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Bestyrelsesmøder bliver afholdt følgende datoer 2013 
10. Sept. – 8. Okt. – 5. Nov. – 26. Nov. 

 
  
 

 
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. 
 

Julekoncert i Metronomen 
Torsdag d. 12. Dec. 
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En god sejlerven er ikke mere........ 

 

Åge Hugo Kirkeby også kaldet "Åge blik" blev 89 år og var 
medlem siden år 1979. Han var altid hjælpsom og han var da 
også meget aktiv ved byggeriet af vor nuværende landplads. 
I mange år sejlede han i "Babka" en Marieholm 26, der på 
det seneste blev afløst af en LM 27 som blev døbt "Malik"  
 
 
Ære være hans minde. 
 
 
 

 
 

 
Dansk Sejlunion "Puls og vand i håret" 

 
Bestyrelsen har drøftet Bjarne J. Larsens indlæg i Sundmail nr. 6 fra august 2013 og har følgende 
kommentar: 
DS's initiativ byder vi meget velkomment, også selvom det ikke er særligt konkret for nuværende. Vi 
glæder os til at følge projektet og drøfte det med Sundets medlemmer, efterhånden som det skrider 
frem.  
Bestyrelsen ønsker en sejlklub, der er attraktiv for alle med interesse for aktiviteter på vandet, det 
være sig sejlbådssejlads, motorbådssejlads, brætsejlads etc.. Vi vil helst ikke se begrænsninger men 
muligheder for at tiltrække flere medlemmer, og det skal også gælde uanset om interessen er for 
konkurrence eller fritidssejllads eller den kategori, som Bjarne kalder "taskesejlere".  
Vi benytter lejligheden til at minde om medlemsmøde tirsdag den 1. oktober kl. 19.00, hvor vi ser frem 
til en god og konstruktiv dialog om bl.a. dette emne. 
 
Venlig hilsen Torben Slumstrup, formand 
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Åben Havnedag, - en succes større end frygtet  

 
 

Vejret var jo med os og det vurderes 
at mere end 2.500 besøgte havnen 
denne dag.  En af grundene til at vi 
fandt på at lave en åben havnedag 
var, at befolkningen på indre Østerbro 
havde for lidt kendskab til alle de 
muligheder, der byder sig til i 
Svanemøllehavnen. Vi mente at 
jernbanedæmningen bar en stor del af 
skylden for at folk ikke kom ned til 
vandet. Arrangører var Rorklubber, 
sejlklubber, søspejdere, vinterbadere 
og ikke mindst Svanemøllehavnen. 

 
 
 
 

 

 
    Prøvesejlads i gaffelrigger     

                               Borgere foran informationsteltet 
              
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Første hold Østerbroborgere der kom ud at sejle 
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Lodsbåde og marinehjemmeværnet – helikopter redningsøvelse 

 

              
 
Herfra en stor tak til medlemmer som bakkede op om arrangementet. Godt 50 Østerbroborgere og 
ikke mindst et antal unge fik en god sejloplevelse, for flere af de unges vedkommende i vor 
minikølbåds afd, de deltagende bådejere og sejlerskolen der sejlede disse introduktions ture, fik 
tilfredse deltagere, flere endte efter sejlturen på kontoret og meldte sig ind som aktive medlemmer. 
 
På Sundets hjemmeside kan I læse referatet af evaluerings mødet, hvor alle udtrykte tilfredshed og 
ønsket om en ny Åben Havn den 16. august 2014. 
 
 

 
 

Hygge i teltet med fadøl og pølser 
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Dansk Forening for Ældre Lystfartøjers stævne i Svanemøllehavnen juli 2013. 
– Et fortræffeligt stævne! 

Klokken 17 den 4. juli kunne DFÆLs 
formand Ove Juhl byde velkommen til 
besætningerne på de godt 50 tilmeldte 
fartøjer. Efter velkomsten kunne man 
nyde såvel operasang og klaver ved 
Cecilia Lindwald og Michael Netschajeff 
fra stævnekontorets balkon som øl og 
champagne på havnearealet. Desuden 
var der flere Sundet medlemmer, som 
mødte op. 

De stille vindforhold, der havde præget 
dagen, blev afløst af en jævn vind fra 
vest. Måske lidt generende for 
aftenhyggen måske, men til gengæld lovende for fredagens distancekapsejlads på Øresund. 
  
Efter den fælles morgenmad i teltet fredag, afholdtes et kort sommermøde, hvor bestyrelsen kunne 
fortælle lidt om, hvad der rør sig i foreningen for tiden. Herefter blev bordene ryddet, og der blev gjort 
plads til et stumpemarked, hvor diverse maritime effekter blev handlet. 

 
 
 
 
Kapsejladschef Gorm Boa forestod 
skippermødet før fredagens sejlads. Det 
var en distancesejlads på samme bane 
som Københavnske Træsejlere benytter 
til sine torsdagssejladser. Den blev 
afviklet i en jævn vind fra omkring vest 
med mere end 30 både til start. 
En lille gruppe ikke-kapsejlere var på en 
minde-rig guidet tur i Mindelunden. 
 
 
 

 
 
Om aftenen blev der varmet op i grillen og der blev 
hængt ud ved bordene til ud på aftenen. Der var 
godt gang i pølsevognen, som sejlklubben Sundet 
stod for. 
 

 
Lørdag formiddag samledes interesserede ikke-
kapsejlere i de tilstedeværende motorbåde, der 
satte kursen rundt om Nordhavnen og ind i 
Københavns Havn. Her tilbragtes de følgende timer 
på togt gennem hovedstadens mange veje og 
vildveje til søs. 

 
I den modsatte retning blev der sejlet kapsejlads på en bane mellem Nordhavnen og Charlottenlund i 
en svag luft der til tider var lidt springende. Også disse to sejladser talte 30 deltagere. 
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Lørdag aften blev tilbragt i sejlklubben Frems lokaler. Ud over spisning og dans blev der uddelt 
beviser for god bevaring. Hos motorbådene gik Skruen til Gl. Sussie og hos sejlbådene gik 
Harpunloggen til Carita. 
Endvidere fik Mila og Skarven plakette for god bevaring.  
 
Efter morgenmad søndag kunne Gorm Boa i muntre vendinger berette om sejladsledelsens arbejde 
med de 3 kapsejladser, inden han gik over til præmieoverrækkelsen. Kampen om begge de to store 
præmier, Danmarksmesterskabet for henholdsvis spidsgattere og kuttere blev vundet af lokale både. 
Hos spidsgatterne var det 45 kvadratmeteren Ursa der vandt og hos kutterne 6-meteren Oui-Oui. 
 
Det har været et stævne hvor en lang række personer har været inde over for at sikre dets 
gennemførelse, men en stor tak var der især til Lene og Niels fra Bombus. 
 
Med et let tryk på den elektriske betjening til mastekranen kunne Flemming fra Sejlklubben Sundet 
lade standeren glide ned for denne gang, med et ønske om gensyn næste år i Kerteminde i dagene 
10 til 13 juli. 
  

- Der blev udtrykt stor tilfredshed fra deltagerne mht. sejlklubben Sundets fremragende 
faciliteter. Stor tak til Sundet for lån og hjælpsomhed. 

 
Med venlig hilsen 
DFÆL 
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NYT FRA SKOLEN 
Vi har modtaget nedenstående fra Sejlklubben København. Her er muligheden for at få en god aften 
og få klaret den obligatoriske natsejlads. 
Aftal med jeres lærer at I tager af sted. Måske kan 2 hold fylde en båd. 
 

Invitation til Natnavigation  
 
Sejlklubben København’s sejlerskole inviterer til natnavigation.  
 
Fredag den 6. september 2013. 
 
Sejladsen er for skolebåde fra Svanemøllekredsens sejlerskoler og andre både fra kredsens klubber.  
 
Skippermøde: 
 
Starter kl. 20.00 i klubhuset, Sundkrogskaj 19, 1. sal, Kalkbrænderihavnen. 
 
Praktiske oplysninger:  
 
Efter sejladsen bydes deltagerne på varm suppe i klubhuset. 
 
Hvis I ikke kommer i klubhuset efter sejladsen bedes i ringe til Martin på tlf: 2126 1944  
 
Tilmelding:  
 
Senest 2. september kl. 20.00 til: grete_oerskov@hotmail.com med oplysning om: bådens navn, 
bådfører og navne på hele besætningen. Desuden skal som minimum mobiltlf nr. på fører oplyses.  
 
Skoleudvalget, SKK 
 
Da Sundmail måske ikke når at komme før deadline for tilmelding, har skoleudvalget sendt mail 
direkte til alle elever og lærere. 
 
Gaffelriggerdag 
Søndag den 15. september afholder Svanemølleklubbernes sejlerskoler den traditionsrige 
Gaffelriggerdag. (Ikke den 16. september, som det fejlagtigt står i kalenderen). 
Her har alle gaffelrigger elever mulighed for at dyste mod elever fra de andre klubber.  
Der sejles om en vandrepokal til den bedste klub, så snak med jeres lærer og få en hel dags 
spændende sejlads, så Sundet kan få pokalen igen. 
Der er opslag om arrangementet på kontorgangen i klubben. 
 
Nyt medlem i Skoleudvalget 
I sidste Sundmail efterlyste vi hjælp til skoleudvalget. 
Jesper Alex Jørgensen har meldt sig, og er allerede indtrådt i udvalget. 
Vi byder Jesper velkommen. 
 
Ole M Brandt  
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Sejlklubben Sundets Sommertogt 2013 
Sjette juli 2013 stævnede Sundet og Nordvest fra Sejlklubben Sundet ud med Freja, Sigyn, Ydun og 
Fylla fra KAS på fjorten dages sommertogt. Midtvejs afmønstrede smukt brunede, glade gaster og 
skippere i Stubbekøbing, og et frisk forventningsfyldt hold på 25 personer påmønstrede. Dette er 
beretningen fra Nordvest om turen i anden uge. 
 
Lørdag d. 13. juli: Vi ankommer til Stubbekøbing. Nogle er fulgtes med tog. Andre er blevet kørt. 
Vinden let til frisk 4-8 m/s fra nordvest og himlen blå. I havnen ligger de seks gaffelriggere og duver 
blidt. De to grønne er Sejlklubben Sundets. Mens de bliver tømt og skrubbet - gjort klar til næste 
besætning, bliver der hilst goddag og farvel, krammet og vinket. Der udveksles tips og gode råd om 
det sociale liv og godt sømandsskab. På hver båd er der en rutineret skipper, som er til sikkert 
sømandsskab, og det er dem, som i fællesskab bestemmer, hvor turen går hen. Ansvaret overlades 
med tillid. 
 

Fordeling af gaster 
Skipperne fordeler gasterne mellem sig. Der hentes proviant, tankes frisk vand og læsses bagage 
ombord. Skipperne holder skippermøde. Ombord på Sundet er Skipper Finn frisk med tre 
førsteårselever. På Nordvest er Skipper Klaus klar med en første-årselev, en anden-årselev og en 
med førerbevis. Turen går til Vordingborg. 
 
Der er afgang klokken 14:20 og mange kryds på turen. Langsomt lærer vi hinanden at kende under 
erfaren kommando og løbende løsningsorienteret dialog. Fire timer senere ankommer vi til 
Vordingborg, hvor vandstanden er lav. Nordvest må trækkes rundt fra bassinet til ydermolen, så vi 
ligger sammen med de andre. Kastelinerne fra broen under manøvren går i kludder, så en mand fra 
vores båd hopper i og svømmer over og får fat. Det hele er udramatisk, men vi er sultne. Vordingborg 
Sejlklub har åbnet deres klublokaler for os. Snart er der tændt op i grill, trangia og gasblus, og maden 
simrer lystigt og velduftende. 
  
Der er byfest i Vordingborg, og nogle går en tur derhen og andre slumrer ind i soveposerne enten på 
båden, i masteskuret eller telt til lyden af Stig Rossen og et kæmpefyrværkeri. 
 
Søndag d. 14. juli: På skippermødet besluttes det, dagens etape går til Stege med afgang klokken 11. 
Vinden er frisket noget op 9-12 m/s med vindstød op til 15 m/s.  
 

Stege 
Det er sømærkesejlads mod Stege, og navigationen er koncentreret. På vores båd er der to gps’er 
samt søkort, og det aftales, det er mest hensigtsmæssigt, der er én, som har ansvaret for 
navigationen af gangen. Vejret er hårdt. Vi reber storsejlet to gange til næsten halv størrelse og sejler 
mest læns. Der er mange bomninger. Bommen kan ikke styres i hårdt vejr, så den trækkes ind til 
bidevind. Løbene er også smalle.  
 
Fire timer senere ankommer vi til Stege men tager en sondringsrunde inde i havnen for at vurdere 
indsejlingen pga. vejret. Havnelodsen er naturligvis studeret grundigt. Beslutningen tages, og vi må 
en time ud på kryds for at kunne tage storsejlet ned. Det er rigtigt rart at komme i havn efter en hård 
men skøn tur. 
  
Som skolebåde forhandles der frem til en fornuftig havneafgift hos havnefogeden, og Stege Sejlklub 
åbner deres lokaler for os. KAS og Sundet mingler. Der spilles spil, latterbrøles og hygges, mens 
skumtoppene tager til på havet udenfor. 
 

Rødvig 
Mandag d. 15. juli: Vinden løjer pludselig nok af, og skipperne sætter kursen til Rødvig. Vi går ud i 5-7 
m/s via nordløbet rundt om Lindholm og Bøgestrømmen. Efter de fire koste er vi på samme halse 
resten af vejen. Anduvningsbøjen er i sigte. Der spidses op. Vi går ca. 20 grader højere for at have 
noget at falde af på.  
 
Turen tager fem timer og vel i havn stiller Rødvig Sejlklub også deres klubfaciliteter til rådighed. Der 
arrangeres fællesspisning med KAS’erne: friskgrillet fisk, majs, salat og nye kartofler. Vinstanden i 
kartonerne synker hurtigt, og den irske kaffe smager skønt, så det bliver hen ad de lyse timer for de 
fleste, inden soveposerne rulles ud på terrassen og i bådene. 
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En kile redder klyveren 
Tirsdag d. 16. juli: Når alkoholen går ind, går forstanden ud. Der er krise i skippergruppen. Nogle vil 
ligge over en nat, andre vil videre. Vinden er trods alt kun 5-7 m/s, men dønningerne går højt. 
Nordvest afgår.  
Nordvest er tæt på at kysse molen på vej ud, og det går akkurat med tre fødder, som sætter af med 
rettidig omhu. Knap så heldige er Sundet, som havarerer og må blive tilbage sammen med KAS’erne, 
mens skadernes omfang vurderes. Snart står det klart, Sundet ikke kommer til at sejle med klyver 
resten af turen, men de kan fortsætte. Humøret letter. Siden bliver jeg korrekset af Sundets fører, som 
fortæller, han med en kile havde fået bovspryddet de otte centimeter tilbage på plads, så de sagtens 
kunne sejle med klyver resten af turen  
 
Nordvest snupper en soloovernatning i idylliske Bøgeskov og nyder traktørstedet. Forinden har Stege 
lokalavis været forbi og skriblet og knipset lidt. Gaffelriggere får meget opmærksomhed i havnene. 
Også sejlerverdenen er lillebitte. En jordomsejler giver kyndig øjenvidneberetning om havariet. Hans 
kloge datter og lægesvigersøn yder medicinsk førstehjælp til vores gast, som gled på kantlisten i 
Rødvig af andre årsager og nu har et seriøst koneknæ. Næste dags skippermøde foregår via telefon, 
og det aftales at mødes i Limhamn med to af KAS-bådene og Sundet. 
  

Årene tages frem 
Onsdag d. 17. juli: Det er en stille dag. Nordvest mister vinden ved Drogden og vindmøllerne på 
Sverigessiden. Vi skæver lidt bekymret til de store møllevinger, som vi driver tættere og tættere på. 
En teknisk begavet gast informerer om, vi sagtens kan være under vingerne. Det er der ikke rigtig 
stemning for at efterprøve. Årene tages frem, da vi, efter at have talt vindmølleteknik en times tid, 
konstaterer, humlebierne flyver hurtigere, end vi sejler. Der ros nogle sømil i intervaller på femten 
minutter med sveden drivende. Vejrguderne mildnes efter en times tid. Det vinder lidt, klyver, topsejl 
og flying jib sættes. Snart støder vi til de andre i Limhamn til endnu en hyggelig aften efter et ben på 
otte timer. Nogle fra KAS beslutter at benytte natten til en natsejlads og er en tur om Barsebäck. Det 
er stolte KAS’ere, vi genser om morgenen. 
 
Torsdag d. 18. juli: Turen er ved at være ved vejs ende. Skipperne beslutter, turen går til Dragør og 
dagen efter hjem til Svanemøllen. Der krydses på livet løs fra Limhamn til Dragør. Her mødes alle 
seks gaffelriggere, og aftenen går som dagene med kvalificerede samtaler om dette og hint i højt 
humør på kryds og tværs. 
 

Hjemad 
Fredag d. 19. juli: Det er lidt trist, det nu går hjemad. Kammeratskabet og samarbejdet på og mellem 
bådene under de ret så primitive forhold er ved at fungere rigtigt godt. Vejret har været med os uden 
en byge. Hjemme i Svanemøllehavnen tømmer og vasker vi bådene, og KAS’erne kokkererer i deres 
klublokaler.  
 
Den er hen ad ti om aftenen, da alle sætter sig til et bugnende bord, solbrændte, trætte og glade. 
Efter en velformet bananasplit langt over midnat krammes der farvel og på gensyn. Venskabsbåndet 
mellem KAS og Sejlklubben Sundet er styrket og ikke kun blandt os i Sejlklubben Sundet, er der 
spundet netværk til mange ture i fremtiden. 
 
Mvh.  
Kirsten Poulsdatter Larsen  
1. års-elev. 
 
 
 
 

Nordvest i Køge avis 

Da NordVest ankom til Bøgeskov i uge 29 stod der en journalist på kajen. Han havde set os ude på 
vandet og ventede på os. Det blev til en artikel i Køge Avis, som vedlægges. 
Nordvest besætning: Kirsten Poulsdatter Larsen, Jens Jacob Hauggaard, Knud Erik Hansen, Klaus 
Bahl Andersen. 
 
Mvh Klaus Bahl Andersen 
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12 

Sommertogtet uge 28 2013 
Sommertogtet bød endnu en gang på en masse gode oplevelser: Sejlteknik og teori blev prøvet af i 
afvekslende vejrforhold, godt socialt samvær og 6 gaffelriggere, der var med til at sætte et smukt 
præg på de sydsjællandske havne. 
 
Lørdag den 6. juli lettede seks gaffelriggere fra Svanemøllen med kurs mod Bøgeskov. Vejrmeldingen 
lød på let vind. Efter at være kommet ud af havnen gik det godt sydover, til vi nåede ned i Køge Bugt, 
hvor vinden lagde sig og der kom voksende spejlblanke flader på havet. Der var dog vind-bånd ind 
imellem, så vi kom frem. Pludselig dukkede en nyfortolkning af den flyvende hollænder op på himlen, 
godt nok på diesel, og senere skulle det vise sig, at den var forklædt som bornholmerfærgen, og da vi 
var på skærende kurs måtte vi vige. Vi kom til Bøgeskov først på aftenen. 
 
Vi lettede fra Bøgeskov den følgende dag med kurs mod Rødvig i 0-8 m/s vind fra skiftende retninger 
og et behersket ambitionsniveau (at nå Rødvig), men det skulle vise sig, at der alligevel var 
udfordringer i det.  
 

 
        Mod Bøgestrømmen foto af Knud Erik                         Omkring Stevns foto af Knud Erik 

 
Vi kom godt fra start, hvor vi fik sat alle sejl, og det gik pænt der ud af. Vi valgte at gå et godt stykke 
fra land for så at krydse, så vi kom fri af bundgarnspælene og evt. læ fra Stevns Klint. Det gik fint til at 
starte med, men så løjede vinden af, de spejlblankeflader dukkede op igen, og de både som vi havde 
passeret nød nu fordel af kystbrisen. Vinden lå i bånd, og 100 m fra os kom Nordvest med fin vind i 
sejlene, og vi sejlede 0,5 knob. Vinden lagde sig mere, og vi måtte tage årerne til hjælp. Ok, det 
kunne blive til godt 1 knob, og der var 4 sømil. Vi kom frem til Rødvig, men det blev sent, selvom vi fik 
lidt hjælp (på slæb efter en venlig sejler med motor). 
Vi kom fint i havn, og her var der fuld gang i køkkenet: På havnen var der blevet tændt op i grillerne, 
en kop vin og hyggeligt samvær og et glimrende måltid blev spist. Der blev minglet med KAS, vi så på 
deres gaffelriggeres indretning, og pludselig dukkede besætningen fra Orca op. De var på vej hjem 
efter DM. Det blev en længere snak om gaffelriggernes fremtid. Der var en del der blev overrasket 
over, at bestyrelsen havde overvejet at sælge, uden at det var blevet drøftet i klubben. Så Eva måtte 
svare på mange spørgsmål og gøre rede for sin holdning; det var en god snak. Da KAS var blevet 
søvnige, besluttede Sundet, at det var tid til at gå til ro og forlod KAS`s gaffelrigger og fandt Sundet 
og Nordvest. 
 

 
Toke navigerer foto af Asbjørg 
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Gennem Bøgestrømmen 
Den næste dag var der frisk vind fra NV. Målet var Nyord, og efter et godt morgenmåltid og indkøb 
fordelte vi rollerne som navigatør og rorgænger gennem Bøgestrømmen. Vi var lidt opsatte på ikke at 
komme ind som den sidste denne gang, og da vi var kommet ind som den sidste dagen før, kom vi 
først ud (alle både lå i en tæt klump). Vi satte over Fakse Bugt, holdt anduvningsbøjen til 
Bøgestrømmen som den første med KAS A1 lige i kølvandet. Vi kom fint ind imellem 
sidemarkeringerne ”soldaterne” på en bidevind. Der var en del afdrift, og ved anden bøje kom en 
større tursejler midt i renden, så vi var nødt til at vende fra styrbord halse til bagbord, tursejleren går 
forbi, vi bommer og går rundt og sejler atter styrbord halse, men må vende en gang mere for at få 
tilstrækkelig højde og fart.  Mens vi laver dette, kommer A1 med en god halvvind ind fra siden ved 
tredje bøje – lidt snyd, men ok bøjer er anvisninger, ikke forbudsskilte; så lærte vi det. På det 
resterende stykke mellem soldaterne er det sjovt at iagttage, hvordan vi bevæger os sidelæns 
(afdrift)på vejen ned gennem sejlrenden præcis som beskrevet i lærebøgerne, og her er det meget 
tydeligt. Det går videre gennem Bøgestrømmen, der navigeres og tælles bøjer, i selskab med andre 
sejlbåde, og vi sejler godt op med dem og henter ind på A1. Da vi til sidst sejler platlæns og sætter 
sejlene ”butterfly”, henter vi godt indpå  A1, som nok  sejler først ind i Nyord Havn, men  vi overhaler 
dem i havnebassinet ved at gå bag om en sejlbåd, der netop er lettet. Ok vi kom ikke først, men 
næsten. Da alle gaffelriggerne er i havn, ligger de samlet. Det ser godt ud med 6 gaffelriggere side 
om side. 
 

 
Mad på kajen foto af Asbjørg 

 
Det er en fin lille havn, hvor der er bademuligheder ved siden af havnen og en hyggelig landsby. Der 
bliver lidt tid til at bade, gå på opdagelse eller hvile inden aftensmaden. Efter endnu et dejligt 
aftensmåltid gik nogle af os til det lille lodshus og så en smuk solnedgang over Bøgestrømmen. Det 
lille lodshus er nok Danmarks mindste museum og fortæller om lodsarbejdet og rummer bl.a. et 
billede med en gaffelrigger. 
 

Mod Vordingborg 
Tirsdag bød på frisk vind fra V-NV, og vi forsatte sejladsen gennem Bøgestrømmen til Vordingborg, 
så der skulle krydses frem gennem de vekslende dybder og smalle sejlrender.  
Som sidste bådlettede vi fra Nyord og med et godt ben mod SV på styrbord halse mødte vi en 
tursejler på skærende kurs. Denne gang havde vi hornet inden for rækkevidde, og der blev givet 
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opmærksomhedssignal og han veg, men brokkede sig højlydt fordi han mente, at der var højre 
vigepligt – der kan man se, hvor forskelligt man kan opfatte tingene. 
Med et par kryds kom vi under Møn-broen, og der blev krydset og navigeret i et godt team-arbejde. 
De andre både blev synlige op mod Storstrømsbroen og vi fulgte godt med gennem lidt flere kryds, og 
vi kunne gå under broens 4. fag og fortsætte med et kryds. Nu lå vi på samme kurs og halse som 
Nordvest, og der var mulighed for at tage et langt ben, så det var tid til en kop kaffe og en kiks. Vi fik 
navigeret, og med den kurs vi kunne holde skulle det være muligt at nå indsejlingen til Vordingborg i 
et kryds når vi nåede midtfarvandsbøjen. På Nordvest var de åbenbart i gang med frokosten, de 
forsatte mod Falster, og vi vendte. Det gik som planlagt, og vi kunne krydse gennem indsejlingen til vi 
nåede havnen. 
Vi lagde til ved en pæl for at bjærge sejl og finde de andre, og her tog Torben sit årlige bad fra 
bovsprydet. Det skabte lidt forvirring, men Torben kom ombord med en mindre skramme. Vi fandt de 
andre i det inderste bassin, og der var dybt nok, så vi roede ind og lagde os i tredje række, og 
Nordvest kom og lagde sig udenpå.  
Der var festuge i Vordingborg, så der var musik og gøgl i gaderne.  
 

Hesnæs 
Efter en god nats søvn og det friskbragte morgenbrød gik turen videre. Der havde været talt om, at vi 
skulle nå Femø på vej til Fyn, men vinden var taget til, så der var hårdvind fra V-NV, hvilket betød, at 
så skulle vi krydse videre omkring 30 sømil. Derfor blev det besluttet at gå gennem Grønsund til 
Hesnæs på Falster. Der blev købt ind og gjort klar til afgang. 
På platlæns gik det over Storstrømmen, og der var rigtig god vind og bølger på en meters højde, så vi 
kom med god fart gennem både Storstrømsbroen og Farøbroen. Videre gennem Grønsund med 
brusende hækbølger var det en helt anderledes sejlads end de foregående dage.  
Så på en halvvind ud af Grønsund, ud i Østersøen og kryds ind til Hesnæs, et hyggeligt lille fiskerleje 
hvor der var langt til nærmeste butik, men vi havde jo provianteret i Vordingborg. Den indkøbte mad 
blev sat til livs i endnu et godt måltid. 
 

Frisk torsk 
Den følgende dag kom vi af sted om formiddagen, efter at vi fik købt friske torsk, der netop blev 
landet. Vi kom godt ud af havnen og ville sætte klyveren, men jeg havde sat den i flyingjib-forstaget, 
og så måtte det jo være mig, der skulle rette det. Ud på bovsprydet og flytte sejlet til det rigtige stag. 
Jeg var glad for sikkerhedslinen og slap med et par våde sokker og et vådt bukseben. Vi krydsede i 
frisk vind, og målet var Hårbølle. Vi kom i havn først på eftermiddagen, så der var tid til at tage en 
dukkert, inden turen gik til et par KAS-medlemmers sommerhus, hvor vi var inviteret til at spise 
(tilberede vores mad). Vi blev modtaget med velkomstdrinks og tilberedte den friske torsk, som 
smagte rigtig godt, selvom Henrik fik alle benene, og så var der rigtig kaffe efter maden. En fin aften. 
 

Kurs mod Stubbekøbing 
Den sidste sejlads var kun fra Hårbølle til Stubbekøbing, så vi havde ikke travlt, men gik i samlet flok 
til Fanefjord Kirke for at se kalkmalerierne. Det var en ganske fantastisk kristen tegneserie fra 1200-
tallet. Og vi fandt ud af, at håndtegn ikke er et moderne fænomen, da det også blev brugt hver gang, 
der var et mirakel.  
Efter sådan at være åndeligt beriget sejlede vi til Stubbekøbing for at gøre klar til afslutningsfesten. 
De forskellige retter blev fordelt, så hver båd havde en opgave, og det var en god middag og fest der 
bl.a. bød på slå-lama (nej, der skulle ikke stå lam, men lama). En af KAS´s både havde under hele 
turen ført en yndig lama i papir, ophængt i riggen. Nu skulle den så ofres ved, at man med bind for 
øjnene skulle slå den i stykker med en bådshage, fordi der var noget inden i den. Efter et stykke tid 
faldt den ned uden at gå i stykker, så nu blev man nødt til at hoppe på den med bind for øjnene. Nu er 
det ikke til at sige, om det var effekten af en uge på vandet, eller om det bare er betegnende for 
KAS´er, men sjældent har jeg set så mange voksne mennesker hoppe frem og tilbage over en lille 
pap-lama uden at kunne ramme, men til sidst lykkedes det, og præmien blev delt ud (den kunne 
spises). Aftenen bød desuden på tovtrækning og minibar, alt i alt en rigtig fornøjelig aften. 
 
På afleveringsdagen blev bådene klargjort, der blev pakket, og det nye mandskab tog over. Vi andre 
begav os hjem af med masser af gode oplevelser fra den første uge af sommertogtet. Tak til alle der 
deltog og især til Sundets besætning. 
 
Mvh 
Thorbjørn Stoltze 
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Optagning 
Optagningen er tilrettelagt så det er muligt at samle 
sit stativ og finde bukke og andet grej frem dagen 
før optagning af din båd. Sørg for at skruer og bolte 
er løsnet og vel smurte så stativet kan justeres.  
Da pladsen ikke er plan vil stativet ofte kræve en 
justering. Skal kranen vente på at du først skal 
løsne for at justere og det derved kræver for meget 
tid, kan du blive opkrævet for ventetiden. 
Klodslaget skal være på tværs af kølen. Sidste 
vinter var nogle lagt på langs af kølen. Tidligere har 
vi set både der er væltet af den grund når de 
kraftige efterårs storme kommer. 
Sørg for at du har dine egne klodser som passer 
lige til din båd. 

                                                                            Snart skal bådene på land. 
                                                                          Mogens og Peter er d. 4. oktober  

                                                                             klar med kranen  
 

Til nye bådejere og nye på pladsen 
Pladsudvalget holder rundvisning på pladsen søndag d. 22. september kl. 10.30. 
Vi vil se på værksteder, mastekran, masteskur, miljøstation m.m.  
Vi mødes i frokoststuen på pladsen til en kop kaffe og en snak. 
 
Med venlig hilsen 
Landpladsudvalget. 
 

 

 

Der har været hærværk på skur 
tagene i A gården ind mod 
vinterbadernes nye hus.  

Nogle personer har smidt sten, 
fra en stor jordbunke hos 
vinterbaderne, mod vore 
ovenlys i skur rækken.  

Vær opmærksom på at du får 
lappet evt. huller i ovenlyset. 
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  ” De strandede hvaler ” 
 

Hvalerne var i Italien i april for at give flere koncerter!  Det gik rigtig godt. 

Nu vil vi også prøve kræfter med et fyns´k sangkor i efteråret, inden vi afleverer en 

julekoncert i Metronomen 12. december. 

Herom senere. 

 

Det kræver fastlæggelse af nye øvedage, og vi har derfor fået følgende oplæg fra vores 

dirigent Mikkel Gomard. 

Første øvedag i hvalernes efterårssæson er aftalt med Mikkel til torsdag den 12. september 

klokken 19.15 i frokoststuen. Torsdagen derefter er aflyst, men erstattes med mandag den 23. 

september klokken 19.15. De næste øvedage er torsdag den 26. september og 3. oktober begge 

dage klokken 19.15. 

 

Lørdag den 5. oktober klokken 08.00 tager vi turen til Fyn og Fredericia. 

Efter hjemkomst fortsætter vi torsdagene 10. oktober, 17. oktober, 24. oktober klokken 19.15.  

Torsdag den 31. oktober starter vi allerede klokken 17.45. Derefter øver vi mandagene den 4. 

november, 11. november og, 18. november og 25. november alle dage klokken 19.15.  I december 

øver vi torsdag den 5. klokken 19.15, hvorefter vi afholder vores julekoncert i Metronomen 

torsdag den 12 december. 

 

Bemærk at alle tider er sat 15 minutter før dirigent og musikpædagog indfinder sig. Dette er 

gjort for at alle kan få snakket af og rystet rusten af stemmen, samt udvekslet nyheder og 

noder.  På denne måde er alle klar når ”ko´grafen” kommer. 

 

Venlig hilsen og velkommen til en ny sæson 

Hvalsekretariatet. 

 
 

 
 
 

 

Sa    ggruppen Sundet 
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NYT FRA HAVNEN 
 
Benzinøen der er placeret ud for Svanemølleværket er ude af drift og har været det den sidste 
måned. 
 
Denne sommer har vi svært ved at beklage os over vejret og havnen har da også haft mange 
gæstesejlere hvilket har givet ekstra pres på havnens personale, vi har været så heldige at have en 
person i aktivering og han har vist sig at være særdeles motiveret, hans navn er Mark og 
Svanemøllehavnen har indtil videre Mark til september. 
 
Bukke og stativer:  
Er der nogen der skal have nye bukke eller stativ kan man bestille på havnekontoret så indkøber 
havnen samlet og den rabat vi kan opnå, kommer den enkelte sejler til  gode. 
Bukke og stativer skal bestilles på havnekontoret inden udgangen af august. 
 
Nu nærmere tiden sig hvor alle har været ude og sejle på en dejlig lang og varm sommertogt og 
kommer tilbage til havnen med en fuld op-pakket båd, husk at det bliver tidligere mørkt og der er ikke 
så mange folk i havnen om aftenen så de ”grimme” mænd har lettere ved at fjerne ting fra båden og 
det er ikke deres egne ting, så tøm båden før tyven gør det. 
 
Med venlig hilsen 
John Vestergaard 
Havnefoged 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Et lys i mørket” og Danmarks museum for lystsejlads. 
 
 
Følgende to artikler; er blevet sendt til Sejlklubben Sundet og de viderebringes nu her i Sundmail til 
alle interesserede.  
Den ene artikel er ”Et lys i mørket”, markering af 70 året for redningen af de danske jøder okt. 1943 er 
indkommet fra havnefoged John Strøbæk Dragør havn.  
Den anden artikel er et nyhedsbrev fra Danmarks museum for lystsejlads indkommet fra Knut Iversen. 
Knut.iversen@icloud.com 
 
Med venlig hilsen 
Redaktionen 

mailto:Knut.iversen@icloud.com
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Udkast til program for 1. oktober:  "Lys i mørket" 
 
 
 

Kl. 17.00 Fakkeltog  
Fakkeltog igennem byen med borgmesteren med flere i spidsen - turen går forbi centrale historiske 
steder. Jeg foreslår, at man starter ved togstationen, hvor mange af jøderne ankom til byen. (Vil 
skabe samling og opmærksomhed i hele byen)  
(ansvar for arrangementet er KGH ) 
 
Stop ved mindestenen (kransenedlæggelse?) 
  
Optoget går videre til Elisabeth (og nyetableret info-stander, hvor der er opstillet talerstol.)  
 

Kl. 18.00 Borgmesteren holder tale og indvier info stander 
 
Vidne fra dengang, Jan Norden, holder også tale og afslutter med at gå om bord på Elisabeth, det 
skib som i sin tid (muligvis) sejlede ham af sted til Sverige. (Jan Norden har sagt ja, men skal lige 
have flere detaljer og derefter bekræfte, at han gerne vil) 
 

Kl. 18.30 Elisabeth sejler ud 
Andre skibe i havnen og andre steder der har tilmeldt sig, bl.a. fra Sverige, sejler med (de er i Dragør 
og sejler med ud). 
 
Fakkeloptoget fortsætter ud på molerne mens skibene sejler ud. 
 
Flåden med Elisabeth i spidsen sætter kursen mod Peberholmen/Øresundsbroen (skal afklares om 
øresundsforbindelsen vil være med). 
 

Kl. 19.15 – 20.00 ”700 lys tændes i mørket” 
Borgere fra hhv. den svenske og danske side er placeret på øen og hjælper hinanden med at tænde 
700 lys (små kraftige LED pærer) som symbol på de 700 der flygtede fra Dragør. (Dette skal aftales 
nærmere med Malmø Museer m-fl. Ved møde fredag og Øresundsbroen mandag formiddag). 
 
Ombord på skibene tændes også lys i små LED pærer af de ombordværende. 
 
Hvis Øresundskonsortiet er interesseret iværksættes det store projekt  "De fire lyssøjler" - dvs. 
lysstråler der fortsætter op ad bropillerne (kræver også tilladelse fra Lufthavnen). 
 
Herefter sejler skibene tilbage. 
 

Kl. 21.00 Afslutning 
Der rundes af HVORDAN? med at borgere og sejlere og andre inviterede mødes på Strandhotellet (?) 
eller på Skolen hvor der er musik og lidt snack og drikkevarer? (arrangeret af KGH?) 
Ip+sb 15/8/13 
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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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Aug. 
Lørdag…….31.       Bäckviken Handicap 
 
Sept. 
Søndag……15.       Gaffelriggerdag 
 
Okt. 
Tirsdag……...1.       Medlemsmøde 
 
 
                     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 okt.  

Deadline 25. Sept. 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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