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Bestyrelsesmøder bliver afholdt følgende datoer 2014 
  10. juni - 12. aug. - 9. sept. - 14. okt. - 4. nov. - 25. nov. 

 
  
 

 
 

 
 

Hansetræf 
29-31. maj 
 

Pinsetur til Humlebæk 
7-9. juni 
 

Åben Havnedag 
Lørdag d. 21 juni kl. 10.00 
 

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 Bøttger 
Lars Frederiksen 

Peter Nabe-Nielsen 
Patrick Petersen 

Hans-Peter Søfort-Jørgensen 
Brian Jönsson 

Karl Magnusson 
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Åben Havn 
Som beskrevet i maj nummeret af Sundmail gentager klubberne i Svanemøllehavnen den Åbne Havn. 
Vi har i den forbindelse brug for medlemmers hjælp til dels at opstille teltet, hvorfra der på dagen og i 
øvrigt også Sct. Hansaften mandag den 23. juni sælges pølser og andet læskende. 
 
Vi udleverede mange folder på Østerbro Lokaludvalgs Sundhedsweekend 21- 22 maj, der kommer en 
helside i annonce i Østerbro Avis for den Åbne Havnedag. Programmet omtales og vi tilbyder 
prøvesejlads i skolebåde, mini kølbådene samt i medlemsbåde. Sidste år var det en succes, så vi 
håber på samme gode opbakning til dette års arrangement.   
Se folderen som ligger i frokoststuen. 
Vi træffes i Frokoststuen torsdag den 12 mellem kl. 18 og 19, eller hver tirsdag på kontoret ligeledes 
mellem kl. 18 og 19. 
 
Mvh Leif M og Preben BP 
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NYT FRA SKOLEN 

Status på skolebåde 
Vores Yngling, Twiggy, er solgt til den nystartede Rungsted Sejlklub. Det var den sidste båd, der 
skulle sælges  
De 3 Spækhuggere og vores J80 er nu sejlklare og i brug. 
Vi mangler stadig at få fat i endnu en J80. Og vi er ved at indstille os på at vi nok skal til Holland eller 
England for at finde en passende J80. 
Gaffelriggeren Sundet skal renoveres færdig her i foråret. Den er nu flyttet på værft, så bådebyggeren 
kan hjælpe med at få den færdig, til den skal med på sommertogt. 
 
Status på tilmeldinger 
Alle hold er fyldt op, og vi har nogle få tilbage på ventelisten. 
 
Pinsetur 
Husk at Sundets pinsetur er for alle medlemmer af klubben – også sejlerskole elever. En herlig tur til 
Norreborg på Ven, efterfulgt af hyggeligt samvær i Humlebæk. En god chance for at prøve tursejlads. 
Prøv at arrangere jeg med jeres lærer, så I kan komme med. Se nærmere om turen andetsteds i 
bladet. 
 
Med ønsket om en god sejler sommer 
Ole M Brandt  
 
 
 

 
 

Sundets J80 – A Boat named Sue – jomfrutur med elever tirsdag den 13. maj 2014. 
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BÅDE PÅ LAND 2014/15  
Skal båden på land vinteren 14/15 skal Landpladsudvalget vide det. Se og udfyld skema på 
hjemmesiden. 
Skal masten i skur medens båden bliver i vandet skal skemaet og udfyldes. 
Ønsker du skur skal det fremgå af skemaet. 
 
Det er sidste optagning på landpladsen, hvor de såkaldte Bådnyt Bukke kan benyttes. Derefter skal 
det " helst "være løse bukke eller stativ der kan og skal adskilles. 
 
Trailer og både på pladsen 
Opbevaring af trailer og både på pladsen i sommerhalvåret, skal registreres på havnekontoret. 
 
Landpladsudvalget holder Sejlerferie fra 19-6-14 til 14-8-14. 
Det er muligt at kontakte os ved at sende en e-mail til Sundet, med Navn, evt. medlems nr. og telefon 
nr. Mail besvares ikke skriftligt. 
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Mastekranen og masteskuret 
Som tidligere nævnt vil mastekranen og masteskuret være låst med nøglebrik-systemet som vi bruger 
i de øvrige døre i klubben.  

 

 
 

Mastekranen aktiveres ved servicekontoret og vil være aktiv en time. 
 

 
 

Døre i masteskure aktiveres på masteskuret. 
 

Du får en mail når det træder i kraft. 
Behold den gamle A nøgle som stadig skal bruges til el. skabene på skurene. 
 
Auto-Camper 
Auto-Camper besøger nu Svanemøllehavnen og Sejlklubben Sundet og nyder området vi har stillet til 
rådighed på bådpladsen. Det er Danske og Svenske, Tyske, Hollandske og Belgiske Camper vi har 
set de først dage efter åbningen d. 15-5-14. 
 
God Sommer 
Landpladsudvalget 
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NYT FRA HAVNEN 
Sommeren er for alvor startet, alle både der skal i vandet er søsat og havnen er ved at være fyldt op. 
Husk hvis man tager på sommertur eller forlader havnen i længere tid at vende skiltet til grøn og give 
havnekontoret besked så vi også kan vende det til rød ved hjemkomst. 
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 fortøjre båden i, brug den påsvejste bøjle nederst på Y-bommen. 
 

Husk Skt. Hans aften, sæt allerede nu kryds i kalenderen, igen i år er det den 23 juni, hvor der er lidt 

fest og farver i havnen samt bål i Svanemøllebugten. 
 
El standere 
I forbindelse med havnens el standere 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. 
 
Ny cashloader 
Ny cashloader er sat op på Nordmolen, den kommer til at sidde ved Sundets klubhus og skulle være i 
drift til sæsonstart.  
 
Affald 
Med hensyn til affald, har vi fået en kraftig henstilling om at sortere det korrekt således at man ikke 
har køkkenaffald i f.eks. 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. 
 
Åben Havn 
Lørdag d. 21 juni fra kl. 10 – 17 vil der være havnedag i Svanemøllehavnen med maritimt 
loppemarked, diverse stande med sodavand/øl, vin og pølser. Alle 11 klubber vil vise deres klubhuse 
frem og der vil være mulighed for at prøve deres både og mange andre forskellige idrætsgrene vil 
være repræsenteret, alle er meget velkomne. 
 
Åbningstider i havnekontoret. 
Som forsøgsordning vil havnekontoret / Svanemøllehavnen i tiden fra d. fredag d. 27 juni – fredag d. 
22 august, være bemandet fra kl. 07,30 – 20,00 på hverdage og kl. 10,00 – 16,00 lørdag / søndage.  
Personalet vil være at finde i området eller på havnekontoret og vil have en vagttelefon således at 
han til enhver tid kan træffes. Telefonnummeret til vagttelefonen vil fremgå ved opslag. Vi håber med 
dette tiltag at kunne give en bedre service til vores gæster og fastlæggere. 
  
Benzinøen 
Der er intet nyt om den sunkne benzinø udfor Svanemølleværket, men By og Havn kæmper stadig 
med ejer og forsikringen om at få den hævet og fjernet. 
Navn på båden for og bag samt hjemhavn agter. Navnet SKAL kunne læses fra land. 
Husk at meddele havnekontoret ved adresseændring, ny email eller nyt telefon nr. 
 
Havnen ønsker alle en god, varm sommer. GOD VIND. 
 
Sejlerhilsen 
John Vestergaard, Havnefoged 
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Pinsetur til Humlebæk 7 – 9. juni 2014. 
 
Så nu er det tid til at tænke på Pinse turen.  
I de gode gamle dage startede vi lørdag morgen og sejlede til Bäckviken, for at varme lidt op. Søndag 
morgen havde vi så "kapsejlads" til Humlebæk for at nå morgenkaffen der. Nu ankommer man efter 
behag. 
 
TRADITIONEN tro ligger det fast at der er morgenkaffe under træerne kl.10.00 SØNDAG MORGEN. 
KLUBBEN er vært for friskbagt morgenbrød, juice, cacaomælk, smør, marmelade, samt smagsprøver 
på diverse "bitre" drikkevarer. 
I skal selv medbringe kaffe, service, blødkogte æg osv.  
 
Selvfølgelig holder vi også fast i traditionen med rundboldkamp søndag eftermiddag oppe på marken 
for børn og voksne med forfriskninger og fiskekonkurrencen for børn der ender ud i det herlige 
krabbeløb. 
 
Aftensmaden er det helt store grill eventyr under træerne, ja til langt ud på natten, hvor vi alle selv 
medbringer service, mad, drikkevarer og grill´er. 
 
Mandag morgen når der er liv på kajen, er der fælles oprydning på pladsen, og lånte borde stilles på 
plads og så går turen hjemover. 
 
Vi glæder os til at se klubbens medlemmer, familie og venner. 
På gensyn 
 
 
 

Humlebæk Havns Kanoner 
 
Ja, I læser rigtigt, efter at Humlebæk Havn i 2010 kunne fejre 200 års dag, havde de et stort 
arrangement med bl.a. Kanon salut fra havnen. 
I kan læse mere herom på www.Humlebaekhavn.dk 
Hvorfor vi nu skriver om dette, er fordi at Humlebæk Havn har fortsat med at afholde disse Kanon 
dage på Havnen hvert år. 
Dagen for dette arrangement er Grundlovsdagen D. 5. juni 2014. Hvilket vil sige at der vil være en 
masse mennesker på havnen, så hvis I har ekstra fridage er det måske en ide at have med i tankerne 
om hvor turen starter, der er ikke længere end man kan cykle dertil fra nabohavnene. 
 
Dette var lidt ekstra info fra Aktivitetsudvalget. 
 

  

http://www.humlebaekhavn.dk/
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Sankt Hans Picnic 
 
 
Mandag d. 23.jJuni 2014. 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, service osv. og hvad I 
skal bruge til en Picnic og nyd en dejlig Sankt Hans 
aften sammen med venner og familie. 
 
Omkring kl. 22.00 vil bålet blive sejlet ud i Bugten og antændt, hvis vejret tillader det, og vi vil synge 
midsommervisen i fællesskab. 
 
 
 

Bäckviken Handicap d. 30 - 31 August 2014. 
 
Aktivitetsudvalget minder allerede nu klubbens medlemmer om at Bäckviken Handicap afholdes som 
sædvanligt den sidste weekend i August d. 30 -31 August. 
 

BEMÆRK Turen går i år til Valby Bådklub igennem slusen, nærmere information følger i August. 

 
Tilmeldingslisten og pris til denne kapsejllads hænges op i medlemsgangen i klubhuset i starten af juli 
måned.  

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 25 August 2014. 
 
Der spises morgenmad i klubhuset kl. 8.00 og skippermødet afholdes kl. 9.00. Første båd bliver sendt 
afsted kl. 10.00.  
 
Ønsker man ikke at deltage i kapsejladsen er man mere end velkommen til at sejle med og deltage i 
weekendens arrangement, hvor der lørdag eftermiddag vil være fælleslege og senere på aftenen 
griller vi sammen vores medbragte mad, husk service osv. 
 
Søndag kl.10.00 kåres vinderne af kapsejladsen og klubben er vært for en "godmorgen" dram. 
 
Info angående hjem turen følger i August (igennem slusen samlet). 
 
På gensyn  
Aktivitetsudvalget 
Doris Høj 
 

NYT FRA TRIKOTAGEAFDELINGEN!                                           
  
Så er det nye klubtøj ombord og vi glæder os til at sælge ud af t-shirts, polo’er, sweatshirts, 
fleecejakker, soft shell jakker, kasketter, håndklæder, kanvas net, tasker og poncho’s.  
Sejlklubben Sundets logo er pænt broderet på det hele. Se billeder og priser på tøjet herunder.  
Aktivitetsudvalget sælger allerede ud af tøjet på Pinseturen 
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Soft Shell Jakke, Grey, 480,-kr 

 

  
Fleece trøje, Navy, 300,-kr 

 

 
Sweat shirt, Grey/Navy, 280,-kr 



 
 

11 

 
Polo t-shirt, Navy, 200,-kr 

 

 
T-Shirt, Sportsgrey, 110,-kr 
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Kanvas net, black,                    Taske, petroleum,         Håndklæder, fuschia, 
 60,-kr            310,-kr       light navy, lime, tropical 
             Blue, 190,-kr 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   Poncho, blue, 15,-kr 
 
 

          
    Cap, Grey, 75,-kr 
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Der mangler noget…..? 
Det var en pudsig dag med tågebanker. På billedet er det klaret op i Svanemølleområdet, men endnu 
skjuler de hvide boligblokke på Tuborg Havn sig i den tætte tåge. Det blev de ved med ret længe. 
  
På pladsen ses den 5. af klubbens mini 12´ere, kaldet HVID. Denne båd har ikke været i vandet i en 
periode på omkring 10 år, så nu er den overdraget til Vedbæk Sejlklub, der er ved at starte op med 
mini 12´ere.  
 
HVID bliver deres anden båd og det er populært. På sigt vil Vedbæk også starte noget sejlads for 
handicappede personer, så vi ønsker HVID lykke på rejsen og alt godt for Vedbæk Sejlklubs projekt. 
 
Når der afholdes "Åben Havn" lørdag d. 21. juni 2014, så har du en mulighed for at prøve en tur i en 
mini 12´er (også kaldet 2,4 R), så kig ned mellem 10 og 16. 
 
Med venlig hilsen fra: 
Jens Monefeldt Ludvigsen 
 

 
 
 

Sommertogt 2014 
 
Der er ved at være fyldt op i klubbens to gaffelriggere, der i juli tager på sommertogt op langs den 
vestsvenske skærgård. 26 har (den 25. maj) tilmeldt sig og flere tager af sted i flere uger. Hvis du vil 
med, kan du stadig melde dig til. Det gør du på sommertogtets hjemmeside 
http://www.sommertogt.dk/tilmelding/. Der er muligvis ikke flere ledige pladser i uge 30. 
 
K.A.S. er også ved at have deres 3 gaffelriggere fyldt op til de fire ugers sejlads. Hertil kommer nogle 
private både, som også planlægger at sejle med. 
 
Det er planen at sejle natten over det første døgn, så vi forhåbentligt kan nå op omkring Varberg. 
Efter en dags sejlads mere vil vi gerne være oppe i skærgården omkring Göteborg. Herefter vil der 
være knap 2 ugers sejlads ind og ud af skærgården. Det er målet at sejle op til Strömstad. Derefter 
går det mod syd og igen gennem skærgården og med døgnsejlads fra omkring Varberg og til 
Svanemøllen. Det er planerne. Vi håber vejrguderne er med os, så vi kan realisere dem. 
 
Der er mange forberedelser i gang. Den største er renoveringen af den ene gaffelrigger (Sundet). Det 
er blevet en stor opgave. Der er nu lavet en revidere arbejdsplan, så den kan blive færdig til togtet. 
Der er stadig brug for arbejdskraft. Vil du give en hånd med, kan du melde dig til på 
http://doodle.com/um5z6xq2s8pygqa5. 
 
Der bliver øvelsessejladser i NordVest for førere og for gaster. Nogle er i gang med at tage VHF 
kurser. Der laves gennemgang af nødvendigt udstyr, så de to både og besætninger kan fungere 
optimalt. Der undersøges muligheder for transport til og fra på skiftedagene. Sommertogtets 

http://www.sommertogt.dk/tilmelding/


 
 

14 

hjemmeside bliver udbygget, så man over nettet kan følge togtet. Der har været afholdt et 
forberedende møde. Der kommer to mere. Det ene den 4. juni og det andet den 11. juni (se mere på 
sommertogtets hjemmeside). Der er afgang lørdag den 5. juli kl. 12. 
 
Hvis du har spørgsmål kan du maile til info@sommertogt.dk eller ringe til 40 40 43 44 (Knud Erik) 
  

     
Foto fra Sommertogtet 2013 

 
 

Opdatering af jolle-projekt 
 
 
Nyt om jolleprojekt i Svanemøllehavnen 
I efteråret skrev vi ud for at høre, om der var interesse i 
Svanemøllehavnen for at sejle jolle. Der var en del der meldte 
positivt tilbage, og siden er vi en gruppe, der har arbejdet på at 
etablere nogle bedre faciliteter for joller i havnen. 
 
Plads til din jolle på havnen 
Vi har lavet en aftale med en organisation, der hedder Lavuk, om at 
privatejede joller kan leje sig ind på deres område lige ved siden af 
slæbestedet på Svaneknoppen. Prisen for at have en jolle stående 
er 2000,- per sæson inklusiv adgang til omklædning og 
sejlopbevaring. De første par joller er klar til at flytte ind og hvis du 
ønsker at høre mere om denne mulighed, så henvend dig hos 
havnefogeden.     
 

Jollefællesskabet ?Jolle-Kolle? 
Vi har startet et jollefællesskab, hvor vi lige nu er 11 sejlere i alderen 27 år til 51 år, der deler 6 ældre 
laserjoller. Vi har brugt foråret på at sætte jollerne i stand og har desuden købt nye sejl, 
rorpindsforlængere, skøder osv. 
 
Jollerne er ejet af KØS og de ældste KØS-sejlere har også mulighed for at sejle i jollerne. Vi har en 
online-kalender, hvor man skriver sig på, når man vil bruge en jolle og derefter er det bare at tage ned 
i havnen og tage på vandet. Vi har besluttet, at vi starter med at have 12 deltagere i projektet, så der 
er lige nu én enkelt plads tilbage. Vi ser her i foråret hvor meget belægning, der er på jollerne, inden 
vi beslutter, om der kan være mere end 12 deltagere. Udover de 6 laserjoller som er ved at være klar 
til sejlads, har vi 2-3 ekstra laserjoller liggende på lager, som vi kan sætte i stand, hvis der er flere der 
gerne vil sejle med. Så tøv ikke med at melde dig under fanerne. 
 
Prisen for at være med i Jolle-Kolle er 1500,- per sæson + 500,- hvis du ønsker adgang til 
omklædning. Du behøver ikke at have erfaring i at sejle jolle for at være med, men du skal have nok 
sejlerfaring til at vide hvor vinden kommer fra, samt kunne styre en båd uden konstant instruktion. 
Desuden er det et krav, at du er medlem i en af klubberne i Svanemøllekredsen.   
 
Hvis du ønsker mere information om Jolle-Kolle, så send en mail til erik.haastrup.muller@gmail.com  -
 Vi kommer også til at lave nogle arrangementer (kapsejlads, ture, træning), der er åbne for alle 
medlemmer i klubberne. Hold øje med opslag i klubbladene og på klubbernes Facebook-sider.     
 
Venlig hilsen Erik 

 

mailto:info@sommertogt.dk
mailto:erik.haastrup.muller@gmail.com
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” De strandede hvaler ” 
 
 
                                                                                                                           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Koret "De Strandede Hvaler" 
sluttede forårs sæsonen med en 
omgang grill krydret med lidt 
viser under vejs. Vejret var som 
bestilt! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aktiviteter i "Svanesøen" da de 
ikke normalt søgående hvaler 
blev introduceret til elementet. 
Tre større både stod til søs i den 
smukke maj-aften torsdag d. 22. 
efter en temmelig blæsende 
eftermiddag med vind fra sydøst. 
 
 
 
 

 

Åben Havn 
Koret stiller i øvrigt op til "Åben 
Havn" lørdag d. 21. juni 2014 
hvor du omkring kl. 14.00 vil 
kunne lytte til Hvalerne og selv få 
rørt stemmebåndet. Hvalerne 
glæder sig til at synge for og 
med dig, så mød op til "Åben 
Havn." 

 

Sa    ggruppen Sundet 
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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. 
 

 

Sundmailen udkommer ikke i juli måned 
Al henvendelse skal ske til mail@sundet.dk 

 
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 
 
Kajak, SUP, windsurf 
Mette Pabijan 
Email: kajak@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 
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