til sundets medlemmer! 
Frivillig bemanding af pølse/ølvogn for 

Sejlklubben Sundet 
i forbindelse med DFÆL stævne 4. - 7. juli 2013 
Sejlklubben Sundet står for alle udgifter til pølse/ølvogn, men får derved også 

samtlige indtægter/overskud. 
Så meld dig/jer gerne til en time eller to - listen er opsat i frokoststuen på Svaneknoppen 

 
Torsdag mellem 17 - 24 
Fredag mellem kl. 10 - 13 og mellem kl. 17 - 24 
Lørdag kl. 17 - 18, dog ingen pølsesalg, da stævnedeltagerne skal til festmiddag 
Søndag mellem 10 – 13 
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NYT FRA SKOLEN 
 
Ny procedure til reservation af skolebåde til onsdagsmatch 
Som nævnt i sidste nummer af Sundmail, ændres proceduren til reservation af Drabanter til 
onsdagsmatch, så man fremover skal bruge klubbens båd booking system. Det er kun muligt at 
reservere én onsdag af gangen, og man kan først lave en ny reservation, når man har brugt sin 
tidligere reservation. Altså efter endt sejlads. 
Da der er sket nogle ændringer i KAP3, så Spækhuggeren My Lady, fremover også kan bookes 
på samme måde som Drabanterne.  
 
Sommerferie 
Der er ingen planlagt skolesejlads i juli måned. 
 
DFÆL træf og sommerferietogt 
I weekenden den 4.-7. juli, holder Foreningen For Ældre Lystfartøjer (DFÆL) træf i 
Svanemøllehavnen. Vores gaffelriggere er inviteret med som gæster. Når stævnet er slut, starter 
Svanemølleklubbernes fælles sommertogt. Alle der er tilknyttet sejlerskolen kan deltage. Hvis der er 
plads, kan man have en gæst med.  
Man kan deltage i en eller flere uger. Interesserede kan henvende sig til Henrik Møller på 
henrik.moller@micro-pc.dk. 
 
  

   
Billeder fra sommertogt 2012, -Sejrø 

 
 
Fælles skoletur med natsejlads 
Opmærksomme elever har nok fundet ud af at det er obligatorisk med mindst 1 natsejlads pr. sæson. 
Første chance for dette bliver på den spændende fælles skoletur i weekenden 16.-18. august. 
Natsejlads med navigationsopgave, natten mellem fredag og lørdag. Stor fælles spisning og fest 
lørdag aften, og hjemsejlads søndag. 
Noter allerede nu i kalenderen og arranger med din lærer at I deltager. 
Der er flere ændringer i år, for eks. går turen ikke til Sletten, som den ellers har gjort i flere år og der 
vil være navigationsmæssige udfordringer til alle. 
 
Ole M Brandt 

 
 
 
 

mailto:henrik.moller@micro-pc.dk
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Bådoptagning 2013/14  
Så er det tid at tænke på at bådene snart skal på land, for vinteren 2013/14. 
Ønsker du at din båd skal op, bedes du udfylde skema på side 12. Print ud/klip og aflever skemaet til 
landpladsudvalget. Skemaet findes også på hjemmesiden og kan mailes via denne side. Ønsker du at 
stå på venteliste til et skur på pladsen skal du også gøre opmærksom på det, og husk det skal gøres 
hvert år for at komme i betragtning. 
Har du ikke mulighed for at sende pr. e-mail eller printe skemaet ud kan du hente og aflevere 
skemaet hos Landpladsudvalget torsdag kl. 18-19. 
 

Lidt forståelse for hvad vi gør for os alle på Landpladsen 
Sammenklapning og stabling af stativer sker ikke som nogle bådejere tror, for at genere nogen, men 
for at gøre plads til trailbare både der kapsejler flere gange om ugen. Jo flere aktive sejlere vi kan 
tiltrække til at bruge pladsen om sommeren des bedre bliver vor økonomi, pladslejen er rigelig høj er 
vi flere der mener. Det samme er gældende for forsøget med AutoCamper på det lille område DS 
inden for bommen mod Svanemøllehavnen. 
 

   
 
 
 

Sommerlukning  
Landpladsudvalget holder lukker fra d.13. juni 2013 til d. 8.aug. 2013. Opstår der behov for at komme 
i kontakt med os, kan det ske til Sundets e-mail adresse. mail@sundet.dk 
 
God sommer 
Landpladsudvalget 
 

 

mailto:mail@sundet.dk
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Folkebåden Alma søsat med 50 års jubilæum  
 
Efter at have tilbragt en længere årrække på land, herunder 9 år i en lade ved Svendborg, og de 
sidste 3 år i Svanemøllehavnen, blev folkebåden Alma gen-søsat mandag den 13. maj 2013 på 50 
års jubilæumsåret fra sin første søsætning.  
 

  
 
Alma (født Skjold) er fra 1963 bygget af den kendte folkebådsbygger Over Kaae fra Svendborg, og 
oprindelig indkøbt af Kolding Sejlklubs Vikinger med det formål at fremme folkebådsklassen i Kolding. 
KS Vikinger, der blev etableret i 1946, bestod af tyve medlemmer af Kolding Sejlklub, der på 
filantropisk basis virkede for sejlsportens udbredelse i almindelighed og på Kolding Fjord i 
særdeleshed (Jens Lautrup Folkebådsdatabasen, D378)  
 
For 3 år siden købte Søren, Michael og Jens Alma af Ole Heilman - ubeset og for en beskeden sum - 
og fik den transporteret fra laden i Svendborg til en landplads på Svaneknoppen, hvor en restaurering 
var forventet at skulle tage godt 1-2 år. Men det blev til 3 år, da tilstanden var ringere efterhånden 
som vi borede” os i gennem lagene, og at ikke alle dage gennem de sidste 3 år har været med høj 
sol. Der blev også lagt en strategi fra start, om at gå til bunds i de enkelte restaureringstiltag. 
Eksempelvis blev der lavet helt nye svøb i cockpit, nyt skot, nyt agterspejl, nye kistebænke, nye lister 
osv. For at holde Alma flydende, blev sprækkerne i klinkopbygningen fræset og stoppet med proof10, 
med håb om at vandindtrængningen ved søsætningen kunne modstås med pumper indtil vandet igen 
ville lukke skroget tæt. Det viste sig at virke over forventning, og Alma gled smukt og fint i vandet, og i 
starten konstateres kun lidt utæthed fra den ikke autoriserede bundprop (1/2 vvs prop isat med pak-
garn). Det blev fejret med grillpølser, øl og sodavand til alle fremmødte tilskuere - en fin dag 
Restaurering kan ses på http://folkebaad-f378.blogspot.dk/ 
   
Den relative nye rig er nu ved at blive klargjort, mens Alma på sin plads (354) og sammen med vandet 
i Svanemøllehavnen arbejder på at lukke de sidste sprækker, så Øresund m.m. kan indtages fra 
søsiden igen.  
 
Besætningen takker for de mange gode råd undervejs fra naboer på land og tålmodigheden fra 
Sundet sejlklub, og ser frem til mange gode sejlerstunder i den nære fremtid.  
 
De bedste sejlerhilsner  
Søren, Michael og Jens medl. 2749 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://folkebaad-f378.blogspot.dk/
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Sejlads/alkohol og trafiksepareringer 
På opfordring har jeg samlet informationerne om cocktailen sejlads/alkohol for henholdsvis danske og 
svenske farvande samt trafiksepareringer. 
 
Med venlig hilsen, 
Bjarne Larsen medl. 659 
 

I Danmark: 
Ved sejlads i danske farvande med både længere end 15 meter, sejlads med planende speedbåde, 
herunder vandscootere og lignende fartøjer, er der fra 2006 indført en promillegrænse på 0,50. 
Fuldstændigt svarende til færdselslovens bestemmelser for motorkøretøjer og bødestørrelserne følger 
færdselslovens niveau. Politiet er bemyndiget til at foretage kontrol igen i lighed med færdselslovens 
bestemmelser. 
For alle andre sejlere gælder den generelle regel om, at man skal kunne føre fartøjet betryggende. 
Danske Bådejere har skrevet følgende om alkohol og sejlads: 
www.danskebaadejere.dk/Sejlads/Sejlads i Danmark/Regler/Alkohol.aspx 
Den fulde ordlyd af loven fra 2006 kan læses her: 
www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=27321 
 
I Sverige: 
Her gælder en noget strammere promillegrænse på 0,20. Yderligere har svenskerne skærpet 
bestemmelsen, så det gælder for alle fartøjer, der kan fremføres med mere end 15 knob eller har en 
skroglængde over 10 meter. 
For yderligere information kan der henvises til Kystvagtens hjemmeside: 
www.kustbevakningen.se/sv/sakerhet-till-sjoss/sjotrafik/ratt---sjofylleri/?resid=1957747793 
 
Trafiksepareringer 
Videre er det måske også på sin plads at erindre om reglerne for passage af trafiksepareringer, som 
vi har ved bl.a. Helsingør/Helsingborg. Er du nødt til at passere en trafikseparering, skal det ALTID 
ske vinkelret på sejlretningen i trafiksepareringen og ALDRIG til gene for trafikken i trafiksepareringen. 
Når vi nu er ved Kronborg, så husk også forbuddet for sejlads med fritidsfartøjer m.fl. ud for 
færgehavnen syd for Kronborg. Kan nærmere studeres i Havnelodsen, hvis du ikke lige har de 
present. 
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NYT FRA HAVNEN 
 

Søsætningen er nu ved at være slut og den er stort set gået godt, alle der har ønsket det er kommet i 
vandet og skulle nu ligge på deres tildelte plads, er dette ikke tilfældet kan havnekontoret kontaktes 
med henblik på at få at en fremmed båd flyttet. 
Vi skal nu til at sætte årsmærker på bådene og det ville være rart (krav iflg. havnereglementet) hvis vi 
kan læse et navn på båden set fra land, kan navnet ikke ses eller læses får båden ikke årsmærke og 
på sigt vil vi opsige havnepladsen.  
 
Fortøjning til tovholderne på agterenden af Y- bommene (se havnens hjemmeside) er ikke forsvarligt, 
tovholderne er ikke stærke nok til at fortøjer båden i, brug den på svejste bøjle nederst på Y-bommen. 
 
 Lørdag d. 10. august afholder Svanemøllehavnen og alle sejl- og roklubber en åben havnedag med 
forskellige tiltag, nærmere og meget mere om denne dag vil tilgå i klubbladene og på infotavlerne. 
D. 13. juni fylder Dansk sejlunion 100 år dette fejres på forskellig vis, se DS hjemmeside. 
Husk også Skt. Hans aften hvor der er lidt fest og farver i havnen. 
 
I forbindelse med havnens el standerne og køb af strøm kan vi henvise til havnens hjemmeside hvor 
der står hvordan men gør brug af el standerne og hvad man kan og skal gøre for korrekt brug, bl.a. at 
man kan ”parkere” op til 5 strømbrugere på en stander. Hvis man ønsker det kan havnepersonalet 
vejlede i korrekt brug af el standerne således at man ikke ”stjæler” en anden bådejers strøm. 
 
Svanemøllehavnen A/S har fået en flagmast af By og Havn mod at vi selv flyttede og opsatte den, vi 
håber den vil gøre gavn udfor havnehuset. 
 
Vandslanger er kraftigt på vej, der har været visse leverings vanskeligheder fra leverandørens side da 
vi har forlangt at vandslangerne skulle være godkendt til drikkevand. 
 
Med hensyn til miljøaffald, det der skal på havnens miljøstationer, har vi fået en kraftig henstilling om 
at sortere det korrekt således at man ikke har køkkenaffald i maleraffaldet osv. 
Havnen har opsat små containere til tomme dåser (tømmes efter behov) således at de ikke havner i 
den store blå container, da dåser ikke er småt brandbart, også elektronik (radio / fjernsyn o. lign.) skal 
bort-skaffes korrekt, ved tvivlsspørgsmål kontakt havnepersonalet. 
 
Alle både der har fast – eller låneplads i 2013 kan købe et frihavnsmærke således at besøg i havne 
der er med i frihavnsordningen kan gæstes gratis eller for et lille beløb. (pris for mærket kr. 35,-) 
Havnen ønsker alle en god – sikker og varm sommer. GOD VIND.     
 
Med sejlerhilsen 
John Vestergaard 
Havnefoged 
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Sankt Hans Picnic 

 
Søndag d. 23. juni kl. 18.00 afholdes der Sankt Hans picnic. Hele arrangementet holdes ude på 
Svaneknoppen ved servicebygningen. Der bliver tændt op i den store grill på Karlos plads kl. 18.00. 
Medbring selv mad og drikke og nyd en dejlig Sankt Hans aften sammen med venner og familie. 
Omkring kl. 22 vil bålet blive sejlet ud i Bugten og antændt, hvis vejret tillader det. 
 

Bäckviken Handicap 

 
Aktivitetsudvalget minder allerede nu klubbens medlemmer om at Bäckviken Handicap afholdes som 
sædvanlig den sidste weekend i August. (31. Aug. – 1. Sept.) 
Der spises morgenmad i klubhuset kl. 8.00 og skippermødet afholdes kl. 9.00. Første båd bliver sendt 
af sted kl. 10.00. 
Tilmeldingslisten og pris til denne kapsejlads hænges op i medlemsgangen i klubhuset i starten af juli 
måned. Sidste frist for tilmelding er mandag d. 26. Aug. 
Ønsker man ikke at deltage i kapsejladsen er man mere end velkommen til at sejle med og deltage i 
weekendens hyggelige arrangement, hvor der lørdag eftermiddag vil være fælleslege og senere på 
aftenen griller vi sammen vores medbragte mad. 
Søndag kl. 10.00 kåres vinderne af kapsejladsen og klubben er vært for en lille en, herefter damper vi 
alle stille og roligt hjemover. 
 
På gensyn 
Aktivitetsudvalget.  
 

 
Pinsetur til Humlebæk”ken” 
Aktivitetsudvalget takker for en dejlig og næsten traditionsrig Pinsetur til Humlebæk. Vi tillader os at 
omdøbe den ellers så dejlige havn til Humlebækken! Solen skinnede og stak fra en næsten skyfri 
himmel fredag, lørdag og mandag, men søndag der var det bækken der flød! Regnen silede ned fra 
morgen til aften så den ellers så traditionsrige søndag hvor alle fællesaktiviteterne foregår druknede i 
regn. Rundbolden måtte aflyses, få børn fiskede og krabbeløbet for børn måtte aflyses. Masser af slik 
blev dog i stedet uddelt til børnene mandag. Den store Stander-lagkage i anledning af det ellers 
omdiskuterede 40 års jubilæum blev dog spist halv fire da der lige var et ophold i bygerne. Snobrød 
blev der ikke noget af og fælles grill aften blev så som så. Medlemmerne var spredt rundt i havnen, 
nogen grillede under bøgetræerne, andre søgte ly i havnekontoret og mange indtog sin mad i båden. 
 
Der var dog en ting som forløb som den plejede lige indtil bækken flød! Den fælles morgenmad kl. 
10.00 hvor klubben er vært for morgenbrød, juice og en hel masse bitter flasker og i år var der tilmed 
scramble æg, bacon og cocktailpølser stegt på en kæmpe fællespande. Borddækningen startede 
stille og roligt op kl. halv ti i tørvejr og medlemmerne begyndte så småt at gøre sig magelige på deres 
pladser med hynder og deres medbragte kaffe. Men så kom regnen og bækken flød for alvor nonstop 
i 3 timer. Men man er vel sejler og en smule regn betyder vel ingenting, den holder vel op igen, for 
alle syntes at kunne se en opklaring eller havde studeret en lokal vejrudsigt der lovede bedring!!  
 
Se de herlige billeder hvor vi ”sejler” rundt på land. 
 
Aktivitetsudvalget har allerede nu søgt om bedre vejr til næste Pinse. Vi vil ha’ Humlebæk tilbage!   
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Tirsdag d. 7. maj Startede Sundets ”Spiseklub” op for Sundets medlemmer. 
 
Hvis I er interesseret, så skriv jer på listen i frokoststuen i servicebygningen senest kl. 13.00 
mandagen før. Tilmeldingen er bindende af hensyn til indkøb! 
 
Vi håber at ”Spiseklubben” kan blive en tradition hvor medlemmerne kan mødes over et  
”hjertegodt” måltid. 
 
Vi startede som sagt op d. 7. maj (se de skønne billeder) og gentog succesen d. 28. maj.  
D. 11. juni og d. 25. juni er de to næste gange og så er der sommerferie i juli og så starter vi op igen 
i august, så kig lige efter opslag i frokoststuen. 
 
Med forhåbningsfulde hilsner fra 
Ingelise, Niller og Annamarie 
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Dansk Sejlunions 100 års jubilæumsbog 
I anledning af Dansk Sejlunions 100 års jubilæum har vi modtaget et eksemplar af deres 
jubilæumsbog. Bogen ligger i klublokalet så alle kan læse i den, men den må ikke tages med hjem. 
 
 
 

 
 
 
 

Sommerferie 
Sundmail redaktionen sejler nu på sommerferie i juli måned så næste Sundmail udkommer i starten af 
Aug. Måned. Deadline for augustnummeret er d. 25. juli.. 
 
Rigtig god vind 
Med venlig hilsen 
Sundmail redaktionen 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÆLGES 
GUMMIBÅD MED 40 HK PÅHÆNGSMOTOR FRA 2001 

Nu nedsat til 33.000 kr. 
Før 40.000 kr. 

 
 

Velsejlende Valiant Rip V – 490 med 4 takts 40 hk Mariner benzin påhængsmotor. Fast batteri, 
teleflexstyring, styrepult. Meget anvendelig til al slags vandsport. Brugt som følgebåd i Sejlklubben Sundet. 

Trailer følger ikke med. Båden kan beses på vinterpladsen.  
Sælges til en meget fordelagtig pris.  

Henv. Fini Lund. Tlf. 39560981. Mob. 42260981. Ole Plett. Tlf. 43521225. Mob. 20841001. 
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SÆLGES 

 
iPod 120GB 

Musik og Video i lange baner. 
12V lader og udgang for højtaler. 

 

 500,- kr. 
Pengene går til kaffe kassen i frokoststuen. 

Sponsor: Torben Slumstrup 
 

Sælger: Jørn tlf. 22819614 
 

 

SÆLGES 

 

Redningsvest 5-15 kg 

(Som ny) 

100,- kr. 

Pengene går til kaffekassen i frokoststuen. 
 

Sponsor/sælger 
Leif Mathiesen 40201961 ( brug svareren ) 
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Juni 
Torsdag…   13.       Sjælland/Sundet rundt 
Søndag……23.       Sankt Hans Picnic……………..kl. 18.00 
 
Juli 
Tor-søn…..4-7.        DFÆL stævne 
Fredag……..5.         Bådjumble……………………….kl.10.00 
Lør-søn..13-14.        X99 Nordisk Mesterskab 
  

 
                     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 Aug.  

Deadline 25. juli. 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.18-19.00 
Sekretær og formand:  
Tirsdag kl. 18-19.00 
Pladsudvalget Servicebygningen: 
 Torsdag kl. 18-19.00 
Skoleudvalget:  
Torsdag kl. 18-19.00 
Båd udlånet: 
Torsdag kl. 18-19.00 
 
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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