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Angående nye toiletter 

NR. 1 

Bravo Sejrbo! 
Tak for din udmærkede artikel i sid

ste nummer af bladet, den er værd til 

overvejelse. Dine synspunkter er efter 

min opfattelse fuldstændig rigtige. Jeg 

vil gerne have lov til at knytte et par 

kommentarer til. 

Som os alle bekendt ankede på en 

generalforsamling en kreds af medlem

mer over de elendige toiletforhold på 

Sdr. Plads, hvilket de havde fuldstændig 

ret i. Bestyrelsen tog sagen op, og da 

vi naturligvis er i konstant pengetrang 

(det er 99 pet. af andre klubber også) 

og tilmed ingen mæcener har, foreslog 

de 25 kr. til hver, vi vedtog dette. Men 

var det ikke, som Sejrbo skriver, lidt af 

en hastesag, eller hvad siger I, der fore

slog det, er I tilfreds med Sejrbos for

slag. Jeg tror det. Jeg hører selv til 

dem, der enten bor i båden eller er der 

nede meget tidligt og kan som fornævnt 

fuldtud tilslutte mig hans synspunkter. 

Lad os her i bladet høre lidt om, hvor

dan medlemmerne ser på det. Da en 

sådan toilethistorie skal igennem en 

masse instanser, inden man får bygge

tilladelse, er den sikkert betydelig dy

rere den dag, tilladelsen foreligger, end 

da vi vedtog det, og hvem skal så betale 

resten? Det skal vi! 

Hvordan med toiletforholdene i klub

huset. Til daglig er de jo med undtagelse 

af den tidlige morgenoplukning helt i 

orden. Men nu har vi i efteråret holdt 

nogle fester, hvor klubhuset har været 

fyldt til sidste plads, ja så kniber det jo 

unægteligt lidt. Kunne restauratoren så 

ikke på disse aftener åbne toilettet i 

gangen som en slags service over for 

sine kunder? Det var i sin tid bestemt 

for medlemmer i skipperstuen, men er 

nu, uvist af hvilken grund, hermetisk 

tillukkede. Det går over min forstand 

og langt ind i præstens, hvorfor der er 

fri adgang til telefonboksen døgnet 

rundt, uden at der mig bekendt sker 

noget som helst, medens adgangen til 

toiletterne først sker op ad formidda

gen. Om det ene ligger på nordsiden og 

det anden på sydsiden kan da i denne 

forbindelse være så uendeligt ligegyl

digt. Det er nu en gang os medlemmer, 

der gennem den af os valgte bestyrelse 

bestemmer over klubhuset og ikke no

gen som helst andre. 

Skulle Sejrbos forslag, måske med 

enkelte ændringer, gå igennem, vil jeg 

foreslå pengene, gennem bestyrelsen, 

overladt til havneudvalget. Disse brave 

gutter har vel et af de mest utaknem

melige hverv her i klubben. Laver de 

ikke noget, bliver de skældt ud, og er 

de for energiske, ja så bliver de om 

muligt skældt endnu mere ud. Men de 

går til sagen med en ildhu, der er efter

følgelses værdig for os andre» Og tro 

mig, pengene skal i deres hænder nok 

blive til gavn og glæde for os alle. 

Tror I ikke, vi bliver nødt til at drop

pe toiletsagen, den bliver sikkert af før

nævnte grunde betydeligt dyrere, og da 

riget som bekendt fattes penge, slipper 

vi ikke for et ekstrakontingent. Efter 

min mening til ingen verdens nytte. 

Hvorom al ting er, vi har i klubben, 

trods dens størrelse, et ganske fortrin

ligt kameratskab, ellers kunne vi aldrig 

have løst de opgaver, vi har gjort i dag. 

Det behøver man kun at færdes lidt om

kring mellem sejlere i andre klubber for 

at få at vide. At så enkelte endnu ikke 

har forstået sammenholdets (in casum) 

kammeratskabets betydning. Ja, dem 

går det som manden, der tabte tampen 

af storsejlsskøder, han leder efter den 

endnu, men sådanne findes som bekendt 

overalt. 

Glædeligt nytår! God sæson 1962! 

C. Hillers. 

Jeg vil gerne have lov til at sige 

Sejrbo tak for hans indlæg her i bladet. 

Også jeg har indtryk af, at toiletbyg

geriet er jasket igennem ved omtalte 

generalforsamling. 

Endnu har jeg ikke hørt noget væg

tigt imod mit forslag om at benytte den 

nøgne mur på vestsiden af vort klubhus 

som udgangspunkt for omtalte byggeri. 

Jeg påpegede, at man dér til dels alle

rede havde den ene langside og derfor 

måtte være en besparelse. 

Endvidere at man dér var nærmere 

installationerne, såsom afløb fra og til

løb til toiletterne og evt. vaskerum og 

(fortsættes side 4) 
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Filmaftenen 
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K a§§ereren 
træffes 
liver fredag* 

kl. 19—30,30 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Vi vil gerne her i det nye år rette en tak til alle, som har 

vist bladet interesse i året, der gik, og vi håber at alle 

de gamle, som har skrevet i bladet og været med til at 

gøre det læseværdig må få følgeskab af mange nye, også 

blandt de unge. Det skulle jo ikke være sådan at sejlerne 

er bange for blæk. 

Tak for året som gik og godt nytår ! 

REDAKTIONEN 

Fra Sejl og Motor 
har vi sakset 

Her er et godt råd fra »The Rudder« 

til alle motorbådsfolk og sejlere, der 

har benzinmotor om bord i båden. 

Hvis man opdager en lækage i benzin

tanken, kan man stoppe den ved at lave 

en kage af sæbe, som man stryger over 

eller propper ind i hullet - afhængigt 

af hvor stort dette er. 

Benzinen og sæben danner tilsammen 

en gummiagtig masse, der standser ben

zinstrømmen. 

Sakset fra S. og M. nr. 3 - 1959. 

»Bedste«. 

den 16. december 1961 

Til filmaftenen den 16. december var 

der mødt 76 medlemmer. I betragtning 

af det sene tidspunkt, en uge før jul, 

kan man vel godt sige, det var meget 

pænt. 

Desværre fik vi ikke de film, vi havde 

bedt om, grundet juletravlheden, på post

husene nåede de ikke ud til os på den 

berammede aften, men et medlem var 

så elskværdig at stille sig selv og sin 

vogn til rådighed og hente nogle andre 

hos gesandtskabet. 

Det var tjekkiske dukkefilm; de var 

ikke så gode, som vi havde regnet med, 

lidt. langstrakte i det, men til alt held 

havde operatøren, hr, Fritz Jensen, selv 

taget en farvefilm med, og den gjorde 

underværker: »På tigerjagt med de bare 

næver«. 

Derefter viste hr. maskinmester E. 

Lyngkjær sin sommerferiefilm fra den 

svenske skærgård. En pragtfuld film fra 

den svenske vestkyst med en afstikker 

ind gennem Troldhattan. 

Gud ved, hvor vore smalfilmamatører 

har fået alt det solskin fra i sommer ? 

Husk at entreen til film

aftenerne er 1 kr. 

Husk ligeledes, for at være sik

ker på at få siddeplads, at for

udbestille billet hos kassereren 

eller bestyrelsen. 
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Den nye farvehandel 

G E M Y N T H E S  

F A R V E  &  T A P E T  
ØRESUNDSVEJ 92 - TLF. SUNDBY 2185 

F Å  M I N U T T E R  F R A  B Å D E P L A D S E N  

F A G M Æ S S I G  B E T J E N I N G !  

Nye medlemmer 

Hermed har vi fornøjelsen at byde føl

gende nye medlemmer velkommen i 

Sundby Sejl-Forening: 
Aktive 

Axel Christensen, 

Adriansvej 13. 

Kutter »Vagabond«. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an

søgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

»Sø«-skemaerne 
I X  I  I  I  D  L i  I  i c r T  ® c  m e d l e m m e r ,  d e r  e n d -
I ^ L U D r l U o t  I  n u  i k k e  h a r  t i l b a g e s e n d t  

I anledning af istandgørelse er klubhuset lukket i tiden de udsendte skemaer, l»e-

fra den 15. januar til den 4. februar 1962. des omgående fremsende 

Klubhusudvalget, det til sekretæren. 

Film i februar 
Lørdag den 10. februar 1962 

Landmanden, der sejler jorden rundt. 

Startede uden kendskab til sejlads og 

navigation, strandede på et koralrev og 

blev hjulpet flot af høvdingen og de 

indfødte. 

Orkan på Atlanten, tre døgn sad skip

peren ved roret, han måtte synge for at 

holde sig vågen. 

Dette og meget mere opruller »Marco 

Polo«s skipper for os lørdag den 10. 

februar kl. 19,00 prc. 

Lørdag den 24. februar 1962 

Hr. kaptajn A. Brettschneider viser 

farvefilmen »På jordomsejling med 

»Josef Conrad«, eks. »Georg Stage«, 

optaget af styrmand H. Chr. Petersen. 

Efter film og foredrag kan der stilles 

spørgsmål til hr. Brettschneider. 

Og så er der som sædvanligt bal bag
efter. 

OK*. 
Navigationsundervisningen 

Uanset klubhusets lukning fort

sætter undervisningen som sæd

vanlig. 

* 

Havneudvalget 
Fra 1. februar forandrer havne

udvalget sin mødeaften fra tors

dag til fredag, således at havne

udvalget træffes i kassererens 

åbningstid. 

Julehilsen 
Fra Mallorca har vi modtaget en jule- og 

nytårshilsen afsendt af bådebygger Verner 

til alle vennerne i Sundby Sejl-Forening. 

Nytårsaften i 
klubben 

Klubhuset lukkes nytårsaften kl. 16, 

stod der at læse i sidste nummer af 

medlemsblad, men der stod også, even

tuelt interesserede i nytårsaften må hen

vende sig til restauratøren. Vi var ca. 

50 unge og gamle, der kunne tænke os 

at fejre nytårets komme i klubhuset. 

Restauratør Hurtigkarl påtog sig arran

gementet, og det blev en af de bedste 

aftener, vi har været med til. Højt hu

mør og fin stemning lige til det sidste. 

M. A. C. 
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Angående nye toiletter ... 

EL-strøm. O g derfor også måtte være 

en besparelse. 

Det rent praktiske forekommer mig 

også at være indlysende. 

Ved at skyde tilbygningen ud sydef-

ter opnås en indgang fra terrassen til 

restauratørens lagerrum, og denne har 

ikke nødig at begive sig til den anden 

side af pladsen, og vi andre, hvis der 

er optaget i husets toiletter, behøver 

ikke unødigt at famle os frem i mørke 

og mudder. 

Endelig vil de, der indtager et stykke 

smørrebrød e. 1. i den store sals sydlige 

ende ikke blive distraheret af udsigten 

til de påtænkte toiletter. 

Og så bliver der plads til endnu et par 

vintergæster. 

Det eneste jeg kunne tænke mig, der 

kunne tale imod mit forslag vil jeg me

ne er, hvis man engang ville benytte 

omtalte mur til en udvidelse af bestik

lukafet. Og da vil jeg mene, at man 

til den tid skal søge omtalte byggeri 

kombineret. I så fald vil jeg tilslutte 

mig Sejrbos forslag. Blpt mener jeg, 

at nøglen måske skulle kunne købes. 

Konklusionen af dette må så blive: 

Hvis man stadig mener, at toiletbygnin

gen skal ligge solo, og ikke som en na

turlig fortsættelse af vort klubhus, er 

jeg mere end villig til at trække min 

stemme tilbage for det byggeri. 

Med hilsen og godt nyt år for SSF 

og toiletforholdene. 

Niels O. Nielsen 

Gubbefar til 
filmaften 

I sidste nummer af vort medlemsblad 

skrev »Gubbefar« om en livlig filmaften, 

han havde deltaget i sammen med mor 

Gubbe i SSF. 

Nu er der jo desværre som bekendt 

ingen roser uden torne, han havde nem

lig den store sorg at være ene om at re

præsentere den nordre kaj, og i bladet 

meddeler han os sin nød og spørger 

- hvorfor? Det spørgsmål vil jeg gerne 

ha' besvaret, skriver han. 

Nu kunne man jo i den forbindelse 

spørge sig selv, om sådant et spørgs

mål ikke er at trænge sig ind på privat

livets enemærker. Når der forlanges 

svar på vor udeblivelse, er man da nødt 

til at fortælle, hvad der optager os så 

dybt, så vi derved skuffer »Gubbefar«, 

men da vi kender »Gubben« som det 

gode medlem, der næsten nærer faderlig 

omsorg for os, han deler kaj med, for

tjener han virkelig et redeligt svar. Det 

ville dog være en tanke, der ville være 

slem at bære, hvis han havde fået den 

opfattelse, at nu blev vi væk, fordi vi 

havde fået nys om, at han skulle med -

næ, det har langt dybere årsager. Her 

må vi dele os i to halvdele. 

Punkt 1. Første halvdel består af 

medlemmer - altså stadig ved vores 

kaj - såsom brandmænd, musikere, taxa-

og lillebilvognmænd, som tjener til livets 

udkomme, medens vi andre går ud for 

at more os. 

Punkt 2. Anden halvdel er jeg des

værre nødt til at give en nærmere for

klaring på. I flere år har vi fra nordre 

kaj ført en håbløs kamp for ud mod 

sundet i Ramningen at få indsat en slu

seport, så vi derved kunne frigøre os for 

hele den tangmadras, der har for vane 

at fylde den nordøstlige kaj op hele som

meren. Foruden at det sviner vore både 

slemt til, har jeg nu fået mistanke om, 

at samme tang er farlig at indånde, 

idet jeg tror, det indeholder en form for 

hormoner, hvilket har haft til følge, at 

vi efterhånden er blevet et helt kuld 

50-årige (og andre på samme område 

er på vej til vores kreds), der, medens 

du og mor »Gubbe« ser film i SSF, må 

sidde hjemme og vugge. 

Jeg håber forklaringen har været ud

tømmende ? 

Og du, »Gubbefar«, som jo selv er ble

vet lidt til års, forstår sikkert nu, at når 

vi andre gamle har babyer, en ung kone 

plus en gammel båd at passe, har vi 

simpelthen hverken tid til at filme eller 

gå til film, men selvfølgelig trøster og 

glæder det os, at vi er savnet. 

Jeg vil da gerne slutte med at ønske 

dig og mor »Gubbe« samt alle medlem

mer et godt nytår. 

Sigfred. 

Juniorernes sommertogt... 
(Fortsat). 

Den dag tog vi til Nysted, vi var der 

kl. ca. 19 om aftenen, så spiste vi varm 

mad, lige så snart vi ankom. Om afte

nen drak vi kaffe i otteren. Næste mor

gen stod vi op kl. ca. 9. Vi skulle videre 

til Nykøbing Falster. Men, ak og ve, 

den var over 6, da vi nåede til broen, 

så vi måtte lægge til lige før broen og 

pænt vente til næste dag med at kom

me igennem. Det var øsende regnvejr 

(nu igen), så vi satte os ned i bådene, 

indtil pigerne skreg, nu var maden 

klar. Vi nøjedes med at lave smørre

brød den dag, det var lettere. Det tog 

aligevel sin tid, da der jo skal en del 

til at mætte sådan en flok. De jagede 

noget på os, da vi lige pludselig fandt 

ud af, vi skulle i biografen. Da vi ende

lig var færdige, gik det med løb op 

gennem byen til en biograf. Vi gik ind 

og så »Sovekammertyven«, den var me

get god. På hjemvejen spiste vi lige en 

pølse og fik en sodavand. 

Næste morgen tog vi lige gennem 

broen og så ind i en ordentlig havn. 

Der hyggede vi os hele dagen, hvor det 

for en gangs skyld var solskinsvejr. Vi 

læste ugeblade og kriminalromaner, 

der altid er lekture på sådan en tur. 

Om aftenen skulle vi ud og more os; vi 

fik at vide, der var bal oppe i byen, så 

vi gik derop. Det var sjovt. 

Næste morgen tog vi videre til Vor

dingborg, hvor vi altid lander på en 

ferietur. Det var efterhånden blevet 

onsdag, så vi havde et par dage endnu 

at løbe på. Vi nåede Vordingborg kl. 

ca. 12. Den aften var vi til bal på 
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»Skovpavillonen. Vi gik alligevel tidligt 

til køjs, da vi efterhånden var begyndt 

at blive trætte af alt det bal. 

Næste dag sov vi dejligt længe, det 

var lige, hvad vi trængte til, klokken 

var 11, inden vi vågnede. Hele dagen 

lå vi bare i bådene og hyggede os. 

Nogle gik op i klubhuset og ringede 

hjem, andre kikkede lidt på byen. 

Anette og jeg var i Gåsetårnet i osende 

regnvejr. Om aftenen var vi i biogra

fen og se »Kampen mod V 1-bomben«. 

Efter biografen fulgte vi allesammen 

Kjeld og Jens til toget, de skulle jo til 

Århus og sejle kapsejlads. Da vi kom 

ned til bådene, blev vi enige om at 

gå op i klubhuset og drikke kaffe. 

Så skulle vi igen videre næste dag. 

Denne gang var målet Præstø, hvor 

ingen af os havde været før, og vi 

havde hørt, der skulle være så kønt. 

Da vi nåede Præstø, gik vi lidt op i 

byen, hvor der ikke var så meget at se 

på. Om aftenen sad vi alle for sidste 

gang på denne tur og hyggede os i otte

ren, kedeligt nok, men ferien var snart 

forbi. 

Ved 10-tiden næste morgen sejlede vi 

atter videre. Det var nogenlunde vejr, 

gråvejr, men i alle tilfælde ingen regn, 

endnu. Da vi nåede ud for Stevns Klint, 

smed Borge anker, og vi andre lagde os 

i hækken på ham, det var så kønt, og 

Grethe havde lavet kogt ål, så det lige 

var parat, det smagte dejligt. Vi nød 

rigtig den dejlige udsigt, kirken, der 

liger helt ude på skrænten, blev filmet 

nogle gange. Da vi var færdige, sej

lede vi atter hjemad. Da vi nåede 

hjem, stod der en del forældre på mo

len, de håbede på, at deres born kom 

hjem lørdag, det gjorde de jo også. I 

Sundby var der bal, så nogle af os trop

pede derop, og andre gik tidligt til 

køjs. 

Søndag morgen aftalte vi, at vi 

skulle samles kl. 9 i Sundby klubhus 

for at drikke den traditionelle afslut

tende kaffe, som vi altid gør efter af

slutning på ferieturen. 

Det har været en ferietur, som jeg 

tror, mange sent glemmer. Vi har haft 

en vidunderlig tur og takker Orla Pe

dersen, fordi han har været så flink at i 

tage sig af os i Tyskland. I 

SLUT 

S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N G  Ø N S K E R  

B L A D E T S  L Æ S E R E  O G  A N N O N C Ø R E R  

E T  G O D T  N Y T Å R  

M E D  T A K  F O R  Å R E T  D E R  S V A N D T  

Juniorerne tørneliste 
Tørneliste: De dage, hvor I skal ar

bejde på juniorbådene, der vil senere 

komme besked om, hvad dage I skal 

arbejde på motorbåden. På disse SKAL 

I møde. 

J 91 John Thomsen 

Ole Pedersen 14-1, 4-2, 25-2, 18-3. 

Birte Keller 7-1, 28-1, 18-2, 11-3. 

Lis Jensen 21-1, 11-2, 4-3, 25-3. 

Torben Biilow 7-1, 28-1, 11-3. 

Jørgen Folnæs 14-1, 4-2, 25-2, 18-3. 

Jack Hurtigkarl 21-1, 11-2, 4-3, 25-3. 

J 92 Jørn Jensen 

Ebba Jørgensen 7-1, 28-1, 18-2, 11-3. 

John Rasmussen 14-1, 4-2, 25-2, 18-3 

Ulla Rasmussen 21-1, 11-2, 4-3, 25-3 

Gordon Wildschiødt 14-1, 4-2, 25-2, 

18-3. 

Eilif Møller 7-1, 28-1, 18-2, 11-3. 

Niels Jønsson 21-1, 11-2, 4-3, 25-3. 

J 117 Henning Olesen 

Mimi Sørensen 14-1, 4-2, 25-2, 18-3. 

Anette Andersen 7-1, 28-1, 18-2, 

11-3. 

Hans Vollertsen 7-1, 28-1, 18-2, 11-3 

Per Siert 21-1, 11-2, 4-3, 25-3. 

Jens Erik Jensen 14-1, 4-2, 25-2, 

H8-3. 

Jørgen Nielsen 21-1, 11-2, 4—3, 25-3. 

FREYTAG SEJL 
S K O V S H O V E D  H A V N  

J 142 Frank Olesen 

Ib Sørensen 21-1, 11-2, 4-3, 25-3. 

Marianne Nielsen 7-1, 28-1, 18-2, 

11-3. 

Anne-Marie Jensen 14-1, 4-2, 25-2, 

18-3. 

Kurt Jørgensen 7-1, 28-1, 18-2, 11-3 

Frank Adrian 14-1, 4-2, 25-2, 18-3. 
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Du danskes vej... 
Ved G. Østergård 

Den lykkeligt gennemførte sejlads 

Sjælland rundt, vi senest har fortalt 

om, kunne måske forlede en og anden 

til at tro, at nu havde vor unge ven 

efter årelang og kostbar kamp endelig 

sejret over det urolige og genstridige 

element. At nu var hans trængselstid 

forbi og han selv fuldt udlært. At nu 

vidste han alt om både, kunne bedømme 

materialernes kvalitet, når han under

søgte en båd på land og var fuldt for

trolig med såvel manøvring samt navi

gering. 

Vi får se, idet vi blader videre i hans 

dagbog. 

Næste år var vor unge ven blevet en 

lykkelig ægtemand, og dagbogen beret

ter, at han sammen med vennen Villy 

om foråret lå og undersøgte bunden af 

en båd, som han påtænkte at købe. 

Man har jo så lov at tænke sit. For 

eksempel, at hans sidste båd var solgt 

for at skaffe penge til indbo — sådant 

hænder jo — og at han nu var blevet 

klar over, at det var meget godt med 

en kone, men at en båd for ham var en 

livsbetingelse, og at der vel nok blev 

råd til begge dele, når fordringerne til 

båden skruedes tilstrækkeligt langt ned. 

Vi ved intet med sikkerhed, for dag

bogen oplyser intet herom, og vi er af 

gode grunde afskåret fra at spørge, 

for så vil han finde ud af, hvor dag

bogen befinder sig og kræve den ud

leveret. Og det ville være skade, for 

der er endnu lidt af indholdet, vi kun

ne tænke os at bringe her i bladet til 

gavn og glæde for yngre nybegyndere 

i den ædle sejlsport. 

Han skriver: Vi fandt intet foruroli

gende ved vor undersøgelse, så købet 

gik hurtigt i orden. Båden blev sat i 

vandet og viste sig at være meget utæt, 

men vi resonnerede, at noget vand 

trak både jo altid, når de havde stået 

på land, selv om de ikke, som denne, 

alle viste trang til at lægge sig til hvile 

på bunden af havnen. 

Vi stak ud med den for at sejle den 

hjem, og jeg skal love for, vi fik syn 

for, hvor meget vand, den kunne sluge. 

Vi øste hele Øresund igennem den på 

den korte tur, så vi fik den omgående 

på land ved hjemkomsten. 

Så blev jeg klar over, at mine 450 kr. 

var givet letsindigt ud, for hvad havde 

jeg fået for dem? En sæk brænde! 

For at gøre den i en sådan stand, 

som jeg ønskede, skulle der nye bord 

fra køl til dæk, nye spanter, nyt dæk, 

ny mast og nye sejl, og desuden jern

køl. Men så var der heller ikke stort 

mere tilbage af den oprindelige båd 

end navnet. 

Børges far var ualmindelig flink. 

Uden hans hjælp var der aldrig blevet 

båd ud af vraget, for det ville overstige 

mine økonomiske evner, men da han 

vederlagsfrit støbte både køl, skrue og 

koøjerammer, gik jeg trods alt i gang 

med opgaven. 

Resterende materialer skaffede jeg 

efterhånden, som jeg kunne få råd 

dertil, og i 2 år arbejdede Villy, Børge 

°g jeg på båden, uanset om det sneede, 

regnede, eller solen skinnede, og i al 

den tid stillede min lille, rare kone med 

kaffe til os, også uanset vejret. Da vi 

endelig var færdige, stod båden mig i 

950 kr., og det var i de tider en hel 

lille formue. 

Vor første tur startede i begyndelsen 

af juni 1929. Den gravemaskine, der 

havde udddybet vor havn, skulle til 

Rødvig, og vi fik en aftale med grave

mesteren om at hænge med på slæb over 

Køge bugt og blev i den anledning 

purret ud kl. 4 morgen. 

Det var en større konvoj, der lidt 

senere gled ned gennem sundet. Forrest 

bugserbåden, derefter gravemaskinen, 

så 4 pramme og som rosinen i pølse

enden vort gode skib. Børge og jeg var 

på dækket, mens min kone fortsatte sin 

nattesøvn. Ud for Kastrup begyndte det 

at blæse op, og ved Dragør var søen 

så voldsom, at konvojen bestemte at 

vende om. Vi slap trossen for at gå ind 

til Dragør og skulle nu for første gang 

prøve, om båden kunne sejle, og efter 

en del kvaler fik vi omsider sejlene sat. 

Vi havde glædet os til lidt morgenmad, 

men konen stak hovedet op af kappen 

og sagde i en meget bestemt tone: Giv 

mig spanden. Så vidste vi, hvad klok

ken var slået, søsyge. Farvel, morgen

mad! 

Med vinden agterind stod vi ind i 

havnen, nu gjaldt det om at få båden 

vendt rundt og ind til kajen, og det 

skulle være nu, hvis ikke vi skulle ende 

oppe på slæbestédet. Børge stod klar 

med en ende, så satte han af og i et 

vældigt spring landede han på midter

molen og tog tørn. Båden svingede i en 

flot bue og lagde blidt til. Ingen kutter 

kunne have gjort det bedre. Hvorfor så 

Børge da så fortvivlet ud? 

Jo — enden havde også slået tørn 

om hans ene ben og skar sig ind i hans 

buttede lår, og det var altså grunden 

til, at vendingen foregik så blødt. 

Børge blev befriet — sur var han na

turligvis — og min kone var også be

friet — for søsygens kvaler — så hun 

nu var til at tale til, og så fik vi da 

omsider morgenmad. 

Noget senere bestemte vi os for at 

tage nordpå og øve os lidt, for vi var 

ikke sikre i at manøvrere med sejlene. 

Men ud af havnen ville vi gå for mo

toren, altså forsøgte vi at starte den, 

men efter et par enkelte sprut måtte vi 

give op. Den var ikke til at få liv i. 

Husk at i år parkerer vi alle cykler, knallerter samt 

motorcykler inde på parkeringspladsen. 

Altså ingen parkering i rundkørselen !! 

BESTYRELSEN 
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De helt rigtige 
søstærke farver 

fås li o« MAWSM 
malerndsaig-et på Søndre Plads 

Alt t i l  Ibåde! 
Riggerarbejde udfores! 

Både 

i kommission! 
Tel I*. 50 84 15 

CBS. 
K®cre 

BBÆIMøa 

FARVE ISENKRAM 
RULLEGARDINER VÆRKTØJ BEUA6 
PERSIENNER G L A S  P O R C E L Æ N  

VOKS&U& ifoim-t FimniArr 
M A T  E R I A l  K Ø K K E N U D S T Y R  

A 6 T A  2 9 2 9  

Eneforhandler af CEESE]\T påhængsmotor 
Nye og gamle maskiner haves altid på lager 

Alle typer demonstreres uden forbindende 

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer 

Alt i farver og lakker til båden 

FRANK S. LA.URSE1V 

O r e s u n d s v e j  5 1  A s t a  2 9 2 9  

Drejer det si g om 

foto så gå til 

w 
Amagerbrogade 107 - SUndby 4566 

(pipaluk) 

Cigarforretningen 
I. Jensen 

Ø R E S U  N  D S V E J  1  1  4  
(hjornet af Milanovej) A^I 43 -17 

Nærmeste forretning ved havnen! 

Har alt i 

T O B A K ,  C I G A R E R ,  
C I G A R E T T E R  &  O L  

Køb og salg 

af lystfartøjer 
FORIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I S  
Balsamvej 8 Telf. 50 86 36 

C E R T I N A  
P R Æ C I  S I O  N S -  U R  E T  

Den rigtige tid til den rigtige pris 

Køb det hos 

» K L O K K E M A G E R E N «  
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u 

ALT I URE OG OPTIK 

A l t  

bådebyggerarbejde 
udføres 

JØRGEN BØALTH 
Træffes på pladsen, eller henvendelse 
hos Mads! 

F I S K E G R E I  
og alt til 

S P O R T  O G  C A M P I N G  

K A I ' s  S P O R T  
Amagerbrogade 142 - Asta 38- 1238 

Afleveret til postvæsenet 13.— 1.—62. 
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D E N  R I G T I G E ]  

S&jhpoJits-pcMcadmng. 

købes hos BACHER 
HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

Alt i 
H E R R E E K V I P E R I N G  
L I N G E R I  O G  K O N F E K T I O N  
K O N F E K T I O N  

JmcJc 
BUSSERONNER 

OG JAKKER 
OVERTRÆKSBUKSER 
FRAKKER 
SYDVESTE 

Hvide Satins 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 2 1 , 1 0  

Svære kvalitets 
Holmens bukset 
syes efter mål 
også til damer 4 3 , 5 0  

Gummisko 
hvide - blå _ rA 

khaki 1 1 , 5 0  

Yacht Club huer-, A r  n  
fra 1 4 , 5 0  

USA huer og strik-huer 

Køjesække 

fra 1 1 , 5 «  

Gult sejlsports plastictøj 
Bukser 28,50 
Jakke m. hætte 30,50 

J. P. 

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

Største specialforretning: i arbejdstøj 

B A C H E R  T O R V E G A D E  S S  .  All 4503 • 8635 

Sejlsportshuer 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU 866 

Bådmotorer 
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K. 

Nye og brugte propeller 
samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25, S 
TELEFON 50 87 68 

Cent. 14575 — Marskensgade 8 

ASSURANCE - ØBRO 7515 

I N D R A M N I N G  
i moderne rammer 

Spejle i stort udvalg 

G L A R M E S T E R  J E S  S C H U L T Z  
Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i  I  d e n  B I L L I G S T E  p r i s !  

Næste nummer af bladet 

udkommer i februar. Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. februar. 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -

Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  
Oumberlandsfade 18 — Amg 19 OS 

'/. GRØN & WITZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København K. 

Udg. Sundby Sejl Forening 
Ansvarshavende redaktør: 
M. Andreasen, 
Nyrnberggade 50, Am 8384u 
Ekspedition: E. Lorentzen. 
Albaniensgade 2, Am 71 18 y 
Tryk: Karl Povlsen. 
Svanemosegaardsvej 4 - V 
Luna 37 88 
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Vinterdag på havnen 
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Benzinskemaerne! 
!• 
•i 

Benzinskemaerne er nu udsendt til fartøj sejerne, og 

bestyrelsen anmoder om at få skemaerne tilbage 

omgående. 

De tidligere år har det desværre været nødvendigt at 

rykke en stor del af fartøjsejerne indtil flere gange. 

|« Dette koster både unødig tid og unødige penge. Vi 

^ opfordrer derfor fartøjsejerne til at returnere skemaet 

% snarest. 

(| Skulle enkelte fartøjsejere ikke have modtaget et ske-
fi 
•) ma, kan et sådan rekvireres ved henvendelse til for-

•i manden, tlf. 78 02 03. 
i l  
9 Bestyrelsen. i? 

=» 

MØD OP TIL GENERALFORSAMLINGEN!!! 

K  assereren 
træffes 

Februar 
hver fredag- kl. 19-30,30 

Marts 
søndag: d. 4. marts kl. 10-12 

ellers hver fredag1 

kl. 19—20,30 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Yachts of plastic 
Lloyds Register of Shipping har nu 

udgivet regler for bygning af yachts 

bygget af forstærket plastic-materiale. 

Den første yacht bygget af forstærk-

ket plastic blev klasset i selskabet i 

1956 og der er nu indhentet tilstrække

lig erfaring til at regler kan gives for 

yachts af dette materiale. 

De nye regler kan imidlertid, på grund 

af den store udvikling, der for tiden 

foregår inden for plastic-industrien, dog 

kun betragtes som »foreløbige«, men tje

ner dog som vejledning for bygning af 

yachts mellem 20 og 120 feet. 

I denne forbindelse kan nævnes at de 

første regler for klassificering i Lloyd's 

Register of Shipping af yachts bygget 

af træ eller stål blev udgivet allerede i 

1878. 

Kopi af reglerne, der betegnes »Pro-

visional Rules for the construction of 

reinforced plastic yachts« kan fås ved 

henvendelse til Lloyd's Register of 

Shipping's kontorer overalt i verden og 

prisen er 1-10-0 sterling. 

Op til december 1961 var 23 yacht-

byggere anerkendt af Lloyd's Register 

of Shipping for bygning af »plastic 

yachts« og fordelingen af disse 23 var 

11 i Storbritannien, 9 i Holland, 2 i Sve

rige og 1 i Finland. 
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O r d i n æ r  

h a l v å r l i g  

g e n e r a l 

f o r s a m l i n g  
mandag: den 26. marts 1962 

kl. 10,30 præcis 

i klubhuset 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Regnskabet 

4. Lovændringsforslag 

5. Andre forslag 

6. Valg 

7. Eventuelt 

* 
Følgende er på valg: 

Kasserer Th. Sparre 

Skolechef Orla Pedersen 

Kapsejladschef Svend Malm 

3 repræsentanter: Jørgen Hillers 

Tage Woltemath 

Axel Christiansen 

2 suppleanter til bestyrelsen: A. Wesberg 

Axel Petersen 

1 suppleant for kassereren 

Revisor Egon Ryefeld 

Revisorsuppleant Folmer Larsen 

2 målere: Jørgen Danris 
(modtager ikke genvalg) 

og 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være 

bestyrelsen i hænde senest mandag den 12. marts 1962. 

Bestyrelsen 

K L U B H U S E T  
Film i februar 

Lørdag den 24. kl. 19 kommer, som 

allerede annonceret, hr. Brettschnei-

der og holder foredrag om og viser 

sin farvefilm „På jordomsejling med 

,,Josef Conrad". Bagefter bal. 

Film i marts 
Lørdag den 17. marts kl. 19 kommer 

„Gubbefar" og viser sin sommerferie

film i farve: „Med M/S „I NO" i 

den østsvenske skærgård". 

Derefter skal vi se en dejlig fi lm, fra 

Grønland „På skattejagt i Østgrøn

land". Derefter bal. 

Bådeudstilling 
I dagene 2.-11. marts afholder »Sejl 

og Motor« bådeudstilling i KB-hallen. 

Sidste år var udstillingen besøgt af 

30.000 mennesker og skal efter sigende 

være endnu mere alsidig i år, så den 

er nok et besøg værd. 
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Du danskes vej... 
Sluttes 

Juletræsfesten 
Sundby Sejlforening afholdt d. 6-1-62 

årets første juletræsfest (det er rart at 

være i god tid). 

Det var den første og hvad humøret 

og stemningen angår, det største, som 

vort klubhus endnu har både set og hørt. 

Det var som om taget løftede sig, da 

nissefar lokkede drengene til at råbe 

hurra i kappestrid med pigerne, om 

hvem der kunne råbe højest. 

Jo, de kom begge to, både nissefar 

og nissemor, og vi legede Tornerose, 

kørte til Klampenborg og alle de gamle 

julelege; alt var som det skulle være 

ved et rigtigt juletræ, og vi overgav os 

alle til julestemningen. 

Julegaver? Jo, I kan tro, der var ga

ver, fine gaver, desværre ikke til alle, 

der var trods skarp kontrol alligevel 7, 

der var lusket ind uden at aflevere ga

ver (kan man nu forstå det). 

Nå, det gjorde ingen skår i glæden. 

Efter dansen om træet kom Enrico 

Lund med sit Bakkeshow, en morsom 

og god underholdning. Festen sluttede 

kl. 24, d. v. s. Trubergs trio sluttede, for 

vi fortsatte festen uden musik til kl. 

ca. 1. 

Alt i alt en dejlig og morsom fest, 

som vi håber bliver gentaget. 

Gubbefar. 

Pokaler 
Kapsejladsudvalget beder os forespør

ge om ikke damerne er interesseret i at 

skænke foreningen en »Damernes Van

drepokal«. Der har tidligere været en 

sådan, som nu er vundet til ejendom. 

Eventuelle interesserede kan indbetale 

bidrag, stort eller lille, til kassereren. 

På forhånd tak. 

Ligeledes vil udvalget meget gerne 

have en pokal fra forretninger eller in

stitutioner, som er interesseret i forenin

gens arbejde. Sæt Dem venligst i for

bindelse med Svend Malm, Kretavej 

43, S. 

Kapsejladsudvalget. 

Imidlertid flød vi nu ude i bassinet, 

og så opdagede vi, at rorpinden var 

hoppet udenbords og drevet ind til mo

len. Derinde gik en dreng, og ham 

formåede vi ved hjælp af en blank 25 

øre, som vi lod flyde ind på en træ

klods i en snor, til at bytte 25 øren med 

rorpinden, og således fik vi da lykke

ligt pinden ombord igen. 

Op skulle sejlene, men Børge var for 

stærk, han hev så hårdt i faldet, at 

storsejlet røg ned over hovedet på 

ham, og nogle svenske sejlere, som stod 

og betragtede vor affart, grinede smør

ret, og så blev vi selvfølgelig sure, for 

vi kunne absolut ikke se, der var noget 

at grine af. Det er jo sådan, at når man 

har kvaler med at komme ud af en 

havn, har man fornemmelsen af, at alle 

følger en med øjnene. 

Nå, vi fik skåret en ny ende i, og 

sejlet kom godt nok op og vi pænt ud 

af havnen og fortsatte hjem til Sundby, 

for vi havde fundet ud af, at der var 

forskellige småting, der trængte til at 

blive ordnet, før vi begav os ud på læn

gere stræk. Da vi endelig var færdige 

med disse bagateller, var dagen gået, 

og vi gik til køjs. 

Næste morgen tidlig. Børge trækker 

op i tæpperne for at pakke sig bedre 

ind og bliver pludselig lysvågen. Tæp

perne var våde. 

Hov, skipper, siger han, der er vand 

i båden. Jeg svarer halvt i søvne, at 

det har der været så tit. 

Ja, siger Børge, men da ikke, så man 

kunne bade i det. 

Lad være med at skabe dig, svarer 

jeg, læg dig til at sove. 

Tak, siger Børge, men er du klar 

over, at mit landgangstøj ligger i un

derkøjen? 

Hvad er vandstanden, spørger jeg, og 

Børge svarer, at der mangler kun 4 

tommer i, at det går ind i køjen. 

Så blev jeg vågen og tog overblik 

over situationen. 

Nå, sagde jeg, vi kan godt sove et 

par timer endnu, før vi komme til at 

svømme i køjen. 

Hm! sagde Børge, hev sin kuffert op 

i køjen og sov videre. 

Da jeg vågnede op ad formiddagen 

stod vandet en halv tomme under kø

jerne. Jeg fik rusket liv i Børge og 

gjorde ham opmærksom på, at såfremt 

han skulle sove længere og vel at mær

ke også ligge tørt, så blev det oppe på 

dækket, og da Børge resonnerede, at 

der ikke vankede morgenkaffe, før 

vandet var ude, gik vi begge i gang, 

fik båden lænset og lækagen tættet. 

Til søs kom vi omsider og stak nord

på. Vi fandt, at båden gik fint for sej

lene, og vi skulle hurtigt lære, at den 

også kunne bevæge sig ved maskin

kraft, for under vindstille i Nivaabug-

ten rodede jeg med motoren, og da jeg 

derefter prøvede at starte den, gik den 

til stor overaskelse straks i gang og 

fungerede siden tilfredstillende. 

Børge, Villy og jeg har haft mange 

herlige ture med denne båd, men om 

disse er der ikke nedskrevet nogen 

form for beretning, vel nok fordi vore 

genvordigheder med denne båd nu var 

overstået, og vi efterhånden havde 

lært, hvorléden den skulle behandles for 

at fungere efter ønske. Det gode re

sultat, vi omsider havde opnået, var 

en — syntes vi — velfortjent beløn

ning for mere end 2 års ihærdige an

strengelser og ikke helt små udgifter. 

Men det var jo i grunden også en helt 

ny båd, for af den oprindelig købte 

var der jo egentlig ikke andet tilbage 

end faconen og navnet. 

G. Østergård. 
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STORT FLÆSKESPIL 
Lørdag' den 3. marts Icl. 15) spiller vi om en 

I I E L /  G R I S  

Slagteren kommer og parterer den på stedet, mange ekstragevinster, 

og der er bal bagefter! 

Adgang; mod forevisning- af medlemskort. 

BBÆGSøa 

FARVE ISENKRAM 
RULLEGARDINER VÆRKTØJ BEJIAO 
PERSIENNER &LAS PORCEL/tM 

V O k s d u g  s p o r t s - i - F u u k i  a k t  

M A T E R I A L  K Ø K K E N U D S T Y R  
A 6 T A  2 9 2 9  

m 

Eneforhandler at CRBCE^T påliæiig-smotor 
Nye og gamle maskiner haves altid på lager 

Alle typer demonstreres uden forbindende 

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer 

Alt i farver og lakker til båden 

FRAKTK S. LA.URSEN 
O r e s u n d s v e j 51 A s t a  2 9 2 9  

TØNDESLAGNING 
Søndag den 4. marts kl. 14 

afholdes der tøndeslagning for børn og unge 

foran klubhuset. 

Husik m. m. i klubhuset fra kl. 16 

Nye medlemmer 

i Stmdåif. SejifioAetunQ 

Hermed har  vi  fornøjelsen at  byde føl

gende nye medlemmer velkommen i  

Sundby Sej l -Forening:  

Aktive 

Poul Pilegaard, 

Sagasvej 4. 

O. E. Nielsen, 

Hessensgade 57. 

Passive 

Ellen Jensen, 

Palermovej 1. 

Jytte Kavsman, 

H. C. Andersens Boulevard 33. 

FORSLAG 
udbedes 

Som tidligere foreslået ønsker for

eningen et forslag til en suppleant for 

kassereren. Det er nødvendigt, at der 

findes en, der kan træde til i sygdoms

tilfælde. 
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Sundby Sejlforening har ved Kaj 

Lindqvists død mistet et af sine mest 

værdifulde og trofaste medlemmer. 

Igennem sit over 25-årige medlems

skab har han ydet en påskønnelsesvær

dig indsats for vores forening, en ind

sats, der af mange medlemmer er 

ukendt, for Kaj søgte altid at undgå 

rampelys og omtale. 

Utallige er også de tjenester og 

håndsrækninger han har ydet det enkel

te medlem, når han kunne se, at de in

teresserede sig for den sport, der for 

ham var hele hans fritidsliv, og som 

han dyrkede med dygtighed og aldrig 

svigtende sportsånd. 

Karakteristisk for ham var den lidt 

bryske måde, hvorpå han kunne hjælpe 

en kammerat, men det dækkede kun 

over hans uvilje mod at tage mod tak; 

tit har han lagt en ting, han havde lo

vet en kammerat, i dennes båd eller 

skur, blot for at blive fri for alle tak-

nemmelighedsudbrud. Han var den fød

te giver, der aldrig fortalte andre, hvad 

han havde givet bort og aldrig over for 

modtageren så meget som antydede, at 

han nogensinde havde foræret ham no

get. 

Paradoksalt nok kunne han selv bli

ve ved at tale om de ting han fik for

æret, og udvise stor taknemmelighed for 

rene bagateller. Bag hans, til tider lidt 

mutte væsen, gemte der sig et varmt

følende og bravt menneske - han var 

sine venner en god ven. 

Vi, på den søndre mole, der kendte ham 

så godt, vil særligt mærke det savn, der 

ved hans alt for tidlige død er opstået. 

Vi vil savne hans trinde, velplejede 

person, hans stilfærdige lune og smit

tende latter, hans aldrig usvækkede in

teresse for de mennesker og både han 

kendte, hans aldrig svigtende omsorg 

for S.S.F. og hans altid uselviske og 

redebonne vilje til at hjælpe. 

Vi vil med vemod mindes hans evne 

til spontant at samle kammerater om 

sig til en hyggelig dag, både her i 

havnen, og i fremmede havne, hvor 

man mødte ham. 

Vi vil savne ham som eksempel på 

en god familiefader og som en renlivet 

klubkammerat. 

Vi vil savne ham i cockpittet i hans 

dejlige båd »PAN«, når han sad og 

hyggede sig med fru Gerda, og vi vil 

savne ham som den sprælske yngling på 

vore »mandeture«, hvor han altid var 

forrest i løjerne. 

Vor medfølelse samler sig nu om fru 

Gerda og hendes børn, Annie, Oluf og 

Henrik, for hvem savnet af far er tra

gisk og knugende. 

Kaj Lindqvist, »Kvisten«, er død, men 

mindet om den gode ven vil leve stort 

og lysende, så længe vi, hans kammera

ter, i S.S.F. kan holde på en rorpind. 

Æret være hans minde. 

Hardy Christensen. 

Søndag den 28. januar afgik mester 

Kaj Lindqvist pludseligt ved døden. 

Foreningen har hermed atter mistet 

et af sine trofaste medlemmer, idet Kaj 

Lindqvist igennem de mange års med

lemsskab altid har næret stor interesse 

for S.S.F., og han har på mange må

der ydet sit bidrag til at bringe forenin

gen frem til det, den er i dag. 

Med Kaj Lindqvist er en god og hjælp

som kammerat og en rigtig Sundby-sej

ler gået bort. 

Æret være hans minde. 

Gøsta Øberg. 

Vor kammerat, Aage Nielsen, bedre 

kendt under navnet »pelsjægeren«, er 

død 1. nytårsdag, i en alder af 65 år. 

Han var kendt af alle i S.S.F. gen

nem sit 25-årige medlemsskab. Vi kend

te ham som en hyggelig og fredsomme

lig mand, der hellere mæglede end yp

pede kiv. Han var forsikringsmand, og 

hvis vejret var til sejlads, kunne for

sikringstegningen godt vente. Han el

skede sin fiskestang, sin bøsse og sit 

»skiv«, som vel nok i sit ca. 100-årige 

liv har sejlet mere end gennemsnittet. 

»Pelsjægeren« vil blive savnet. 

Æret være hans minde. 

Medlem nr. 493. 

Afslutning af vinterskolen 

Navigationseksamen i klubhuset tors

dag d. 22. mars 1962 kl. 18,30. 

Afslutningsprøve for tovværkkursus-

eleverne finder sted d. 29. marts kl. 19 

i klubhuset. 

Derudover kan vi meddele, at 4 elever 

fra vor navigationsskole stiller op til 

kystskippereksamen. 

Sejlerskolen 

Indmeldelse til sommerens øvelses-

sejladser finder sted hos kassereren 

hver fredag aften kl. 19,00-20,30. De 

udfyldte indmeldelsesblanketter bedes 

afleveret snarest og helst samme aften 

som indmeldelse finder sted. 

Sejladserne begynder ca. 1. maj og 

der sejles ugens første 5 dage med 1 

hold hver aften kl. 18,00-21,00. 

Sejladslærerne bedes, såfremt de har 

lyst og tid til atter i år at ofre et par 

timer om ugen på sejlerskolen, sætte 

sig i forbindelse med sejladschefen. 

Orla H. Pedersen. 

Førerbevis for sejlsportsmænd 
Skal der indføres minimumsalder 

for at føre sejlbåd? 

Handelsministeriet forbereder en revi

sion af sin pjece med gode råd til sejl

sportsfolk. Den skal udsendes i år igen. 

Samtidigt forbereder handelsminister 

Baunsgaard en lov for lystsejlads. Det 

første skridt hertil er nedsættelsen af 

et udvalg, som skal udarbejde et lovud

kast. I første række har man sigte på 

speedbådene, men lovudkastet vil også 

komme til at omfatte andre bådkatego

rier. Udvalget vil endvidere blive på

lagt at tage stilling til, om der skal ind

føres tvungen ansvarsforsikring, særlige 

sejladsprøver og førerbevis samt mini

mumsalder for sejlsportsmænd. 

(Fra »Berlingske Tidende«). 
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De helt rigtige 

søstærke farver 
fås hos MADSEN 

malerudsalget på Søndre Plads 

A l t  t i l  b å d e !  

Riggerarbejde udfores! 

Både modtages 

i kommission! 
Tell. 50 84 15 

De gode materialer til båden 

har 

G E M Y N T H E S  

F A R V E  &  T A P E T  
ØRESUNDSVEJ 92 - TLF. SUNDBY 2185 

Få minutter fra bådepladsen! 

F A G M Æ S S I G  B E T J E N I N G !  

B E S T I L L I N G E R  M O D T A G E S !  

Drejer det si g om 

foto så gå til 

Amagerbrogade 107 - SUndby 4566 

(pipaluk) 

Cigarforretningen 
I. Jensen 

Ø R E S U N D S V E J  1 1 4  
(h jørnet  af  Mi lanvej )  AM 43 17 

Nærmeste forretning ved liavnen! 

Ilar alt i 

T O B A K ,  C I G A R E R ,  
C I G A R E T T E R  A  O l ,  

Køb og salg 

af lystfartøjer 
FORIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I S  
Balsamvej 8 Telf. 50 86 36 

C E R T I N A  
P R Æ C I S I O N S - U R E T  

Den rigtige tid til den rigtige pris 

Kob det hos 

» K L O K K E M A G E R E N «  
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  

F I S K E G R  E I  
og alt til 

S P O R T  O G  C A M P I N G  

K A I ' s  S P O R T  
Amagerbrogade 142 - Asta 38- 1238 

Havneudvalget 
Fra 1. februar forandrer havne

udvalget sin mødeaften fra tors

dag til fredag, således at havne

udvalget træffes i kassererens 

åbningstid. 

Afleveret til  postvæsenet 15.—2.—62. 
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D E N  R I G T I G E ]  

So^po^-påMcednwfr 

købes hos BACHER 
HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

Alt i 
H E R R E E K V I P E R I N G  

L I N G E R I  O G  K O N F E K T I O N  

K O N F E K T I O N  

JmcJc 
BUSSERONNER 

OG JAKKER 

OVERTRÆKSBUKSER 

FRAKKER 

SYDVESTE 

Hvide Satins 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 2 1 , 1 0  

Svære kvalitets 
Holmens bukser 
syes efter mål 
også til damer 4 3 , 5 0  

Gummisko 
hvide - blå , rA 

khaki 1 1 , 5 0  

Yacht Club huer i 4 R  A  
fra 1 4 , 5 0  

USA huer og strik-huer 

Køjesække 

fra 1 1 , 5 0  

Gult sejlsports plastictøj 
Bukser 38,50 
Jakke m. hætte 30,50 

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

Største specialforretning- i arbejdstøj 

J .  P .  B A C H E R  T O R V E G A D E  22 .  A M  4 5 © 2  -  8 6 3 5  

Sejlsportshuer 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU 866 

Bådmotorer 
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K. 

Nye og brugte propeller 
samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25, S 
TELEFON 50 87 68 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -

Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  
Cumberlandsgade 18 — Amg 1 "* OS 

Cent. 14575 — Marskensgade 8 

ASSURANCE - ØBRO 7515 

I N D R A M N I N G  
i moderne rammer 

Spejle i  stort udvalg 

G L A R M E S T E R  J E S  S C H U L T Z  
Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i  I  d e n  B I L L I G S T E  p r i s !  

Næste nummer af bladet 

udkommer i  marts. Stof t i l  bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. marts. 

/. GRØN & WITZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København K-

Udg. Sundby Sejl Forening 
Ansvarshavende redaktør: 
M.Andreasen, 
Nyrnberggade 50, Am 8384u 
Ekspedition: E. Lorentzen. 
Albaniensgade 2, Am 71 18 y 

Tryk: Karl Povlsen, 
Svanemosegaardsvej 4 - V 
Luna 37 88 
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Forårsf 
Aftenunderholdning og bal 

Langfredag d. 20 april kl. 20 

i Klubhuset 

Billetter å kr, 5,- incl. baltegn 
fås hos restautøren og om fredagen 
hos Aksel Petersen i Klubhuset. 

Grundet salens størrelse, 
sælges der kun 175 billetter. 

Salget slutter søndag den 15. april! 

„Europa  rund t  

i  f e s t  og  f a rve r "  
Revy-cabarat i 2 akter 

og 20 afdelinger med: 

M a r g o t  L e t h i n  

P o u l  K i i h n  ^  

F i n n  A l p e r s  

samt kapelmester 

L e o  Å g å r d  

Efter underholdningen bal til 

G a m b y ' s  o r k e s t e r  
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SUNDBY SEJL-FORENING 
V~" Amager Strandvej, S — SU 35016 
1 MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Gosta Øberg, Hvidovrevej 329 A, Hvidovre 78 02 03 
Næstformand og sekretær: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Vlb. . VA 533 x 
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S Postkonto: 56516.... 55 05 73 
Havneudvalg: I. Lindquist, Finlandsgade 28, S 

og Tage Woltemath, Sv. Vonvedsvej 11, S 55 39 72 
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Axel Christiansen, Grækenlandsvej 93, th., S 55 14 04 
E. Wesberg, Øresundsvej 41, S SU 276 
Aksel Pedersen, Kastruplundsgade 54, Kastrup 50 72 98 

Sejladschef: Orla H. Pedersen, Lyongade 8, 4. S AM 23 52 y 
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Rodosvej 50, S 
Kapsejladschef: Sv. Malm, Kretavej 43, S 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 
Bestyrelsesværelse SU 3580 
Restauratøren privat AS 30 83 

K  assereren 
træf i  es  

April 
søndag: <1 • 8. og 15. kl. 10-12 

ellers liver tredag* 
kl. 10—20,30 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

° o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o °  

SCOT-HOUSE. AMAGERBROGADE 246 

< 
s 

VI GVR DEM ET ORDENTLIGT SKUB FOK BOVEN 

i Model 347 H 
H Pf $ 

ERA kr. 42,- « i 

3 
3 
£ 

O G  S T A N D A R D  

S E J L S P O R T S A N O R A K  

i den moderne gule farve med påsvejst hætte, 

sluselukning, dobbelt overknapning, 

rustfri trykknapper og vindfang i ærmer ... 

D B I *  K E M D E R  A L L E  !  

O vertræksbenklæder 
i samme kvaliteter, med kraftig 

bred elastik i linningen og lukning i siden. 
L e t  a t  t a g e  p å  o g  a f . . .  

Model 387 

ERA kr.30r 

-

2 

r 
c 
c 
H 

r 

m 
& 
™ 

71 

tø 
S 
53 > 
m 

s 
> 
% 
5 
r 

AMAGERBROGADE 246 

MØD OP! P Å  G E N E R A L F O R S A M L I N G E N  M A N D A G  D E N  2  6 .  M A R T S  K L .  1 9 , 3 0  
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H u s k  
den ordinære 

h a l v å r l i g  
g e n e r a l 

f o r s a m l i n g  
mandag- den 2ii. marts 1962 

kl. 19,30 præcis 

i klubhuset 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 
3. Regnskabet 

4. Lovændringsforslag 

5. Andre forslag 
6. Valg 

7. Evevtuelt 

Følgende er på valg: 

Kasserer Th. Sparre 

Skolechef Orla Pedersen 

3 repræsentanter: Jørgen Hillers 
Tage Woltemath 
Axel Christiansen 

2 suppleanter til bestyrelsen: A. Wesberg 
Axel Petersen 

1 suppleant for kassereren 

Revisor Egon Ryefeld 

Revisorsuppleant Folmer Larsen 

2 målere: Jørgen Danris 
(modtager ikke genvalg) 

og 

Ved en beklagelig fejltagelse blev i sidste nummer af bladet kapsejladschef Svend Malm 

sat på valg denne gang, men ifølge lovene vælges kapsejladschefen først til efteråret. 

SKUR 
købes 

B R D .  L I S  S I V E R  

TLF. SUNDBY 8103 
N A V N  O G  S .  S .  F . ' s  

mærke i servicet 

udføres af 

Amager Porcelænsbrænderi 
Luganovej 8, København - Su 3770 

Porcelæn modtages ti l  indbrænding 

Alt i  guldpålægning 

FREYTAG SEJL 
S K O V S H O V E D  H A V N  

Bemærk! 
I tiden fra 1. april til 31. maj, 

begge dage inclusive, må elek

triske slibemaskiner ikke an

vendes på søn- og helligdage. 

El-tilslutningen til maskiner må 

kun foretages med dobbelt-iso-

lerede (D)-mærkede stik til de 

på pladsen opsatte stikdåser. 

Al benyttelse af elektricitet til 

lys og opvarmning er på det 

strengeste forbudt. 
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Ilddrag af forhandlingsprotokollen... 
Bestyrelsesmødet d. 1.11.1961. 

Næstformanden bød den nye for

mand velkommen til arbejdet og ud

trykte håbet om et godt samarbejde 

til gavn og glæde for S.S.F. 

Suppleanterne E. Wesberg og Aksel 

Pedersen var indkaldt til arbejdet i 

bestyrelsen, da der ikke på general

forsamlingen havde været opstillet et 

tilstrækkeligt antal repræsentanter til 

bestyrelsen. 

Fra kasserer Sparre fremkom an

modning om, at en af juniorpigerne 

måtte være ham behjælpelig med at 

opkræve juniorkontingentet. Sparre 

fremhævede, at det selvfølgelig stadig 

var hans ansvar, at alt var som det 

skulle være. Man vedtog at forsøge 

denne ordning et stykke tid. 

Sejladsehefen fremkom igen med 

spørgsmålet om forsikring af lærerne 

ved sejlerskolen. 

Jolleudvalget arbejder med planer 

om en jolleplads på nordre plads. 

Kommunen påtænker at påbegynde 

arbejdet med fornyelsen af østmolen 

først i november måned. 

Havneudvalget fremkom med for

slag om fornyelsen af skurnumrene og 

det vedtoges at uddele nye numre til 

foråret når skurlejen forfalder. 

Formanden ønskede udarbejdet et 

budget for næste år. 

Foreningens økonomi blev indgåen

de drøftet og kassereren anmodede 

hvert enkelt udvalg om at forsøge at 

gøre op hvad de mente at skulle an

vende i det næste år og ville derud

fra forsøge at opstille et budget. 

Reparation af vejen op til klubhuset 

er absolut nødvendig, hvis ikke fro

sten til vinter helt skal ødelægge den. 

Havneudvalget ønskede tilladelse til 

at opføre et nyt halvtag på nordre 
plads. 

Restauratøren skal påse, at hans le

verandører lukker porten efter sig. 

Pladsmandens kontrakt drøftedes 

og det vedtoges at søge udarbejdet en 

ny og mere tidssvarende. Et udvalg 

bestående af formanden og havneud

valget vil forsøge at udarbejde en så

dan kontrakt. 

Sejladschefen påtalte, at mange med

lemmer ikke fik bladet, samt at flere 

slettede og udmeldte medlemmer fik 

det tilsendt. 

Bestyrelsesmødet d. 28.11.1961. 

Formanden oplæste en skrivelse 

han havde modtaget gennem Dansk 

Sejlunion fra Dansk Idrætsforbund, 

hvoraf det fremgik, at man indkaldte 

ansøgninger fra klubberne om tilskud 

til idrætsmateriel til junior- og sejler

skoler. Fra Bøgelund-Jensen fonden 

havde man modtaget en lignende 

skrivelse. 

Det overdroges sejladschef og ju

niorleder at drøfte hvad man fra 

S.S.F.s side kunne ansøge om. 

Der havde været afholdt Sundmøde 

og møde i Københavns Sejl Union om 

de forslag, der var indkommet til 

Sejlerdagen. 

Formanden, næstformanden og sej

ladschefen havde deltaget i sejlermø-

det og man havde der behandlet føl

gende forslag af særlig interesse for 

S.S.F. 

Kontingentet til Sejlunionen blev 

hævet fra 50,00 kr. pr. klub plus 50 

øre pr. seniormedlem til 2,00 pr. se

niormedlem, hvilket vi fra S.S.F. var 

imod, idet det ville betyde en meget 

kraftig stigning for vort vedkommen

de. 

De københavnske fælleskapsejladser 

bortfalder, idet man ikke mente at 

interessen i klubberne for disse sej

ladser var særlig stor. 

DSU påtænker at udsende en ny 

udgave af håndbogen »Til Søs« og om 

muligt at forsyne bogen med fartøjs-

register, der skulle omfatte alle lyst

fartøjer i landet. 

DSU's bestyrelse blev udvidet med 

et medlem, hr. Aagaard fra Skovsho

ved Sejlklub, med P. G. Hansen fra 

Hvidovre som suppleant. 

Sejlklubben »Sundet« har haft 60 

års stiftelsesdag og S.S.F. havde sendt 

en opmærksomhed på dagen. 

Pladsmanden er stadig genstand for 

drøftelse i udvalget og man vedtog at 

meddele pladsmanden, at man agtede 

at udarbejde en ny kontrakt, hvorfor 

man måtte opsige den gamle pr. 31.12. 

1961. 

Guldbech og de øvrige bådebyggere 

i det gamle klubhus har søgt om for

længelse af byggetiden. Kontraktfor

holdene mellem foreningen og både

byggerne diskuteredes og særlig den 

økonomiske side var under debat; 

man enedes til slut om at overdrage 

Lindquist og Sven Malm at gennemgå 

denne kontrakt. 

Flere medlemmer havde med hav

neudvalget i spidsen, en søndag, tjæ

ret og grustet vejen op til klubhuset. 

Et lignende arrangement vil blive søgt 

gennemført senere. 

Benzinmanden vil søge benzinsel

skabet om en tank til dieselolie. 

Vandledningerne på broerne er ad

skilte og tømte for vand for vinteren. 

Klubhusudvalget havde haft en sam

tale med restauratøren om forskellige 

anker fra medlemmernes side. 

Et medlem, der på trods af gen

tagne såvel mundtlige som skriftlige 

henvendelser om ikke at medtage sin 

hund i klubhuset, stadig har den med 

sig i klubhuset, vil såfremt dette måt

te gentage sig, blive ekskluderet af 

foreningen, idet bestyrelsen ikke så 

sig i stand til større langmodighed i 

dette forhold. 

Andespillet blev en stor succes, 

klubhuset var fuldstændigt fyldt og 

det skønnedes at der var mødt ca. 250 

medlemmer. 
Juniorlederen ønskede juniorafde

lingens og optimistjolleafdelingens 

fremtid drøftet, idet han mente, at 

det materiel, som disse afdelinger rå

der over, ikke ville være tilstrække

ligt til den udvikling der ville komme. 

Disse forhold drøftedes og man ene

des om at se hvad fremtiden bragte 

og hvad foreningens økonomi ville 

tillade. 
Bladets annoncepriser er for lave 

og man vil forsøge at hæve disse lige
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som man vil forsøge at få flere an

noncer, således at bladet såfremt det 

er muligt vil kunne hvile i sig selv. 

Bestyrelsesmødet d. 9.1.1962. 

Revisorerne har d. 15.12.1961 fore

taget kasseeftersyn og fundet alt i or

den. Pladsmandens kontrakt var end

nu ikke færdigudarbejdet, men det 

havde været nødvendigt at opsige den 

gamle kontrakt. 

2 medlemmer havde lagt skinner 

ud på pladsen, hvorved et tredie med

lem var faldet og havde slået knæet. 

Skadelidte havde gjort krav på erstat

ning og var blevet henvist til de 2 

medlemmers forsikringsselskab, som 

havde rettet henvendelse til forenin

gen, om man her havde en ansvars

forsikring, der dækkede sådanne ska

der. De 2 forsikringsselskaber var 

blevet henvist til vort forsikringssel

skab. 

Ophalervognen på søndre plads er 

gået i stykker og havneudvalget be

klagede, at der på grund af sygdom 

var gået for lang tid med istandsættel

sen. 

Et medlem, J. Ricardo, har tilbudt 

at reparere ophalervognen. 

Kommunen har påbegyndt arbejdet 

på den østre mole og forventer så

fremt vejret tillader det, at være fær

dige i løbet af 1—1 måned. 

Pladsmanden har beklaget sig over 

at mange fartøjer stadig er i vandet. 

Havneudvalget vil tage sig af sagen. 

Dørene til den store sal i klubhu

set er i uorden, og man vil søge at 

bedre dette forhold ved at ombytte 

fjedrene, dørene er ophængt i. 

Medens klubhuset er lukket vil gul

vene blive lakerede og vægge og vin

duer malede. 

Et medlem havde i medlemsbladet 

ytret ønske om, at klubhuset blev 

holdt åben, således at man havde ad

gang til toiletterne også udenfor klub

husets alm. åbningstid og mente, at 

man således kan undgå at bygge den 

nye toiletbygning. 

Der var dog i bestyrelsen stemning 

for at holde klubhuset lukket og at 

opføre toiletbygningen som planlagt. 

Der klages over at bestyrelsens 

medlemmer måtte stille borde og stole 

op i klubhuset, når der holdtes fest 

og man mente, at dette arbejde måtte 

påhvile restauratøren. 

Ved filmaftenen d. 10.12.1961 i klub

huset indtraf en meget beklagelig epi

sode, idet 2 medlemmer havde optrådt 

meget provokerende overfor det fest

udvalgsmedlem, der ville afkræve dem 

den sædvanlige entré; de to medlem

mer, der havde virket noget berusede, 

havde overfuset festudvalgsmedlem

met og tilsidst havde det ene medlem 

gentagne gange inviteret bestyrelses

medlemmet »med uden for«. 

Da det desværre ikke var første 

gang, at de to medlemmer havde op

trådt provokerende overfor andre 

medlemmer i klubhuset, enedes man 

om at ekskludere begge medlemmer 

af foreningen. Begge medlemmer til

skrives om bestyrelsens beslutning pr. 

anbefalet brev. 

Lørdag d. 6. januar afholdtes der 

juletræsfest med god tilslutning. 

Næstformanden foreslog at man gav 

redaktøren af medlemsbladet adgang 

til bestyrelsesmøderne, for at man i 

bladet kunne få et uddrag af bestyrel

sesmøderne og arbejdet der. Dette for

kastedes, idet man havde dårlige er

faringer hermed, i stedet ville man 

fra bestyrelsens side søge at indrykke 

et sådant referat. 

Bestyrelsesmodet d. 20.1.1962. 

Formanden oplyste, at han d. 11.1. 

62 havde haft et møde med de to 

ekskluderede medlemmer, hvori de 

havde meddelt ham, at de ikke kun

ne vedkende sig eksklusionen; for

manden havde henvist dem begge til 

generalforsamlingen. 

D. 18.1.62 havde formanden så 

modtaget et brev fra en landsretssag

fører, som gav udtryk for at efter 

hans og de ekskluderedes mening var 

eksklusionen ikke lovlig. Sagføreren 

gjorde ligeledes, for det ene eksklu

derede medlem, krav på 500,00 kr. 

ugentligt, idet denne påstod at have 

sit erhverv på foreningens område. 

Denne påstand om erhverv på for

eningens område kunne straks afvises, 

idet det er forbudt at drive erhverv 

fra foreningens område, hvad med

lemmet tidligere var gjort opmærk

som på. Det arbejde, som medlemmet 

udførte for andre medlemmer, var 

foreningen uvedkommende. 

Man enedes om at bemyndige for

manden og næstformanden til at kon

takte foreningens sagfører og lade 

ham meddele de ekskluderedes sagfø

rer, at efter bestyrelsens skøn var 

begge eksklusioner lovlige og beretti

gede. 

Bestyrelsen vedtog således at fast

holde begge eksklusionerne. 

Bestyrelsesmodet lordog d. 17.2.62. 

Hovedrengøringen i klubhuset dis

kuteredes ligesom forskellige forhold 

vedrørende klubhusets drift var un

der debat. 

Foreningen har modtaget benzin

skemaerne, der allerede er udsendt 

til medlemmerne. 

Der er ikke sket mere i eksklusions-

sagen, idet både foreningens og de 

ekskluderedes sagfører har været 

syge. 

Den ordinære halvårlige generalfor

samling afholdes i klubhuset d. 26.3. 

1962 kl. 19,30. 

Kassereren forelagde regnskabet for 

1961, der godkendtes. 

Den 24. februar afholdes filmaften 

i klubhuset. 

Den 3. marts er der flæskespil og 

d. 4. marts tøndeslagning. 

Pinseturen går i år til Sletten. 

Bestyrelsesmodet d. 3.3.1962. 

Eksklusionssagen drøftedes, idet 

formanden havde modtaget et brev fra 

de ekskluderedes sagfører, der ville 

udtage stævning mod foreningen, så

fremt denne ikke havde tilbagekaldt 

eksklusionen inden 3 dage. Forman

den havde videresendt brevet til for

eningens sagfører. 

Pladsmandens kontrakt er nu fær

dig og Madsen vil få den forelagt til 

gennemsyn. 

Bestyrelsesmødet mandag d. 12.3.1962 

Pladsmanden har fået forelagt sin 

kontrakt, som han har udtrykt til

fredshed med, idet han dog har øn
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sket en mindre forhøjelse af lønnen. 

Bestyrelsen vedtog at imødekomme 

pladsmanden på dette punkt. 

Formanden meddelte at forenin

gens leje til kommunen, i h. t. vor 

kontrakt med kommunen, var blevet 

sat ca. 1.000,00 op. 

Formanden havde fra de eksklude

redes sagfører modtaget en stævning 

med påstand om at eksklusionerne 

kendes ubeføjede og med påstand om 

et erstatningskrav på ikke over 

4000,00. Det første retsmøde i sagen 

er berammet d. 26.3.1962 i Østre 

Landsret. Stævningen er overdraget 

til foreningens sagfører. 

Københavns Brandvæsen har god

kendt skurene og halvtaget. 

Dansk Sejlunion afholder instruk

tionskursus i Vejle i dagene d. 31.3. 

og 1.4. Formanden og kapsejladsche

fen vil deltage. 

Forslagene, der er indkommet til 

generalforsamlingen, drøftedes. 

Bestyrelsen agter selv at foreslå, at 

man forsøgsvis i sommersæsonen la

der fremstille nogle nøgler til klub

huset, således at de bådeejere, der bor 

i bådene, får adgang til toiletterne i 

klubhuset. 

Bestyrelsen foreslår ligeledes, at 

pladslejen for vinteroplæggere, der 

ikke er medlem af foreningen, sættes 

op til 12,00 pr. m2. 

Kassererens vederlag drøftedes og 

man enedes om at foreslå på gene

ralforsamlingen, at vederlaget forhøjes 

fra 2400,00 kr. årligt til 3.000,00 år

ligt. 

Orla Pedersen og Albert Carlsen 

havde været i Warnemiinde for at 

drøfte næste års Østersøuge. 

Havneudvalget har meddelt med

lemmerne gennem medlemsbladet, at 

alle ikke afmærkede bukke og klod

ser vil blive fjernede og brændt. 

Bestyrelsen vedtog at man anskaf

fede en særlig tavle, der viser både

nes placering i havnebassinerne; tav

len tænkes ophængt udenfor bestyrel-
sesværelset. 

Havneudvalget har i bladet bragt 

en tak til flere medlemmer, der har 

givet dem en håndsrækning i deres 
arbejde. 

Klubhusudvalget har haft et møde 

med restauratøren. 

Toilettet i mellemgangen vil blive 

åbnet for medlemmerne. 

Bestauratøren er gået ind på at be

tale hovedrengøringen i fremtiden. 

Bestauratøren har anmodet besty

relsen om at måtte lukke kl. 20,00 de 

fire første dage i ugen om vinteren. 

Opvarmningen af klubhuset disku

teredes og herunder fremgik det, al 

flere vinduesrammer i den store sal 

Lov ændringsforslag: 

Undertegnede tillader sig herved at 

fremsætte forslag om ansættelse af en 

statsautoriseret revisor til Sundby 

Sejlforening. 

Medlem nr. 594 

Bent Bendtsen. 

Andre forslag: 

Foreningen bygger en række skure 

og lejer dem ud til medlemmerne til 

en af bestyrelsen fastsat lejesum. 

Skure, der ikke holder de forskrifts

mæssige mål, kan ikke overdrages til 

andre, men skal fjernes eller nedri

ves, når de nuværende ejere ikke 

mere benytter dem. 

Alle skure i de reglementerede mål 

der bliver ledige, købes af foreningen 

til en pris, der svarer til deres stand, 

på basis af byggesummen for de nye 

skure, således at alle skure ad åre 

bliver SSF's ejendom, så man gennem 

udleje har en fast indtægt til stabili

sering af økonomien. 

Medlem nr. 75 

Hardy Christensen. 

Jeg tillader mig herved at fremsæt

te følgende forslag til generalforsam

lingen d. 26.3.1962. 

1. Den af forrige generalforsamling 

vedtagne toiletbygning optages til for

nyet overvejelse og prøvelse ved af

stemning. 

er utætte; disse vil nu blive repare

rede. 

Traktementet for børnene til faste

lavnsfesten er skænket af restauratø

ren. 

Langfredag arrangeres en revykaba

ret med dans i klubhuset. 

Formanden ønskede udarbejdet et 

budget over foreningens udgifter i 

1962. De respektive udvalg vil for

søge at give kassereren et overslag 

over, hvad de venter at skulle bruge 

af penge i årets løb. 

2. Annulleres den vedtagne toilet

bygning, udarbejdes et nyt forslag af 

bestyrelse eller byggeudvalg. Hvoref

ter det nye forslag sættes under de

bat, til vedtagelse eller forkastelse. 

Niels O. Nielsen. 

Bestyrelsen stiller forslag om, at 

man forsøgsvis i sommersæsonen 1962 

lader fremstille et antal nøgler til 

klubhusets foyer. Nøglerne kan lånes 

af de bådejere, der ønsker adgang til 

toiletterne udenfor klubhusets norma

le åbningstid. Der stilles et depositum 

på kr. 10,00 pr. nøgle. Nøglen tilbage

leveres efter sæsonens slutning. 

Bestyrelsen foreslår, at pladslejen 

for vinteroplæggere forhøjes fra kr. 

8,40 til 12,00 pr. m2. 

Bestyrelsen foreslår at forhøje kas

sererens vederlag fra kr. 2400,00 til 

3.000,00 årligt. 

Valg. 

Undertegnede foreslår medlem nr. 

530 Arndt Adrian som kandidat til 

bestyrelsen i den vacante stilling ef

ter Henning Nielsen. Adrian har er

klæret sig villig til at modtage valg. 

Medlem nr. 108 

Henri Madsen. 

Undertegnede foreslår Bent Bille 

Hansen og Leif Lindemann som må

lere. Begge d'herrer er villige til at 

modtage valg. 
J. Danris. 

Forslag til generalforsamlingen 
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C C 't R E G N S K A B  
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I n d t æ g t e r :  

Kassebeholdning pr. 1. januar 1961 
Indestående i bank pr. 1. januar 1961 
Postgirokonto pr. 1. januar 1961 

Ydelser fra medlemmer: 

Indskud 

Kontingenter: 
Aktive 32.063,00 
Passive 2.083,50 
Juniorer 1.764,00 
Passive B 42,00 
Indg. restancer. 1.264,50 

4.665,00 

Pladsleje: 

Aktive 20.931,50 
Vinteroplæggere 992,80 
Indg. restancer. 65,00 

Afgift af skabe 
Salg af emblemer 
Uafregnet depositum 

Indvundne renter 
Lejeafgift,  klubhus 

« sal 

Indgået fra benzinfonden 
Salg af klubmærker 
Ekstrakontingenter til særligt formål. 

37.217,00 

21.989,30 

586.00 
28,00 

100,00 

5.000,00 
135,00 

Kr. 

210,89 
6.314,01 

721,16 

64.585,30 

136,00 

5.135,00 
13.938,40 

183,00 
11.675.00 

102.898,76 

U d g i f t e r :  

Administrationsomkostninger: 

Administration 2.400,00 
Repræsentation 346,85 
Generalforsamlinger og møder . 1.983,65 
Revision 287,00 5.017,50 

Driftsomkostninger: 

Lejeafgift 9.500,00 
Ydelser på lån 17.453,48 
Pladsmand 6.600,00 
Kontorart., porto, tryksager, tlf. 
etc 2.715,42 
Skatter og vandafgift 1.543,05 
Renovation og kørsel af affald . 1.308,00 
Forsikringer 1.555,59 
Blomster og telegrammer 241,05 
Kontingenter til sejlsportsorga-
nisationer 1.896,00 
Elektricitet 1.715,62 
Sejlsportsblade 301,50 
Diverse 151,51 44.981,22 

Reparationer og vedligeholdelser: 

Klubhus og inventar 4.811,22 
Vogne 35,00 
Pladsen 2.923,38 
Skure 422,16 
Pramme 3.829,60 
Broer og bolværker 232,63 
Forskellige materialer 1.279,13 

Transport kr. 13.533,12 49.998,72 

Opgravning af 
renden 

tilskud og bidrag 

Elinstallationer 
Flag og standere . . .  
Cyklestativer 
Tjæring af skure etc. 
Affaldsbeholdere . . .  
Diverse 

Transport kr. 13.533,12 49.998,72 

15.068,00 
8.500,00 

Bladet: 

Trykning, clicheer, porto etc. 
-T- indgået for annoncer 

Sejlerskolen: 

Vedligeholdelse af øvelsesfar-
tojer 
Forsikring af øvelsesfartøjer ... 
Skolerekvisitter og afgifter 
Startpenge for juniorer 
Porto etc 

-i- indgået fra elever og bidrag . .  

6.568,00 

350,80 
122,85 
446,41 
717,90 
419 00 

85,00 

8.987,12 
1.966,00 

5.503,93 
655,00 
799,75 

75,00 
102,85 

7.136,53 
1.822,22 

Kapsejladser: 

Præmier, m. m 2.480,40 
startpenge 654,00 1.826,40 

Udgifter v/ kamme-
ratskabssejladsen .. 1.318,71 
-i- startpenge 300,00 1.018,71 

Fester: 

Fastelavnsfest 397,50 
Standerhejsning 1.372,50 
Pinsetur 772,50 
Set. Hansfest 242,00 
Af riggergilde 805,00 
Juletræ 335,95 
Diverse filmsaftener 233,85 

4.159,30 
-7- Andespil, overskud 719,38 

Bygning af optimistjoller etc. ... 3.810,18 
-I- indgåede bidrag 1.850,00 

Bankkonto: 
Saldo pr. 1. januar 1961 6.314,01 
Indsat 44.655,31 

50.969,32 
Hævet 44.207,59 

Girokonto: 
Saldo pr. 1. januar 1961 721,16 
Indsat 19.767,51 

20.488,67 
Hævet 17.493,63 

Kassebeholdning pr. 31. decem
ber 1961 

22.243,08 

7.021,12 

5.314,31 

2.845,1 1 

3.439,92 

1.960,18 

6.761,73 

2.995,04 

319,55 

Kr. 102.898,76 
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Status pr. 1. januar 1962 

A K T I V E R :  
Kasse- og bankbeholdning 10.076,32 
Broer og indhegninger 1,00 
Vogne og skinner 1,00 
Øvelsesbåd 1,00 
Juniorbåde 3.200,00 
Optimistjoller 3.000,00 
Skure 3.000,00 
Spil 2.600,00 
Klubhus, inventar etc 312.000,00 
Flagmast 1,00 

Deposita: 

Københavns kommune 3,000,00 
Københavns belysn.væsen ... 2,100,00 5.100,00 

Restancer: 

Kontingenter 2.064,50 
Pladsleje 280,50 2.345,00 

Kr 341.325,32 

P A S S I V E R :  

Sparekassen for København &. Omegn, lån ... 191.058,35 
Dansk Idrætsforbund, lån 16.000,00 
Ekstrakontingenter til spec. mål 11.675,00 

Forudbetalinger: 

Kontingenter 919,50 
Pladsleje 158,00 1.077,50 

Foreningens formue 121.514,47 

Kr 341.325,32 

Medlemstal: 

aktive 525 — passive 61 — juniorer 76. 

T .  S P A R R E  
kasserer. 

Kassererens kommentarer 

Indtægterne i regnskabsåret er i det væsentlige anvendt således: 

ca. 6 0/0 til administration — ca. 53,6 °/0 til driftsomkostninger 

— ca. 26,5 °/0 til reparation og vedligeholdelse — ca. 8,3 °/0 til 

bladet — ca. 6,3 °/0 til sejlerskolen — ca. 3,4 °/o til kapsejlad

ser — ca. 4 °/0 til fester — ca. 2,3 °/0 til optimistjoller. 

Indtægter: 

Indskud kr. 4665,00 fremkommer således: 
Aktive 78 stk. å 50,00 kr 3.900,00 
Passive 6 stk. å 25,00 kr 150,00 
Juniorer 31 stk. å 10,00 kr 310,00 

Overflyttet: 

Juniorer 7 stk. å 40,00 kr 280,00 
Passive 1 stk. å 25,00 kr 25,00 

Kr 4.665,00 

Udgifter: 

Udgifterne giver ikke anledning til særlige bemærkninger, 

Der var pr. 1. januar et medlemstal på ialt 629 
Tilgang (aktive 78, passive 6, juniorer 31) 115 

744 
Afgang (udmeldte 35, slettede 46, dødsfald 1) 82 

Medlemstal pr. 1. januar 1962 662 

Hermed anbefaler jeg regnskabet til generalforsamlingens 
velvillige behandling. 

T. SPARRE 

Aftrykte regnskab er revideret og fundet rigtigt. 

De anførte beholdninger var tilstede. 

København i februar 1962 

G .  Ø S T E R G A A R D  E G O N  R Y E F E L T  

revisor. revisor. 
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Pladsmand E. Madsen er pludselig af

gået ved døden den 13. marts i en alder 

af (54 år. 

Hermed er en del af vor plads og 

havn forsvundet, for pladsmand Mad

sen var i vor bevidsthed blevet sam

mentømret med det liv, der rører sig 

på vor bådeplads. Hvor mange fartøjer 

han i årenes lob har taget på land eller 

sat ud lader sig næppe gøre op; men 

han kendte dem alle, kendte deres svag

heder og dyder og behandlede dem der

efter. Et hjælpsomt menneske var han 

tillige, og det er ikke så få råd, der er 

vandret over disken i malerudsalget 

sammen med en god historie. Det var 

vel at mærke ikke blot de gamle med

lemmer, men også de nye han hjalp 

med råd og dåd. 

Gennem sit mere end 25-årige med

lemskab i S. S. F. samlede han en stor 

venneskare og forstod i sin gerning 

som pladsmand at omgærde sit arbej

de med respekt. 

Han vil derfor blive svær, for ikke at 

sige umulig at erstatte. 

Æret være hans minde. 

Gosta Øberg. 

Havneudvalget meddeler 
Parkering af cykler og motorkøre

tøjer i rundkørslen er forbudt. Cykler 

henvises til stativerne. Motorkøretøjer 

til pladserne uden for hegnet. 

Alle bukke og lignende grej, som 

ikke er tydelig mærket med navn el

ler nummer og som står ubenyttet 

hen, vil blive fjernet og brændt, da 

det er den bedste årstid at se, hvilket 

af det der er i brug. Mange medlem

mer sælger deres skib og glemmer at 

sælge eller fjerne disse effekter. 

* 
Da det bar vist sig umuligt at finde 

ejerne til en hel del skure, og S.S.F. 

herved ikke får betaling for disse, vil 

der nu blive udleveret et nyt nummer 

til hver skur, når der bliver betalt 

pladsleje for det. Skurejerne bedes 

opsætte disse numre snarest efter 

modtagelsen. 

* 
Har du solgt dit skiv og gerne vil 

sælge dit skur også eller er du ene om 

et dobbeltskur, så henvend dig til 

havneudvalget, som har en masse båd

ejere skrevet op til skurplads. 

Gamle skure, som ikke er bygget 

efter de reglementerede mål, må ikke 

videresælges. 

Fra bestyrelsen 
Ophalervognen på søndre plads 

brød ved juletid sammen under væg

ten af et stort skib. Vort medlem Jør

gen Ricardo, som er smed, tilbød 

straks at udbedre skaden og lavede 

et særdeles godt stykke smedearbejde, 

som vi herved siger ham hjertelig tak 

for. 

Det samme siger vi til smedemester 

Halgren, som har repareret låsetojet 

på hovedporten og som flere gange 

har stillet sit svejseapparat til dispo

sition for os. 

Svend Aage Larsen, »Bageren«, har 

været os behjælpelig med de nye num

merskilte til skurene, og Arent Adrian 

med opsætning og eftersyn af højtta

leranlæg. 

Sejerbo så på en rundtur på plad

sen, at vores store skarnkasser var 

fulde til over randen, besluttede reso

lut at tømme disse og køre al affaldet 

bort. 

Bravo Sejerbo og tak til. 

Toilettet i mellemgangen 
Medlemmerne gøres opmærksom på, 

at dette atter er åbnet for medlem

merne. 

C S B t  \  

BBiilKøa 

Eneforhandler af CRECE^T påhængsmotor 

Nye og gamle maskiner haves altid på lager 
Alle typer demonstreres uden forbindende 

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer 

Alt i farver og lakker til båden 

FRANK S. LAURSEN 
O r e s u n d s v e j  5 1  A s t a  2 9 3 9  
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Slettede 
medlemmer 

Aktive: 

J. Olsen, Grækenlandsvej 128, S. 

O. A. Hansen, Vesterbygade 31, Ka. 

S. J. Larsen, Bremensgade 23, S. 

S. R. Alvang, Portlandsvej 24, S. 

J. Jørgensen, Borgm. Fischersvej 2, mf., 

Valby. 

J. I. Jensen, Skalbjergvej 28, Ka. 

Gorm Jensen, Milanovej 9, S. 

H. T. Andersen, Gothersgade 157, K. 

B. S. Petersen, Caprivej 6, S. 

C. V. Nielsen, Palermovej 21, S. 

Carl Petersen, Ungarnsgade 26, S. 

J. Nordgren, Polensgade 5, S. 

Bent Jacobsen, Elbagade 57, S. 

Carlo Heinze, Milano vej 22, S. 

Aage Rasmussen, Parmagade 9, S. 

Børge Hessellund, Amagerbrogade 103, 

S. 

E. Aa. Andreasen, Niirnberggade 20, S. 

K. H. Heggelund, Rødegaard 15, S. 

K. Søe Jensen, Lillegrund 4, S. 

Viggo Hansen, Middelgrundsvej 21, S. 

Chr. Jensen, Østerdalsgade 11, S. 

Jan Svendsen, Godthåbsvej 84, F. 

K. Knudsen, Ahornsgade 11, S. 

O. Thøger Larsen, Øresundsvej 50, S. 

P. Lund Nielsen, Tingvej 8, S. 

Chr. Larsen, Straussvej 5, S. 

Benny Madsen, Holmbladsgade 34, S. 

J. O. Jørgensen, Jacob Abels Allé 105, 

Ka. 

H. Larsen, Frederiksgårdsallé 8 A, F. 

F. Johansen, Lyongade 11, S. 

V. Eskildsen, N. Fasanvej 126, F. 

H. Jørgensen, Norgesgade 6 B, S. 

O. Haurum, Overgaden o. V. 30 A, K. 

Carlo Jensen, Finlandsgade 19, S. 

V. S. Jensen, Vintergækvej 14, Ka. 

Chr. Christiansen, Hovmestervej 35, NV. 

Frits Andersen, Wesselgade 17, N. 

Passive: 

E. H. Jensen, Grækenlandsvej 88 B, S. 

H. N. Schmidt, Strandskolevej 223, 

Brøndby Str. 

K. Villadsen, Romsøgade 8, 0. 

P. O. Jørgensen, Gyldenlakvej 32, S. 

Juniorer: 

Kate Pedersen, Korsikavej 2, S. 

Claus René Carstensen, Hostrupshave 

26, V. 

Finn Laugesen, Hyben Allé 92, Ka. 

Ole Samsing, Brigadevej 11, S. 

Birgit F. Petersen, Øresundsvej 74, S. 

Nye medlemmer 

SutuMy. S&jÉpoxenu^. 

Hermed har vi fornøjelsen at byde føl

gende nye medlemmer velkommen i 

Sundby Sejl-Forening: 

Aktive:  

Chr. Olsen, 

Englandsvej 160, S. 

Jolle: Bjørn. 

Poul Nielsen, 

Irlandsvej 68, S. 

Jolle: Smut. 

Juniorer: 

Maj-Britt Sørensen, 

Vermlandsgade 70, S. 

Gennem Kongelig Dansk Yachtklub 

har Danske Sejlklubbers Optimistjol

leorganisation modtaget en invitation 

fra Optimist Class Bacing Association, 

London, til at udvælge fire optimist

jollesejlere, drenge eller piger i alde

ren 10—14 år, som deltagere i den 

første internationale optimistjolle-re

gatta i England den 11.—18. august. 

Joller stilles til disposition. 

De danske optimistjollesejlere bli

ver afhentet på flyveplads eller ved 

rutebådene af den arrangerende asso

ciations medlemmer, der ligeledes ta

ger sig af dem ved hjemrejsen. Alle 

udgifter under opholdet betales. De 

unge sejlere indlogeres hos private 

familier, der bor i nærheden af regat-

ta-banen, hvor der er andre børn i 

samme alder. Mindst to børn fra sam

me land kommer til at bo sammen, 

og der er lægehjælp til disposition. 

Der inviteres børn fra Holland, Nor

ge, Sverige, Tyskland og Finland samt 

alle i England, der har deres egen 

optimistjolle. 

Såfremt forældre eller venner måtte 

ønske at ledsage børnene, vil man 

såvidt muligt sørge for at reservere 

hotelophold, men kun børnene er gæ

ster. 

Ved udtagelsen herhjemme tages 

der særligt hensyn til de opnåede re

sultater under landsstævnet 1961 i 

Sønderborg. 

G. S. 

Indbydelser 
S.S.F. har i lighed med 1961 mod

taget tilbud fra »Bund Deutsche 

Segler« om atter i år at deltage i sej

ladserne i Warnemunde. 

Man kunne fra tysk side ønske del

tagelse i følgende klasser-. 

5,5 Storbåde, Drager, Flying Dutch-

mann, Finn-Jolle, Folkebåde, Piratjol

ler, O-Joller. 

Anmeldelse om deltagelse kan ske 

til juniorlederen Børge Theill Hansen 

og Orla H. Pedersen. 

L O R E N T Z E N  

AM 7118 y 
modtager med glæde 

annoncer til bladet! 



N R .  3  S S F S I D E  1  1  

De gode materialer til båden 

har 

G E M Y N T H E S  

F A R V E  &  T A P E T  
Ø R E S U N D S V E J  9 2  -  T L F .  S U N D B Y  2 1 8 5  

Få minutter fra bådepladsen! 

F A G M Æ S S I G  B E T J E N I N G !  

B E S T I L L I N G E R  M O D T A G E S !  

Drejer det sig om 

foto så gå til 

Oi 
Amagerbrogade 10/ - SUndby 4566 

(pipaluk) 

Cigarforretningen 
I. Jensen 

Ø R E S U N D S V E J  1 1 4  
(hjørnet af Milanovej) AM -13-IT 

Nærmeste forretning ved havnen! 

Har alt i 

T O B A K .  C I G A R E R ,  
C I G A R E T T E R  O L  

Køb og salg 

af lystfartøjer 
FORIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I S  
Balsamvej 8 Telf. 50 86 36 

C E R T I N A  
P R Æ C I S I O N S - U R E T  

Den r ig t ige  t id  t i l  den  r ig t ige  pr is  

K o b  d e t  h o s  

» K L O K K E M A G E R E N «  
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  

F I S K E G R E I  
og alt til 

S P O R T  O G  C A M P I N G  

K A I ' s  S P O R T  
Amagerbrogade 142 - Asta 38- 1238 

Havneudvalget 
Fra 1. februar forandrer havne

udvalget sin mødeaften fra tors

dag til fredag, således at havne

udvalget træffes i kassererens 

åbningstid. 

Afleveret til  postvæsenet 19.—3.—62. 

De helt rigtige 

sostærke farver 
fås lios MADS EM 

IIIalcruelsalget på Søndre Plads 

Alt  t i l  både!  
Riggerarbejde udfores! 

Både modtages 
i kommission ! 

Telf. 50 84 15 
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HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

Alt i 
H E R R E E K V I P E R I N G  

L I N G E R I  O G  K O N F E K T I O N  

K O N F E K T I O N  

JmcJc 
BUSSERONNER 

OG JAKKER 
OVERTRÆKSBUKSER 
FRAKKER 
SYDVESTE 

Hvide Satins 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 2 1 , 1 0  

Svære kvalitets 
Holmens bukser 
syes efter mål 
også til damer 4 3 , 5 0  

Gummisko 
hvide - blå rA 

khaki 1 1 , 5 0  

Yacht Club huerÅ r A 
fra 1 4 , 5 0  

USA huer og strik-huer 

Køjesække 

fra 1 1 , 5 0  

Gult sejlsports plastictøj 
Bukser 28,50 
Jakke m. hætte 30,50 

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

Største specialforretning- i arbejdstøj 

J .  P .  B A C H E R  T O R V E G A D E  3 3  .  A M  4 5 0 3  -  8 6 3 5  

Se^éspoAtt-påJcioeAftmfy 

købes hos BACHER 

Sejlsportshuer 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU 866 

Bådmotorer 
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K. 

Nye og brugte propeller 
samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25, S 
TELEFON 50 87 68 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -

Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  X I E L S E K  
Cumlbcrlandsgade 18 — Amg IV 02 

Cent. 14575 — Marskensgade 8 

ASSURANCE - ØBRO 7515 

I N D R A M N I N G  
i moderne rammer 

Spejle i  stort udvalg 

G L A R M E S T E R  J E S  S C H U L T Z  
Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i  I  d e n  B I L L I G S T E  p r i s !  

Næste nummer af bladet 

udkommer i  april. Stof t i l  bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. april. 

A /. GRØN & WITZRE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København K-

Udg. Sundby Sejl Forening 
Ansvarshavende redaktør: 
M. Andreasen, 
Nyrnberggade 50, Am 8384u 
Ekspedition: E. Lorentzen. 
Albaniensgade 2, Am 71 18 y 

Tryk: Karl Povlsen, 
Svanemosegaardsvej 4 - V 
Luna 37 88 
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EKSTRAORDINÆR 
generalforsamling 

torsdag d. 26 april 1962 kl. 19,30 pr. i klubhuset 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af ny bestyrelse 

Bestyrelsen består af 

1 Formand 

1 Kapsejladschef 

1 Skolechef 

1 Juniorleder 

5 Repræsentanter 

2 Suppleanter 

3. Valg af kasserer 

Efter den ekstraordinære generalforsamling 

fortsætter den ordinære generalforsamling fra 26 marts 
med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Lovændringsforslag 

3. Andre forslag 

4. Valg 

5. Eventuelt 

Følgende er på valg: 
1 suppleant for kassereren 

Revisor Egon Ryefeld 

Reviorsuppleant Folmer Larsen 

2 Målere: Jørgen Danris 
(modtager ikke genvalg) 

V. 
Afleveret til Dostvæsenet 13. anril 
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H U S K !  H U S K !  

FORÅRSFESTEN 
Langfredag den 20. april kl. 20 

Billetter å 5 kr. incl. baltegn fås hos restauratøren 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ lllilllllllllillllllllllllll!l!l!llllll!llllllllllil!lllllli 

|  STANDE RHEJSNING)  
i finder sted 

1 Lørdag den 12. maj 1962 kl. 16 § 
|  M U S I K  I K L U B H U S E T  §  

|  H U S K !  hvide huebetræk til standerhejsning 

llIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB 

F E S T U D V A L G E T  \  
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FARVE ISENKRAM 
RULLtGARPINER VitRKIOJ BEUA6 
PERSIENNER GLAS PORCELffN 

M A T  E R I A L  K Ø K K E N U D S T Y R  
ASTA 2929 

Eneforhandler af €RECE^T påhængsmotor 

Nye og gamle maskiner haves altid på lager 

Alle typer demonstreres uden forbindende 

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer 

Alt i farver og lakker til båden 

FRANK S. LAURSEN 

O r  e s i i n  d s  v  e  j  5 1  A s t a  2 9 2 9  

Bemærk! 
I tiden fra 1. april til 31. maj, 

begge dage inclusive, må elek

triske slibemaskiner ikke an

vendes på søn- og helligdage. 

El-tilslutningen til maskiner må 

kun foretages med dobbelt-iso-

lerede (D)-mærkede stik til de 

på pladsen opsatte stikdåser. 

Al benyttelse af elektricitet til 

lys og opvarmning er på det 

strengeste forbudt. 

si ot-iioi sk. amagerbrogade 246 
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VI GI'R DEM ET ORDENTLIGT SKUD FOR BOVEN 

Model 347 H 

fra kr. 42,- % 

O G  S T A N D A R D  

SEJL/SPORTS ANORAK 

i den moderne gule farve med påsvejst hætte, 

sluselukning, dobbelt overknapning, 
rustfri trykknapper og vindfang i ærmer. 

DEN KENDER ALLE! 

Overtræksbenklæder 
i samme kvaliteter, med kraftig 
bred elastik i linningen og lukning i siden. 
Let at tage på og af... 

Model 387 

fra kr.30,-
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amagerbrogade 246 



N R .  4  S S F S I D E  3  

Tilmelding lil sejlerskolen sker som 

tidligere meddelt her i bladet hos kas

sereren i dennes kontortid hver fredag 

aften. De udfyldte skemaer bedes afle

veret samme sted, helst samme aften. 

Prisen for kursus er kr. 25,00. 

Østersøregattaen 
Østersøregattaen finder sted den G. 

juli til 12. juli i Warnemiinde. Sidste 

frist for tilmelding er den 25. maj. 

Oplysninger fås hos sejladschefen og 

juniorlederen. 

* 

Torsdag den 22. marts kl. 19,30 havde 

vor navigationsskole afslutningsprøve. 

Navigationslærer hr. Undén mødte med 

16 elever; heraf var de 10 juniorer. 

Fra navigationsdirektoratet mødte 

hr. overlærer P. Funder, og som re

præsentanter for S.S.F. var tillige til 

stede hr. H. Hansen og juniorlederen 

Børge Theil Hansen. 13 af de frem

mødte elever bestod. 

Torsdag den 29. marts kl. 19 i klub

huset var der afslutning for elever fra 

vort tovværkskursus, som atter i vinter 

har været ledet af vort medlem, hr. Ej

ner Petersen; 12 elever var fremmødt, 

og alle bestod. Ifølge vor aftale med 

Kastrup Sejlklub har vi i vinter haft 4 

medlemmer fra denne klub på vore kur

ser, et arrangement, der har virket til 

begge parters glæde og tilfredshed. 

Vi vil nu, hvor vinterens arbejde er 

forbi, takke navigationslærer Undén og 

rigger Ejner Petersen for deres inter

esse for arbejdet og håbe, at de frem

over vil virke til gavn og glæde for 

S.S.F. 

J  u  n  i o r e r n e  
S .  S .  F. 

V J 

Navigationseksamen: 
Eksamen foregik torsdag den 22. 

marts. 

Vi skulle møde i Sundby kl. 18,30. 

Eksamen skulle foregå skriftligt i år; 

først fik vi en søkortsopgave, derefter 

en lille pause, og så 10 spørgsmål i sø

vejsregler. 

Vi var 11 juniorer, der skulle op, her

af bestod 7, 1 mødte ikke op, 3 gik des

værre ned. Det var kedeligt, men de 

må jo på den igen til næste år. 

De beståede ønskes til lykke. 

Påsken: 
Vi skulle gerne få juniorbådene klar 

til standerhejsningen, så vi håber, de 

fleste af jer vil mode op med glæde i 

påsken. 

Husk at passe jeres modepligt (som 

er slået op i juniorskuret), eller bliver 

I sat af sejladsholdet. 

Juniorredaktionen. 

Ebba. 
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Tumleren II 
iil Amerika 

Fra Berlingske Tidende har vi klip

pet nedenstående: 

Den amerikanske komponist og di

rigent, David Rose, kendt herhjemme 

bl. a. fra »Holidays for Strings«, har 

nogle gange besøgt Danmark for at 

finde et passende fartøj, som egner 

sig til installation af en dampmaskine. 

Under et ophold for nylig lykkedes 

det firmaet Klaus Baess at finde en 

karakteristisk dansk båd, sødygtig og 

rummelig, bygget på Fejø, som kom

ponisten forelskede sig i ved første 

blik. 

Efter en general-ombygning, anskaf

felse af håndlavede messinglanterner, 

beslag, lister og skorsten, samt ud

veksling af den gamle motor med en 

antik dampmaskine, vil den bomstær

ke Fejø-båd kunne tøffe af sted med 

vaskeægte damp og røg op af skorste

nen i sit ny hjem i Hollywood. 

David Rose, der har gamle damp

maskiner som hobby, er formand for 

Veteran-damplokomotiv-klubben i Hol

lywood. Som et kuriosum kan næv

nes, at han på sin grund har anlagt 

et specielt banelegeme, hvor forhisto

riske damp-lokomotiver kører rundt. 

Ved en lille festlighed blev fartøjet 

navngivet: »Four Roses« — Køben

havn, og navnepladen anbragt agter, 

og er nu klar til afskibning med 

»Lions Gate«, bound for Californien, 

hvor der allerede er bestilt TV-opta-

gelse af ankomsten til Los Angeles. 

G. S. 

Artiklen var prydet med et smukt 

billede af fartøjet, der er kendt af 

alle i Sundby Sejlforening under sit 

gamle navn »Tumleren II«. 

Mit bedste bådtoilet 

er helt enkelt en tragt med tætsluttende 

låg og tømmes med trykluft. Tragten 

er af 3 mm jernplade med en muffe ne

derst og varmgalvaniseret. Sædet er en 

gummislange, som tætter effektivt mod 

låget. Låget lukkes med to fløjmøttrik-

ker. Toilettet tømmes med en luftpum-

pe af samme slags, som bruges til luft

madrasser. 

Ved meget hårdt vejr har jeg låget 

lukket, men almindeligt står det åbent, 

så jeg kan bruge det til udtømning af 

opvaskervand o. a. 

SL/)NG£ TIL 

luTTPUMPÉ I, 

VAHbLlN/E 

Efter 10 års anvendelse er jeg fuldt 

tilfreds med dette toilet. I de første år 

havde jeg en ventil under den, men 

fandt, at den var overflødig, og fjer

nede den. Tage E. Rosén, 

Skipper of Clipper. 

Sakset fra »På kryds« nr. 4 1961. 

»Bedste«. 

Travl havn 
Helsingør Havn har tre gange så 

mange ind- og udsejlinger pr. døgn 

som New York Havn. I gennemsnit 

anløber et fartøj havnen hvert fjerde 

minut, hvilket giver 360 fartøjer pr. 

døgn. 

For at få denne kæmpetrafik til at 

glide smertefrit, har man ved indsej

lingen bygget et trafikfyr. Ydermere 

har man også indført radiotelefoni, 

så havnechefen kan kontakte kaptaj

nerne på de skibe, som ligger stop 

for rødt lys. 

Nye medlemmer 

Siwd&y. 

Hermed har vi fornøjelsen at byde føl

gende nye medlemmer velkommen i 

Sundby Sejl-Forening: 

Aktive: 

Benny Nielsen, 

Højdevej 41, S. 

Mb. Bjørn. 

Mads Hansen, 

Øresundsvej 120, S. 

U. båd. 

Aksel Hansen, 

Dovregade 11, S. 

Mb. Lykke Per. 

Chr. Olsen, 

Englandsvej 160, S. 

Jl. Bjørn. 

Poul Nielsen, 

Irlandsvej 68, S. 

Jl. Smut. 

Passive: 

Ove Anders Hansen, 

Vesterbygade 31, KA. 

Juniorer: 

Maj-Britt Sørensen, 

Vermlandsgade 70, S. 

Geert Burch Larsen, 

Taarnvej 11, Vanløse. 

Bjarne Wahlgren, 

Lemberggade 18, S. 

Torben Nielsen, 

Kildeløbet 63, Husum. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an

søgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

N .  B .  

Standerhejsningen 

er i år en lørdag 
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Tilbageblik... 
Når man har trådt sine barnesko, 

får man tit trang til at mindes 

dem man i tidens løb har elsket, 

mon de alle endnu findes? 

Den første kærlighed 

man som bekendt aldrig glemmer, 

med de følgende er det 

ligesom noget nemmer'. 

Min første kærlighed, 

står stadig for mit indre oje, 

ih! hvor vi sammen kunne os fornøje, 

selv om hun tit var knibsk, 

og ikke ville det samme som jeg, 

var vores samvær trods alt, 

en dejlig sommerleg. 

Portia hed hun, og af det 

var hun meget vigtig, 

opkaldt efter Shakespeares heltinde 

i »Købmanden i Venedig«, 

så derfor havde hun visse 

højtflyvende ambitioner, 

som sjældent stod i rimeligt forhold 

til hendes præstationer. 

Siden kom den søde, 

men noget sjuskede Marianne, 

men at det ikke altid er nok 

de er søde, måtte jeg sande; 

hun havde en skavank, 

ja, jeg synes den nævnes bør, 

åh, hun var rar og villig, 

men hun kunne ikke holde sig tør. 

Så forlod jeg hende, 

og var ensom en tid lang. 

Så kom Putte, det lille kræ, 

og mit hjerte jublede i sang, 

thi hun var som Biblens Eva 

af mit hankøns ribben skabt, 

hun var lille og smækker, 

og dansede så let og rapt. 

Men ak! med hende 

tog det en sørgelig ende. 

Jeg kom på hospital, 

sligt kan jo for alle hænde, 

og medens jeg der lå 

på mit smertens leje, 

gik hun en vinternat sine egne veje, 

jeg sørgede, og spurgte i syd og nord, 

men om hende hørte jeg aldrig et ord. 

I lang tid rugede jeg over 

min skæbnes hårde lod, 

nu skulle det være slut! 

Jeg stampede mod mine drifters brod. 

Men så en dag mødte jeg France, 

åh! hun bad om kærlighed, 

hun var så ensom og svigtet, 

lidt hærget var hun med. 

Vi slog vore pjalter sammen, 

det blev en lidenskabens rus, 

hun blomstrede op, blev smuk igen 

— vi levede i sus og dus. 

Som tiden gik, stillede jeg så store 

krav, 

som hun ikke kunne honorere, 

jeg forsøgte bravt, men forgæves 

mine krav at moderere. 

Vi tog afsked med hinanden, 

måske var jeg lidt for bøs, 

nu er hun vist blevet til 

noget af en allemands tøs. 

Da mødte jeg Tina, og faldt med et 

brag, 

og hende elsker jeg den dag i dag, 

vel så, hun er tyk og gammel 

og hun er temmelig tung, 

men hvad! jeg har jo også været 

kønnere 

og er heller ikke mere så ung. 

Hun er stor og mavesvær, 

og ih! sikke nogle baller! 

Hun er rigtig det man en matrone 

kalder. 

En skønhedskur har jeg foræret 

madammen, 

så nu er hun helt kæk og kåd, 

hun har givet mig flere rynker, 

men hun er min sidste, min dejligste 

båd! 

Hardy-C. 

a-

De københavnske sejlerskolers 
fælles ferietur 

går i år til Sønderborg 
med følgende program: 

Afgang den 7. 7. 1962 

København - Kalvehave 

Kalvehave-Lundeborg 

Lundeborg-Fåborg 

Fåborg-Dyvig 

Dyvig-Sønderborg 

Sønderborg-Svendborg 

Svendborg-Skælskør 

Skælskør-Vordingborg 

Vordingborg-Nyord 

Nyord-Præstø 

Præstø-S. S. F. 

Pris pr. deltager kr. 45,00. Heri er medregnet betaling for 

bustur til Tyskland. 

Private både over 3 tons kan i begrænset omfang deltage. 

Henvendelse til sejladschefen. 

Udførligt program i næste nummer af bladet! 
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Lyse fremtidsudsigter for sejlsporten! 
Fra Københavns Havneblad har vi 

sakset: 

De senere års umådelig store tilgang 

af nye lystfartøjer har efterhånden 

gjort det umuligt at skaffe flere ligge

pladser i lystbådehavnene, og »parke

ringsforholdene« blandt andet i Svane

møllen, hvor ca. 900 lystfartøjer ligger 

i trængsel og hindrer yderligere til

gang, samt de noget usikre forhold for 

sejlklubberne i den nordlige del af Kø

benhavns havn, hvor en eventuel frem

tidig udvidelse mod nord kan gøre 

klubberne hjemløse, har nu medført, at 

planer om et af verdens største sejl

sportsanlæg mellem Skovshoved og 

Bellevue er taget frem til drøftelse. 

Planerne, som man mener har en 

sandsynlig mulighed for at blive gen

nemført, skyldes et samarbejde mellem 

Kgl. Dansk Yachtklub, Dansk Sejlunion 

og civilingeniør Olaf Elbro, Vandbyg-

ningsdirektoratet, og de er i deres 

grundlæggende principper mere end 10 

år gamle — baseret på synspunkter an

lagt af den tidligere formand for 

K.D.Y., direktør Bøgelund-Jensen. 

Den nuværende formand, grosserer 

Tage Peetz, har ført planerne frem på 

ny med den begrundelse, at tidspunktet 

— på grund af den overvældende til

gang — nu synes at være inde til at 

skaffe københavnerne et sejlsportseldo-

rado for søsport af alle kategorier i 

nærheden af hovedstaden, men allige

vel så langt fra egentlig havneanlæg, at 

søsporten kan blive til mindst gene for 

den ind- og udgående skibsfart på Kø

benhavns havn. 

Projektet drejer sig om et søsports

ligt havneanlæg, beskyttet af en kæm

pemæssig dækmole, der vil kunne give 

læ for de mindst 2000 lystfartøjer og 

lige så mange joller, som dette nye an

læg kan rumme, og vanddybden er 

ideel, idet der i forvejen er 4—5 meter 

vand. 

Planerne, der tænkes gennemført i 

løbet af 25 år, søges udført i 3 etaper 

med plads til ca. 700 lystfartøjer i hver 

etape, og består i projektets første sta

dium af en udvidelse af Skovshoved 

havn med anlæg af en dækmole til ca. 

3 mill. kr., og denne føres så senere til

lige med indvortes broer helt op til 

sydkanten af Bellevue strand, hvor man 

har til hensigt at søge gennemført en 

offentlig tilgængelig tunnel under 

Strandvejen til Bellevue-området; end

videre påtænkes Hvidøre-parken med

taget i det nye anlæg som et rekreativt 

område, der også skal gøre plads til en 

fælles søsportspavillon. 

Når projektets første etape er fær

digbygget, forudser man en tilflytning 

af en stor del af den københavnske sejl

sport, som tidligere bl. a. har været 

henvist til lystbådehavnen i Svanemøl

lebugten, således at f. eks. lystbådehav

nen ved Langelinie kan blive et fristed 

for fremmede fartøjer på besøg. 

,  K l A ^ P E N B O R e  S T  

ORDRUP '///S/*"-
Bellevue 

UDV. BADESTR, f////f W//t HViDC^E PARKEN/ 4 £ 

k%7/7*> PARKER!MG-
9aMA I E R P ! A D $ ! E R  J 

I* *. zU: '' ' 

ur 
$TAJ>E 

kioomose 

KlUBNUSE oq 

RESTAURANT 

SKOVSHOVEP 

HAVN 
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Ved det samlede projekts afslutning 

vil man langs anlæggets nordlige ende 

anlægge en stor sandstrand til supple

ring af Bellevue's nord- og sydstrand, 

ligesom man helt ude ved de nye mole

hoveder påtænker at anlægge klubhuse 

sammen med nodvendige værksteder 

for sejl- og motorsport. 

Projektet er overgivet til gennem

gang hos den sejlsportsinteresserede 

Gentofte kommunalbestyrelse, som se

nere vil behandle det i samarbejde med 

en række af de storkøbenhavnske kom

muner. 

Det påtænkt^ sejlsportsanlæg med 

store »grønne områder« vil blive en at

traktion uden lige i Nordeuropa og vil 

også skabe et fristed for tusinder, der 

måske ikke har noget med selve sejl

sporten at gøre, og anlægget af en sej 1-

sportshavn af sådanne dimensioner vil 

ganske givet blive af allerstørste be

tydning, ikke blot for den danske sejl

sport, men også for København som 

centrum for nordeuropæisk sejlsport. 

Med hensyn til den økonomiske side 

af sagen har man tænkt sig at anmode 

staten, kommuner i Storkøbenhavn 

samt Københavns amt om at bekoste 

etableringen og finansieringen af dette 

store projekt. 

A. C. 

fe 

% O J M v 

Da flere af foreningens med

lemmer har ytret ønske om 

et foreningsmærke med vor 

stander t i l  at påsy enten på 

sweaters el ler jakke, har vi  

ladet fremsti l le et mærke, der 

kan købes for 3 kr. pr. stk. 

Mærket kan købes hos kas

sereren i kontortiden eller 

hos festudvalget. 

Mærket er fremsti l let i  2 ud

gaver; et for seniormedlem

mer og et for juniorer. 

Festudvalget hensti l ler t i l  

medlemmerne om snarest at 

købe det nye klubmærke. 

F E S T U D V A L G E T  

L O R E N T Z E N  

AM 7118 y 
modtager med glæde 

annoncer til bladet! 

Stof til bladet 
skal være redaktøren i hænde senest 1. maj 

Da vi desværre ikke personligt kan takke alle for deres 

venlige deltagelse ved vores faders E. Madsens båre, 

b r i n g e r  v i  h e r  v o r  b e d s t e  t a k !  

Familien. 



S I D E  8  S S F N R .  4  

Naturen er skøn, og for os sejlsports

folk er det vel navnlig det store åbne 

hav, sundet, fjordene og de mange 

vige, som kalder og lokker. 

Men naturen er også vældig og 

stærk; på få minutter kan den udløse 

kræfter så vældige, at vi små menne

sker står magtesløse. 

Kun hvis man lærer dens luner at 

kende og, hvad der i dette tilfælde er 

det billigste, lærer af andres erfarin

ger, kan man afbøde nogle af følgerne 

af naturens lunefulde indfald. 

Tænk, hvis stormen var kommet over 

os på et tidspunkt, hvor havnen var 

fyldt op med både; jeg tænker på de 

alt for mange, som ligger med dårlige 

fortøjninger og utilstrækkelige bund

fortøjninger; der kunne jo være blevet 

ødelagt for tusinder af kroner på far

tøjerne. 

De erfarne véd, hvad det betyder at 

have grejet i orden, men der kommer 

stadig væk nye og ukyndige til; til dem 

vil jeg sige: 

Deltag i foreningens kurser og ar

rangementer, som kan lære jer at fær

des rigtigt på vandet, og hvad I kan 

gøre for at sikre liv og ejendele bedst 

muligt. 630 R. H. 

Vinterstormen 

Husker du det endnu? — stormvej

ret, som gav højvande i vor havn, høj

vande, som de ældre medlemmer ikke 

mener at have set de sidste 25 år. 

Vandstanden var midt på dagen så 

høj, at man ikke kunne gå tørskoet på 

broerne, som lå og hoppede op og ned 

i takt med bølgeslagene, og mod aften 

var broerne helt overskyllede. 

På nordre plads stod vandet så langt 

op på land, at nogle af bukkene under 

de opklodsede fartøjer stod med benene 

i vand. 

Vejen ud langs nordre bro stod også 

på det yderste stykke under vand, og 

spunsvæggen på den østre mole, hvis 

ombygning på daværende tidspunkt 

kun var i sin vorden, fik et par slemme 

skrammer. 

Joh, mange vil sikkert huske det, 

både de medlemmer, som var tidligt på 

færde med forårsklargøringen, og de 

medlemmer, som året rundt jævnligt 

ser til deres både. 

Også det medlem, hvis speedbåd, ef

ter at vandstanden igen var blevet nor

mal, hang i sit ror og pegede lige ud i 

luften, burde have husket det, men nej, 

efter at have svævet frit i luften i en 

halv snes dage forsvandt båden ned på 

bunden af havnen og lå helt bordfyldt 

i en anden halv snes dage; kan man nu 

forstå det? 

Det var dog kun lidt eller intet, der 

skete i vor havn, da stormen kom på et 

for os heldigt tidspunkt, nemlig da kun 

nogle få strandjægere endnu havde de

res både liggende i vandet. 

Men mindet om de mange gæve fiske

re, som under udøvelsen af deres bar

ske erhverv med deres store, stærke 

kuttere sejlede lige lukt i døden, eller 

de store oversvømmelser i Hamburg, 

hvor flere hundrede mennesker omkom 

i vandmasserne, burde være et mene 

tekel — skriften på væggen, som adva

rer os imod at være overmodige og tro, 

at vi er nogle fandens ka'le, for det er 

vi ikke. 

Fyrskibene i Flinterenden inddraget. 

For kort tid siden har det svenske 

fyrvæsen inddraget de sidste fyrskibe i 

Flinterenden, idet fyrskibene »Kalk-

grundet« og »Oskarsgrundet« er bugse

ret til fyrvæsenets depot i Falsterbro. 

Til erstatning for fyrskibene har man 

etableret faste båkefyr med elektrisk 

lys og langt større rækkevidde end den 

tidligere lyskilde, som var petroleums-

og Agalys. 

Det er hensigten at udbygge det faste 

fyrsystem i Flinterenden med endnu en 

båke lidt syd for Oskarsgrundet, hvor

efter de landfaste fyr Ovre Flintrånnen 

og Nedre Flintrånnan i Lomma vil bli

ve nedlagt. 

Sakset fra Københavns Havneblad. 



NR. 4 S S F S I D E  9  

A l t  

bådebyggerarbejde 
udføres 

JØRGEN BOALTH 
Træffes på pladsen, eller henvendelse 

hos pladsmanden! 

N A V N  O G  S .  S .  F . ' s  
mærke i servicet 

udføres af 

Amager Porcelænsbrænderi 
Luganovej 8, København - Su 3770 

* 
Porcelæn modtages t i l  indbrænding 

Al t  i  guldpålægning 

Cigarforretningen 
I. Jensen 

Ø R E S U N D S V E J  1  1 4  
(hjørnet af Milanovej) AM 

Nærmeste forretning ved havnen! 

Rar alt i 

TOBAK, CIGARER, 

CIGARETTER OL 

Drejer det sig om 

foto så gå til 

Amagerbrogade 107 - SUndby 4566 

(pipaluk) 

C E R T I N A  
P R Æ C I S I O N S - U R E T  

Den rigtige tid til den rigtige pris 

Køb det hos 

» K L O K K E M A G E R E N «  
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  

Køb og salg 

af lystfartøjer 
FORIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I S  

Balsamvej 8 Telf. 50 86 36 

De gode materialer til båden 

har 

G E M Y N T H E S  

F A R V E  &  T A P E T  
ØRESUNDSVEJ 92 - TLF. SUNDBY 2185 

Få minutter fra bådepladsen ! 

F A G M Æ S S I G  B E T J E N I N G !  

B E S T I L L I N G E R  M O D T A G E S !  

F I S K E G R E I  
og alt til 

S P O R T  O G  C A M P I N G  

K A I ' s  S P O R T  
Amagerbrogade 142 - Asta 38-1238 

Havneudvalget 
Fra 1. februar forandrer havne

udvalget sin mødeaften fra tors

dag til fredag, således at havne

udvalget træffes i kassererens 

åbningstid. 

Afleveret til postvæsenet 16.—4.—62. 
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HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

Alt i 
H E R R E E K V I P E R I N G  

L I N G E R I  O G  K O N F E K T I O N  

K O N F E K T I O N  

JmcJc 
BUSSERONNER 

OG JAKKER 

OVERTRÆKSBUKSER 

FRAKKER 

SYDVESTE 

Hvide Satins 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 21,10 

Svære kvalitets 
Holmens bukser 
syes efter mål 
også til damer 43,50 

Gummisko 
hvide - blå 
khaki 11,50 

Yacht Club huer-* A r A 
fra 14,50 
USA huer og strik-huer 

Køjesække 

fra 11,50 

Gult sejlsports plastictøj 
Bukser 28,50 
Jakke m. hætte 30,50 

J .  P .  B A C H E R  

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

Største specialforretning i arbejdstøj 

TORVEGADE 33 . AM 4503 - 8635 

S&lføpOAtS-påldcQdMinfy 

købes hos BACHER 

Sejlsportshuer 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU 866 

Bådmotorer 
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K. 

Nye og biugte propeller 
samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25, S 
TELEFON 50 87 68 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -

Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  
Cumberlandsgade 18 — Amg 1V02 

r 

Cent. 14575 — Marskensgade 8 

ASSURANCE - ØBRO 7515 

I  N  D R A M N  I  N G  
i moderne rammer 

Spejle i stort udvalg 

G L A R M E S T E R  J E S  S C H U L T Z  

Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i l  d e n  B I L L I G S T E  p r i s !  

Næste nummer af bladet 

udkommer i maj. Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. maj. 

7s GRØN & W1TZRE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København K. 

Udg. Sundby Sejl Forening 
Ansvarshavende redaktør: 
M. Andreasen, 
Nyrnberggade 50, Am 8384u 
Ekspedition: E. Lorentzen. 
Albaniensgade 2, Am 71 18 y 
Tryk: Karl Povlsen, 
Svanemosegaardsvei 4 - V 
Luna 37 88 



S U N D B Y  S E J L -
F O R E N I N G  

M A J  1 » C 3  2  1 .  Å R G A N G  

I N D B Y D E L S E  
til fælles-feriesejladsen 1962 med sejlerskolerne fra 

Øresunds Sejlklubben »FREM« - Sejlklubben »SUNDET« - Kvindelig Sejlklub 

Københavns Amatør Sejlklub - Sundby Sejlforening - Sejlklubben »ØST« 

fra lørdag den 7. juli til lørdag- den 21. juli 1U02 

N U M M E R  

Turens program: 

Lørdag d. 7. Afg. fra Svanemølle-

havnen kl. 18,00. 

Søndag » 8. Ank. til Kalvehave. 

Mandag » 9. Kalvehave—Kragenæs. 

Tirsdag » 10. Kragenæs—Lunde

borg. 

Onsdag » 11. Lundeborg—Fåborg. 

NB. Såfremt vind og vejr skulle 

gøre det nødvendig, må der naturlig

vis regnes med, at der kan ske æn

dringer i sejladsplanen. 

Følgende søkort skal benyttes: 

Nr. 132. Sundet sydlige del. 

» 142. Store Bælt sydlige del. 

» 152. Lille Bæt sydlige del. 

» 155. Als Sund. 

» 100. Smålandsfarvandet vestlige 

del. 

» 101. Smålandsfarvandet østlige 

del. 

» 170. Farvandet syd for Fyn. 

» 171. Svendborg Sund. 

» 190. Fakse Bugt. 

Ledsagerfartøjer: Marinehjemme

værnet vil atter i år stille ledsager-

fartøjer til rådighed for bådene på 

turen. 

På denne fornøjelige og lærerige 

langtursejlads med klubbernes øvel-

Torsdag » 12. Fåborg—Dyvig. 

Fredag » 13. Dyvig—Sønderborg. 

Lørdag » 14. Udflugt til Tyskland. 

Søndag » 15. Sønderborg—Svend

borg. 

Mandag » 10. Svendborg—Skelskør. 

Tirsdag » 17. Skelskør—Vording

borg. 

sesbåde, vil der blive rig lejlighed 

til at opleve det spændende ved at 

gå på langfart i fremmede farvande 

under skiftende vejrforhold. En tur, 

hvor der skal sejles efter søkort og 

kompasset og hvor hver dag er en 

ny oplevelse. Desuden går turen gen

nem nogle af Danmarks skønneste 

farvande og der anduves en af de 

små idylliske havne for natten. Kort 

sagt: En rigtig ønskeferietur. 

Enhver elev på sejlerskolerne kan 

deltage, men det tilrådes at melde sig 

i god tid, da interessen for denne tur 

sikkert bliver meget stor. 

Tilmeldingen foregår til de respek

tive klubbers skolechefer og slutter så 

snart bådene er bemandet og senest 

den 20. juni. Ved tilmeldingen skal 

der betales ialt kr. 45,00, hvoraf de 

25 kr. skal bruges til udflugten til 

Tyskland, der foregår i busser og for

mentlig går til Kappeln, og de 20 kr. 

Onsdag » 18. Vordingborg—-

Nyord/Præstø. 

Torsdag » 19. Dispositionsdag. 

Fredag » 20. Nyord/Præstø -— 

Bødvig. 

Lørdag » 21. Bødvig Sundby 

Sejlf. 

En lur på ca. 400 sømil. 

til fælles udgifter såsom havnepenge 

o. lign. Til orientering kan det oply

ses, at hvert bådehold selv skal sørge 

for kosten, der beløber sig til ea. kr. 

150 pr. deltager for 14 dage. 

Private fartøjer på 3 tons og der

over, der er interesseret i at deltage 

i turen, kan tilmelde sig ved henven

delse til E. Fischer Hansen, Øresunds 

Sejlklubben »Frem«, eller privat: 

Thurøvcj 9, 2., København F. 

På denne tur skal der medbringes 

pas og sygekassebog. 

Et orienterende møde afholdes i 

Øresunds Sejlklubben »Frem«s klub

hus mandag den 2. juli kl. 19,30, hvor 

samtlige deltagere har mødepligt. 

På eskadreudvalgets vegne 

E. Fischer Hansen. 

Tilmeldelse til turen skal ske til 

skolechef Arndt Adrian, Holmblads-

gade 55. Telf. Am. 9250. 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej, S — SU 35016 

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand : Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S 
Næstformand og sekretær: Knud L. Andersen, Sirgræsvej 65, S. 50 23 73 

Kasserer: Arne Møller, Tønnesvej 39, S 50 85 20 

Havneudvalg: Carl Pedersen, Burmeistergade 8, K 
og Henning Sørensen, Kastrupvej 92, S 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Kaj Guldbech, Lergravsvej 5, S SU 14 y 

Vilh. Lindemann, Biens Allé 22, S 
Skolechef: Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S AM 92 56 

Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Rodosvej 50, S 
Kapsejladschef: Axel Petersen, Kastruplundgade 54, Kastrup.... 50 72 98 

Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 

Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 

Bestyrelsesværelse SU 3580 

Pladsmand: H. Trudsøe Larsen, Wesselgade 6, N LU 1821 v 

Restauratøren privat AS 3083 

°o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0 

K asserer 
Og 

havneudvalget 

træffes  

hver fredag: 
kl. 19—20,30 
i klubhuset 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

scot-house, amagerbrogade 246 
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VI GVtt DEM ET OEDMTLIGT SKI D FOR BOVEN 

Model 347 H 

fra kr. 42* 

O G  S T A N D A R D  

SEJLSPORTS AMOR AK 

i den moderne gule farve med påsvejst hætte, 

sluselukning, dobbelt overknapning, 

rustfri trykknapper og vindfang i ærmer ... 

D E N  K E N D E R  A L L E  !  

O vertræksbenkl æder 
i samme kvaliteter, med kraftig 

bred elastik i linningen og lukning i siden. 
L e t  a t  t a g e  p å  o g  a f . . .  

Model 387 

fra kr.30r 

.. • ̂  

amagerbrogade 246 
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Bestyrelsen 

I bageste række fra venstre: Henning Sørensen, Vilhelm Lindemann, Arndt 
Adrian, Knud Lindholm Andersen, Carl Petersen og kassereren Arne Møller. 
I nederste række fra venstre: Kai Guldbech, formand Sv. Aage Larsen, Axel 

Petersen og Børge Teil Hansen. 

Vor nye pladsinand 

Harry Trudsøe Larsen 

<7///7//////////////////7J& K©cre \ 

FRANK 6 LAU06 C M _____ 
Sfarve isenkmm 
Æ «uiuc«k»m ' v *n te i  »tine, 
f l  PERSIENNER (HAS PORCELÆN 
jM VOKSDU& SfORTW FlJrlUfArr. 
a  MATERIAL  KØKKENUOSTYR 
J ASTA 2.929 

Eneforhandler af CRECE^T påhængsmotor 
N y e  o g  g a m l e  m a s k i n e r  h a v e s  a l t i d  p å  l a g e r  

A l l e  t y p e r  d e m o n s t r e r e s  u d e n  f o r b i n d e n d e  

Her er stedet h vor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer 

Alt i farver og lakker til båden 

FRANK S. LAURSEN 
O r e s u n d s  v e j  5 1  A s t a  2 9 3 9  
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Fra generalforsamlingen 

Vor forhenværende formand, Gosta 

Øberg, åbnede mødet, bød forsamlin

gen velkommen og bad om forslag til 

dirigent. Kaj Guldbech blev valgt og 

gik straks over til valg af bestyrelse. 

Der blev bedt om forslag til en for

mand. Følgende blev foreslået: Adri

an, Svend Larsen og S. Christensen. 

Den sidste ønskede ikke at modta

ge valg og efter afstemning om de 

to tilbageværende blev Svend Larsen 

valgt til formand for vor forening. 

Følgende blev herefter valgt: Kap-

sejladschef Axel Petersen, skolechef 

Adrian, juniorleder Børge Hansen 

plus 5 repræsentanter: Knud Ander

sen, Vilhelm Lindemann, Kaj Guld

bech, Henning Sørensen, Carl Peter

sen plus 2 suppleanter: S. Christen

sen, R. Bech. 

Efter valget blev der 15 minutters 

pause inden man fortsatte med at 

færdigbehandle resten af dagsordenen 

fra den ordinære generalforsamling 

den 26/3 1962. 

Dirigent: Kaj Guldbech. 

S. Christensen, 

sekretær. 

Fortsættelse af den ordinære general

forsamling den 26/3 1962: 

Hardy Christensen blev valgt som 

dirigent. 

1. Bent Bentzens forslag om stats

autoriseret revisor opnåede ikke for

nødent stemmeflertal og som følge 

heraf var forslaget forkastet. 

2. Det af den afgåede bestyrelse 

fremsatte forslag med adgang til toi

letter i klubhuset blev vedtaget — 

således at medlemmer ved et deposi

tum på kr. 10,00 kan erhverve sig 

nøgle til samme. Pengene tilbagebe

tales ved aflevering af nøglen — nøg

lens værdi. 

3. Et forslag ligeledes stillet af den 

afgåede bestyrelse, hvorved fremme

de vinteroplæggere på vor plads får 

forhøjet pladslejen fra kr. 8,40 til kr. 

12,00 pr. kv.m blev ligeledes vedta

get. 

4. Hardy Christensens forslag an

gående skure på pladsen blev over

ladt til bestyrelsens overvejelse. 

5. Valg af kasserer. Arne Møller 

blev foreslået. Der var rejst krav om 

forhøjelse af kassererens løn, hvilket 

Arne Møller afstod fra, idet han ud

talte, at det ikke var for pengenes 

skyld, han midlertidigt påtog sig job

bet, men for at hjælpe foreningen 

i en nødsituation. Til kasserersup

pleant valgtes Hardy Christensen. 

Som målere valgtes: Bent Bille Han

sen og Leif Lindemann. 

6. Eventuelt. Herunder fremkom 

ikke noget af særlig interesse udover, 

at Lindemann imødegik de angreb, 

han mente ubeføjet vort medlem: Jør

gen Boalt. 

Han lovede i denne forbindelse, at 

den nye bestyrelse ville gå andre 

veje i sådanne alvorlige tildragelser. 

Til slut opfordrede vor dirigent med

lemmerne til at slutte op om vor ny

valgte bestyrelse og motiverede et 

trefoldigt leve for vor gamle forening 

SSF. 

Generalforsamlingen var besøgt af 

ca. 200 medlemmer. 

Dirigent: Hardy Christensen. 

S. Christensen, 
sekretær. 

Sejlerskolen 1962. 

Tilmelding til øvelsessejladserne 

kan nu finde sted og bedes foretaget 

snarest, dette kan ske hver fredag 

aften hos kasserer Arne Møller til de 

sædvanlige indbetalingstider. Prisen 

er 25,00 kr. for hele sæsonen. Der 

sejles ugens fem første dage fra kl. 

18,00 til ca. kl. 21. 

A. Adrian. 

Undertegnede anmoder med

lemmer, der tidligere har as

sisteret som lærer, om at 

sætte sig i forbindelse med 

skolechefen. 

A. Adrian 

Fra 

havneudvalget 
Medlemskort med kvittering for be

talt pladsleje for året 1962-63 skal 

forevises pladsmanden før fartøjet 

kan sættes i vandet. 

Sidste frist for Indbeta
ling- af plads og* sknrlejje 
er den 1. JTU1VI i år. 
Kye numre skal være på
sat skurene samme dato. 

Når du har fået fartøjet i vandet, skal 

dine klodser og bukke mærkes med 

navn eller nr. og anbringes efter 

pladsmandes anvisning. 
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P L A S T I C  -  G U L V T Æ P P E R  O G  L Ø B E R E  

Sundby 

Tapet- & Farvehandel 
Aksel H. Nielsen 

H O L M B L A D S G A D E  7 2  -  K Ø B E N H A V N  S  -  T E L F .  A M .  2 5 8 7  

Piiiseturen 
1963 

Pinseluren går i år lil Slclten og 

det er en sejltur på 17 sin fra SSF's 

havn. 

Vi sejler fra SSF's havn lørdag den 

9. juni kl. 15,30 og lørdag aften sam

les vi i Sletten havn. Havnefogeden 

har reserveret plads — man finder 

sig en plads, hygger sig og søndag 

morgen begynder løjerne. 

Der kan blive tovtrækning, sække-

og æggelob, fodboldkamp mellem sej

lere og motorbådsfolk og så er det 

vist passende med frokosten. Om af

tenen samles vi i Sletten kros festsal, 

hvor der er dans og forskellig under

holdning. 

Nu håber vi på stor deltagelse — 

benyt tegningslisterne i klubhuset ved 

hovedindgangen. 

For dem, der skal ad landevejen, 

afgår der busser fra Klampenborg 

station, men husk at tage bussen, der 

kører ad den gamle Strandvej. 

Festudvcilget. 

Det er 

L O R E N T Z E  N  
der modtager annoncer til bladet! 

Am. 7118 Y 

IIIIIIIII 

FREYTAG SEJL 
SKOVSHOVED HAVN 

( Tia. 

Bestyrelsesmødet den 24. 4. 1962 

Formand Sv. Aage Larsen bød vel

kommen og som 1. punkt blev poster

ne i bestyrelsen fordelt som folger: 

Formand: Sv. Aage Larsen. 

Næstformand og sekretær: Knud 

Lindholm Andersen. 

Havneudvalg: Carl Pedersen, Hen

ning Sørensen. 

Tilsynsførende og festudvalg: Kaj 

Guldbech, Vilh. Lindemann. 

Skolechef: Arndt Adrian. 

Kapsejladschef: Axel Petersen. 

Juniorledcr: Børge Tejl Hansen. 

Den ny kasserer Arne Møller og re

daktøren overværede det 1. bestyrel

sesmode. Der var indkommet 40 an

søgninger til stillingen som plads

mand. Disse blev gennemgået. 

Bestyrelsen blev enige om hurtigst 

at få ekstra kontingentet til toiletbyg

ningen sat på særkonto. 

Pladsmandens kontrakt — med hen

syn til pasningen af beplantningen 

omkring klubhuset— drøftedes. 

Bestyrelsen blev enige om at mødes 

igen søndag d. 29/4 kl. 10, hvorefter 

mødet blev hævet. 

AFTENKAPSEJLADSEN 

Kapsejladsudvalget meddeler 

1. aftenkapsejlads finder sted tirsdag d. 29, ds. kl. 19 
Startpenge kr. 4,00 
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Nye medlemmer 

SuuMtf SejllføÅjWMQ, 
E 
T 

Hermed har vi fornøjelsen at byde føl

gende nye medlemmer velkommen i 

Sundby Sejl-Forening: 

Aktive: 

Preben Petersen, 

Hovedgaden 19, St. Magleby. 

Mtb. »Lilian«. 

Niels Larsen, 

Englandsvej 278, Tårnby. 

Spb. »Mette«. 

Flemming Voss, 

Polensgade 50, S. 

U. bd. 

Lennart Thode, 

Kastrupvej 171, Kastrup. 

Jl. »Jim«. 

Finn Berg, 

Peter Rørdamsvej 27, K. 

U. bd. 

Poul Schack, 

Amagerbrogade 20, S. 

Kt. »Anny«. 

J. K. Bengtsen, 

Andreas Bjørnsgade 2, K. 

Krgjl. »Ditte«. 

Otto Thrane, 

Ved Kirkebjerg 42, Glostrup. 

Krgjl. »Olga«. 

Poul Gade, 

Kongelundsvej 36, S. 

Spds. »Lena«. 

Hans Jørgen Pedersen, 

Ungarnsgade 33, S. 

U. bd. 

Jørgen Larsen, 

Korintsvej 3, S. 

U. bd. 

Ib Andreasen, 

Landskronagade 57, 0. 

Krgjl. »Kit«. 

Juniorer: 

Bent Bøje, 

Ravennavej 19. 

Passive: 

Walther Bjørn, 

Ungarnsgade 62. 

Den 2. maj 1962 havde vor øvelses-

båd SSF 1 25 års jubilæum, idet den 

blev leveret foreningen den nævnte 

dato 1937. 

Fartøjet blev af bådebygger Thom

sen, Kalundborg, iflg. bilbrevet byg

get af Kalmarfyr på eg, kobberklin-

ket og rigget med gaffelrig. 

Kølen, der vejer 800 kg, er af bly. 

Kølboltene, der oprindelig var af 

galv. jern, er senere udskiftede med 

nye af rustfrit stål, men ellers er 

der, så vidt vi har kunnet skaffe op

lyst, ikke foretaget nævneværdige re

parationer på skroget. 

Det har således været godt kram, 

bådebygger Thomsen har leveret, og 

rigeligt de 1650 kr. værd, som for

eningen i sin tid betalte for fartøjet. 

Redaktionen. 

Maling* til båden! 

Selvfølgelig 

ØSTRIGSGADES FARVEHANDEL 
Østrigsgade 35 . Telf. AM. 7556 

F o r r e t n i n g e n  D e  k e n d e r  
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A l t  

bådebyggerarbejde 
udføres 

JØRGEN BO ALTH 
Træffes på pladsen, eller henvendelse 

hos pladsmanden! 

N A V N  O G  S .  S .  F . ' s  
mærke i servicet 

udføres af 

Amager Porcelænsbrænderi 
Luganovej 8, København - Su 3770 

* 
Porcelæn modtages t i l  indbrænding 

Al t  i  guldpålægning 

Cigarforretningen 
I. Jensen 

Ø R E S U N D S V E J  1 1 4  
(hjørnet af Milanovej) am 13 17 

Nærmeste forretning ved havnen! 

Ilar alt I 

TOBAK, CIGARER, 

CIGARETTER & ØL 

Drejer det sig om 

foto så gå til 

v&ns 

Amagerbrogade 107 - SUndby 4566 

(pipaluk) 

C E R T I N A  
P R Æ C I S I O N S - U R E T  

Den rigtige tid til den rigtige pris 

Kob det hos 

» K L O K K E M A G E R E N «  
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  

Køb og salg 

af lystfartøjer 
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I S  

Balsamvej 8 Telf. 50 86 36 

De gode materialer til båden 

har 

G E M Y N T H E S  

F A R V E  &  T A P E T  
Ø R E S U N D S V E J  9 2  -  T L F .  S U N D B Y  2 1 8 5  

Få minutter fra bådepladsen! 

F A G M Æ S S I G  B E T J E N I N G !  

B E S T I L L I N G E R  M O D T A G E S !  

F I S K E G R E I  
og alt til 

S P O R T  O G  C A M P I N G  

K A I ' s  S P O R T  
Amagerbrogade 142 - Asta 38-1238 

Erfarne 
Sejlere 

s ø g e s  som lærere 

på sejlerskolen. 

Afleveret til postvæsenet 17.—5.—62. 
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Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

Største specialforretning: i arbejdstøj 

J .  P .  B A C H E R  .  OBVECIAUE 22 . AM 4502 - 8635 

HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

Alt i 

H E R R E E K V I P E R I N G  

L I N G E R I  O G  K O N F E K T I O N  

K O N F E K T I O N  

JmaJc 
BUSSERONNER 

OG JAKKER 

OVERTRÆKSBUKSER 

FRAKKER 

SYDVESTE 

Hvide Satins 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 21,10 

Svære kvalitets 
Holmens bukser 
syes efter mål 
også til damer 43,50 

Gummisko 
hvide - blå 
khaki 11,50 

Yacht Club huer-t Å r A 

fra 14,50 
USA huer og strik-huer 

Køjesække 

fra 11,50 

Gult sejlsports plastictøj 
Bukser 28,50 
Jakke m. hætte 30,50 

Se^poxjU-påk(iaictmjMt 

købes hos BACHER 

Sejlsportshuer 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU 866 

Bmlmotorer 
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K. 

Nye og brugte propeller 
samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 5, S 
TELEFON 50 87 68 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -

Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  X I E L 8 E W  
Cumlierlandsgadc 18 — Amg 1¥02 

r 

Cent. 14575 — Marskensgade 8 

ASSURANCE - ØBRO 7515 

I N D R A M N I N G  
i moderne rammer 

Spejle i stort udvalg 

G L A R M E S T E R  J E S  S C H U L T Z  

Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i  I  d e n  B I L L I G S T E  p r i s !  

Næste nummer af bladet 

udkommer i juni. Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. juni. 

'/. GRØN & WITZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København K-

Udg. Sundby Sejl Forening 
Ansvarshavende redaktør: 
M. Andreasen, 
Nyrnberggade 50, Am 8384u 
Ekspedition: E. Lorentzen. 
Albaniensgade 2, Am 71 18 y 
Tryk: Karl Povlsen, 
Svanemosegaardsvej 4 - V 
Luna 37 88 
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SCT. HANSFEST 
Atter i år 

vil der blive afholdt stor Set. Hansfest i klubhuset 

Der bliver 

f DANS - STORT BÅL 
i 
} Fakkeltog udført af kajakklubbens medlemmer 

Festudvalget opfordrer medlemmerne til at gøre 

aftenen så festlig som mulig ved at hænge lamper 

op i bådene og på kajen. Senere vil der blive 

afbrændt et stort festfyrværkeri. 

Fesutdvalget 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej, S — SU 35016 

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S 
Næstformand og sekretær: Knud L. Andersen, Sirgræsvej 65, S. 50 23 73 

Kasserer: Arne Møller, Tønnesvej 39, S 50 85 20 

Havneudvalg: Carl Pedersen, Burmeistergade 8, K 
og Henning Sørensen, Kastrupvej 92, S 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Kaj Guldbech, Lergravsvej 5, S SU 14 y 

Vilh. Lindemann, Biens Allé 22, S 
Skolechef: Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S AM 92 56 

Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Rodosvej 50, S 
Kapsejladschef: Axel Petersen, Kastruplundgade 54, Kastrup.... 50 72 98 

Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 

Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 

Bestyrelsesværelse SU 3580 

Pladsmand: H. Trudsøe Larsen, Wesselgade 6, N LU 1821 v 

Restauratøren privat AS 3083 

«c °o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0 

K a§§erer 

ogr 

* 
havneudvalget 

træffes  

hver fredag: 
kl. I9-S0,30 

i klubhuset 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

sejere var i livsfare 

S 
© 2 

S H 
* 

* 5 - s* 
s 

De unge mennesker overraskes af en 
byge, som fik „Petrusjka" til at kæntre. 
De havde ellers rebet storsejlet godt ned 
under hensyn til det friske vejr. Båden 
sank så hurtigt, at der ikke var tid for 
de unge sejlere at gribe redningsvestene. 
De måtte svømme uden, men rev tøjet 
af sig for bedre at kunne svømme. 

Søen er lunefuld, og selv erfarne sejlere kan komme i uven

tede fare situationer. Idet kritiske øjeblik er det ikke tilstræk

keligt blot at have redningsmateriel ombord. Hver mand må 

være sikret ved at have flydevest på lige fra starten. 

Elvstrømvesten er smidig og let og besværer ikke bevægelserne. 

Den bæres let under en sweater eller under det populære gule 

Imak sejlsportstøj. Den fås i størrelser til: 

Voksne FRA kr. 55børn kr. 39,85 

- H 

A M A G E R B R O G A D E  2 4 6  * 5 0  8 0 2 0  
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Bestyrelsesmødet mandag den 21. maj 

Under bestyrelsens gennemgang af 

regnskaberne savnedes bilag fra årene 

1958—61. Revisorerne Østergaard, Bye-

feld og Øberg var indkaldt til mødet. De 

udtrykte deres forbløffelse over de 

manglende bøger og bilag og lovede om

gående at undersøge sagen. 

Der var kommet indbydelse fra iMo-

torbådsunionen om deltagelse i repræ

sentantskabsmødet, som afholdtes i Ri

be lørdag den 26. maj. 

Formand Sv. Aage Larsen, Kai Guld

bech, Vilh. Lindemann repræsenterede 

S.S.F. 

Borge Tejl Hansen fik til juniorafde

lingen bevilget materialer til optimist

jollebroen udfor nordre mole. 

Det blev vedtaget at reparere broer

ne på vestsiden af havnen (ud for søn

dre plads). 

Stikbroerne ved søndre slæbested og 

mastekran affendres. 

Vedrørende dispensation ved brug af 

spillet enedes man om, at et bestyrel

sesmedlem, der er i stand til at betjene 

spillene, eller et dertil bemyndiget med

lem i en nødsituation må anvende dette. 

Spørgsmålet vil blive indbragt på 

forstkommende generalforsamling. 

Bestyrelsen meddeler, at der nu er 

mulighed for aktive medlemmer til at 

få nøgle til vestibulen med adgang til 

toiletterne. 

Der betales et depositum kr. 10,00, 

som tilbagebetales ved nøglens afleve

ring med fradrag af nøglens pris 3 kr. 

For medlemmer, der ikke har afleveret 

sin nøgle inden 1. november 1962, for

tabes retten til det stillede depositum. 

Benzinpengene er kommet, og i år blev 

det kun til 11.240,75 mod 13.938,40 i 1961 

det lille beløb skyldes væsenligt de mang

lende skemaer, der trods returporto ikke 

blev tilbagesendt. 

Dansk Motorbåds Union's repræsentant

skabsmøde afholdtes i Ribe lørdag d. 26 

maj. 

Der afsluttedes med en udflugt, - sejlads 

til Kammerslusen. Tre af vore bestyrelses

medlemmer deltog i mødet og referatet vil 

blive aflagt for medlemmerne på efterårs-

generalforsamlingen. 

Bestyrelsen blev enige om at hæve 

lejen for øvelsesbåden som følger: 10 

kr. for en lørdag, 20 kr. for en søndag 

— week-end 30 kr. Indbetaling og af

tale med skolechefen. 

Vanføreturen bliver i år lørdag d. 

11. august kl. 14. 

Festudvalget påtænker at afholde en 

stor offentlig havnefest i den første 

halvdel af september. 

Kapsejlads kalenderen kan afhentes 

hos Axel Petersen (Bedste). 

Benzinmanden beder os med

dele, at han nu også sælger 

dieselolie fra tank. 

MARIN 

Europas mest solgte 
påhængsmotorer 

MARIN 

Pålidelig og økono
misk langtursmotor. 
Bruger kun ca. 0,7 
liter i timen. Gi'r 
med ekstratank op 
til 12 timers sejlads 
pr. påfyldn. Vejl. pris 
kr. 995,-. Med ekstra
tank kr. 1.065,-. 

MARIN 8 W>k 

Den billigste i den 
kraftige 8 hk klasse 
egnet både til fisker
både, små færgebåde, 
speedbåde og store 
sejlere. Aut. magna-
pultstart, kobling og 
choker. Vejl. pris 
kr. 1.890.-. 

Crescent familiebåd 
Sødygtig 3-perso 
ners fiberqlas-
båd. 

MARIN 

Længde 
3,3 m,bredde 

1,43 m. Vægt ca. 80 kg. 
Vejl. pris kr. 1975,-. 

S V E N S K  K V A L I T E T  
I  V E R D E N S K L A S S E  

Ses og- fås hos 

„Crescent specialisten" 
FRANK S. LAI RSEN 

Oresundsvej 51 - III. Asta 29 29 

Demonstration 

helt uden forbindende 

Alt i skibsfarve, redningsveste m. ni. 

K O M  I N D  
os' få den store flotte 

farvestrålende brochure! 

Husk! Husk! 
Sæt navn på dine bukke 
og- klodser. — Hvad der 
ikke er mærket, vil blive 
brændt. 

11 a vii e n d valgret. 
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3 U N D B Y  nSEJL-^ O R E N I N G  R E G N S K A B  
for tiden l.-l. til 15.-S. 1962 

Afholdte udgifter ca. fra 1/1 - ca. 15/5 1962 

Administration: 

Kassererhonorar (Sparre) 
Generalforsamling & bestyrelses

møder (521,10) 
Revision 

Driftsomkostninger: 

Lejeafgift, kommunen 
Ydelse på lån, Sparekassen 
Pladsmand 
Frimærker 
Telefon 
Kørsel 
Ejendomsskatter og vandafgifter . 
Blomster 
Sejlsportsblade 
Kontingent, sejlsportsorganit 
Elektricitet 
Emblemer (500 stk.) 
Annoncer, vedr. pladsmand 
Juridisk assistance 
Diverse 

Reparation og vedligeholdelse, 

havn, plads og klubhus: 

Havn og plads 
Klubhus 

Bladet: 

Trykning, klicheer, porto m. m.. . 
Bladmøder 

-1- indgåede annoncer 

Sejlerskolen: 

Vedligeholdelse og forsikring af 
juniorbåde 

Kursus 
Forsikring SSF I 

Kapsejladser: 

Præmie, instruktionskursus m. m. 

Fester: 

Underskud (det bemærkes at un
derskuddet ved standerhejs
ningen ikke et kommet med).. 

1.200,00 

1.212,45 
259,35 

5.887,06 
7.726,74 
1.165,00 

396,59 
700,87 

52,50 
497,52 
172,75 

63,60 
652,00 
417,30 

1.480,91 
796,90 
225,00 

18,50 

2.090,74 
2.199,62 

3.601,80 
54,25 

3.656,05 
582,00 

2.536,80 
141,25 
195,00 

Kr. 

2.671,80 

20.253,24 

4.290,36 

3.074,05 

2.873,05 

584,15 

1.265,70 

35.012,35 

Budget pr. 15/5 1962 og året ud 

Kasse-, bank- og girobeholdning 12.200,00 
Resterende plads- og skurleje samt 

kontingenter 32.400,00 
Benzin penge 12.000,00 
Leje af klubhus 2.500,00 

Kr 59.100,00 

Administration: 

Resterende kassererhonorar 1.200,00 
Repræsentation 300,00 
Generalforsamling og møder .... 1.300,00 
Revision 100,00 2.900,00 

Driftsudgifter: 

Lejeafgift, kommunen 7.893,00 
Ydelse, sparekasselån 7.726,74 
Ydelse, lån Dansk Idrætsforbund 2000,00 
Resterende lån og feriepenge til 

Madsens efterfølger 979,00 
Køb af skur, Madsens efterfølger 700,00 
Ny pladsmand 4.800,00 
Ejendomsskatter og vandafgifter . 1.450,00 
Refusion af ejendomsskatter 1.100,00 
Kontorartikler, porto m. m. (nye 

kartotekskort i år 3.600,00 
Renovation 240,00 
Kørsel af affald 900,00 
Forsikringer 1.550,00 
Blomster og telegrammer 200,00 
Kontingenter til seilsportsorganit. 1.300,00 
Lysregninger 1.250,00 
Sejlsportsblade 250,00 
Diverse 150,00 36.088,74 

Bladet: 7 000,00 

Sejlerskolen: 3.000,00 

Kapsejlads: 2.500,00 

Fester: 2.500,00 

Konto for specielle formål: 

Indbetalt i 1962 400,00 

Til havn og plads samt klubhus: 4.711.26 

Herfra går imidlertid en regning 
på ca. 800 kr. for reparationer af 
vandledninger på pladsen. 

Kr 59.100,00 

Såfremt de forskelige udvalg ikke overskrider de anførte be
løb, vil regnskabet balancere, men der har ikke fundet nogen 

opsparing sted. 
Kassereren 

Bemærkninger til regnskabet, se næste side! 
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Den n/e farvehandel 

G E M Y N T H E S  

F A R V E  &  T A P E T  
Ø R E S U N D S V E J  9 2  -  T L F .  S U N D B Y  2 1 8 5  

F Å  M I N U T T E R F R A  B Å D E P L A D S E N  

F A G M Æ S S I G  B E T J E N I N G !  

V I L L A -  O G  G R U N D S A L G  P Å  A M A G E R  

O M P R I O R I T E R I N G  

K Ø B  O G  S A L G  A F  G O D E  P A N T E B R E V E  

/S S. _ \ iP .  
ty* 

ROBERT MØLLER & SØN 
Statsexam. ejendomsmæglere 

A M A G E R B R O G A D E  1 8 4  

Telefoner: 
S U N D B Y  4 8 2 0  
S U N D B Y  6 2  2 0  K o n t o r t i d  9 - 1 7 , 3 0  
S U N D B Y  7 0 2 0 ]  l ø r d a g  9 - 1 2  

c« nr ™ i efter kontortid 
50 85 20 | samt efter aftale 

Supplerende bemærkninger til budget pr. 15.5.1962 
På grund af manglende materiale er 

belobene beregnet ud fra de udgifter, 

der er afholdt i år samt sidste års regn

skab. 

På denne måde kan store unøjagtig

heder opstå inden for de forskellige 

grupper, men i store træk kan budget

tet anvendes. 

Sammenlignet med sidste år ligger 

benzinpengene betydeligt lavere på 

grund af for få returnerede skemaer, 

og det til trods for, at der ved de ud

sendte benzinskemaer var vedlagt fran

keret svarkuvert. 

I belobet til kommunen vedr. lejeaf

gift er der sket en stigning, og der er 

beregnet 3 rater, idet der nemlig for

falder en rate til 1. 1. 1963, og vi må 

nødvendigvis have beløbet disponibelt 

ved årets udgang. 

Med hensyn til »kontoen for specielle 

formål«, der opstod sidste år i forbin

delse med ønsket om nye toiletbygnin

ger kan det meddeles, at saldoen pr. 

31. 12. 1961 ialt kr. 11.675,— er indsat 

på bankbog. De senere indbetalte 400 

kr. vil ligeledes blive indsat på samme 

bog. 

For at få regnskabet til at balancere 

har det været nødvendigt at nedskære 

belobene til havneudvalget betydeligt, 

og alligevel har der ikke fundet nogen 

opsparing sted. 

Det udbetalte kassererhonorar er 

tr ods en regnskabsperiode på kun 4Vj 

måned oppe på 1200 kr., på grund af 

den tidligere kasserers ekstraordinære 

store arbejde i forbindelse med for

højelse af pladslejen. 

Under posten »annoncer vedr. plads

mand« kan det oplyses, at der har fun

det en dobbeltindbetaling sted, således 

at beløbet bliver kr. 187,50 mindre. 

Parkering: 
Undgå venligst at parkere på 

venstre side af indkørselen til klub

huset, det er medlemmerne der 

skal betale de knækkede fliser og 

nedkørte kantsten. 

Havneudvalget 

V I S  H E R T 8 T N !  

O 

GENNEM • HÆVNEN 
især speedbåde og motorbåde 

glemmer dette! 

Slusens åbningstider 
15. maj til 15. september 

Hverdage kl. 5 til kl. 20. 

Søn- og helligdage kl. 6 til kl. 10 

og fra kl. 17 til kl. 20. 
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Nye medlemmer 
som søger optagelse 

L Simd&y. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an

søgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Aktive: 

Anette Svendsen, 

Tibirkegade 15, N. 

u/bd. 

Søren Rønø, 

Dianavej 32, Vanløse 

u/bd. 

Preben Prægel, 

Bille Brahesvej 11 A, F. 

u/bd. 

Jan Nordhoek, 

Cumberlandsgade 12, S. 

Piratjl. u/navn 

Bill Højeisen, 

Peder Lykkesvej 64, S. 

u/bd. 

Werner Frejst, 

Blågårdsgade 29 A, N. 

u/bd. 

Per Tungelund, 

Vestbirk allé 22, Kst. 

U.bd. 

Vilhelm Jørgensen, 

Gammel Landevej, Glostrup. 

Mtb. »Glenten«. 

B. V. Rømer, 

Solbjergvej 11, F. 

!Mt. jolle »Rundula«. 

Evald Oggesen, 

Rurmeistergade 16, K. 

Mt. båd »Hille«. 

Anker Tim Sørensen, 

Sixtusvej 4, S. 

Mtb. »Number one«. 

Rent Jørgensen, 

Jesper Rrochmansgade 11, N. 

Mtb. »Miki«. 

Hans Kabbelgaard Mikkelsen, 

Store Kongensgade 48, K. 

Mtb. u/n. 

Doris Pedersen, 

Egtvedvej 10, Kast. 

U. b'd. 

Kai Chr. Pedersen, 

Olfert Fischersgade 44, K. 

Jl. u/n. 

Hans Jørgen Truelsen, 

Quintus allé 15, S. 

U.bd. 

Rigmor Strecker, 

Aabakkevej 28, F. 

U.bd. 

Juniorer: 

Helle Strecker, 

Aabakkevej 28, F. 

Steffen Hermansen, 

Limgaarden 4, S. 

Kim Kristensen, 

Ullerupgade 1, V. 

Benny Nielsen, 

Estlandsgade 9 

Passive: 

Kylle Kristensen, 

Ullerupgade 1 

Peter Kai Nielsen, 

Hessensgade 32, S. 

Edvin Olsen, 

Florensvej 11, S. 

Sonja Malmdorf, 

Sirgræsvej 65, S. 

E f t e r l y s n i n g !  
Et sæt petroleumslanterner til øvel-

sesbåden købes. — Henvendelse til 

skolechefen Arnt Adrian. 

Fra havneudvalget 
Havneudvalget gør opmærksom på 

følgende: 

Love, § 3, stk. 2: 

Fartøjer, der ønskes optaget i for

eningen, skal forud synes og godken

des af havneudvalget. Dette må kun 

godkende lystfartøjer i velholdt stand. 

§ 5, stk. 2: 

For havneafgiftens vedkommende gi

ves ingen restancefrist. 

Pladsen, § 1, stk. 2, 3, 4: 

Medlemmerne står til ansvar for de

res families og besøgendes opførsel 

overalt på foreningens areal. 

Cykler skal henstilles i de stativer, 

som findes; dersom cykler henstilles 

op ad klubhuset eller op ad de på plad

sen værende fartøjer, vil de blive fjer

net uden ansvar. 

Al cykel-, motorcykel- og automobil

kørsel på havnepladsen er forbudt. 

Undtaget herfra er transport af varer 

til klubhuset og fartøjer. 

§  2 :  

Al urenlighed overalt på pladsen og 

i havnen er strengt forbudt; alt affald 

og ubrugelige ting skal anbringes efter 

pladsmandens anvisning. 

§ 4: 

Det enkelte medlem skal sørge for at 

have grejer til ophaling såsom afstiv-

ningspæle, bukke og klodser. Dette grej 

skal være tydeligt mærket med ejers 

eller fartøjs navn eller nr. 

Om foråret efter fartøjets udsætning 

skal grejerne, dersom de ikke tages 

hjem, anbringes på en af pladsmanden 

anvist plads. 

Ophalingsgrejer, som er mærket med 

ejers eller fartøjs navn, må ikke uret

mæssigt lånes eller fjernes fra pladsen; 

noget sådant vil blive betragtet som 

tyveri. 

HAVNEN, § 1: 

Medlemmer, som er tildelt plads i 

havnen, skal ved nyanskaffelse eller 

bytning af fartøjer forud meddele dette 

til havneudvalget. 
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Svagføreturen d. 11. august 1962 
der bliver i år ca. 50 - 60 deltagere 

De motorbådsejere som vil være med til at gøre dagen så festlig som 

mulig ved at stille sig selv og deres båd til rådighed bedes henvende sig 

til bestyrelsen. 

Maling: til båden! 

Selvfølgelig 

Ø S T R I G S G A D E S  F A R V E H A N D E L  
Østrigsgade 35 . Telf. AM. 75 56 

F o r r e t n i n g e n  D e  k e n d e r  

Undladelse af dette vil medføre, at 

havneplads ikke kan opnås, for forhol

dene tillader det (ca. 3 år i øjebikket). 

Salg af fartøjer skal straks meddeles 

havneudvalget. 

Handel med og udlejning af fartøjer 

i erhvervsøjemed er forbudt. 

Alle fartøjer, uanset størrelse eller 

art, skal være tydeligt mærkede med 

navn og hjemsted. 

Alle fartøjer skal opmåles af havne

udvalget for beregning af havneafgift. 

Målingen foretages efter metersyste

met. 

§ 2, stk. 1, 3 og 4. 

Havneplads kan kun tildeles medlem

mer med lystfartøj. 

Indbyrdes bytning af havneplads 

uden havneudvalgets tilladelse er for

budt. 

Salg af fartøj i forbindelse med hav

neplads og plads på land er forbudt. 

§ 5: 

For at opnå plads i havnen må ved

kommende sikre sig ved tegning hos 

havneudvalget. Alle pladser i havnen, 

som ikke rettidigt er blevet betalt, over

går til foreningens disposition. 

§ 7: 

Et fartoj, som trods påtale ikke hol

des i en sådan orden og stand, som må 

kunne kræves af et lystfartøj, kan af 

bestyrelsen bortvises fra havnen. 

Om ankepåstand 
til Dansk Sejlunion, af undertegnede 

nedlagt på vor ekstraordinære general

forsamling den 11. april i år, har jeg i 

brev af 12. maj fra DSU modtaget svar. 

Jeg havde stillet to konkrete spørgs

mål til unionen, nemlig spørgsmål 1: 

»om den på den ordinære generalfor

samling den 26. marts 1962 foretagne 

afstemning om protokol og beretning 

kan eller bør omgøres, og i bekræf

tende fald på hvilken måde?« 

og spørgsmål 2: 

»er det ulovligt — og i bekræftende 

fald hvor står det skrevet — at stille 

ændringsforslag til en udsendt dags

orden, når ændringsforslaget ikke har 

relation til noget punkt på den ud

sendte dagsorden?« 

Til det første spørgsmål havde jeg 

motiveret, at dirigenten på den nævnte 

generalforsamling sad overhørig et 

krav fra flere medlemmer om skriftlig 

afstemning, og at der på mødet var tre 

kategorier medlemmer til stede, aktive, 

passive og juniorer, hvoraf kun de ak

tive har stemmeret ifølge vore love. 

Til dette spørgsmål har unionens juri

diske rådgiver svaret, »at det er tvivl

somt, om Henri Madsen har noget man

dat til at forelægge sagen, og forøvrigt 

kan det diskuteres, om Dansk Sejlunion 

har nogen hjemmel til at tage spørgs

målet op som ankeinstans. 

Endvidere at det hører til de faste 

regler for en dirigents ledelse af gene
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ralforsamlingen, at han i tilfælde, hvor 

blot et antageligt antal deltagere kræ

ver skriftlig afstemning, også bør lade 

afstemningen ske skriftligt. 

Dirigenten må formodes i hvert fald 

for sit vedkommende at have ment, at 

det var et for lille antal deltagere, som 

ønskede denne form for afstemning, og 

når han traf denne afgørelse, at afstem

ningen skulle finde sted ved hånds

oprækning, må forsamlingen rette sig 

derefter eller kræve en ny dirigent. 

Det må vist erkendes, at der har fun

det en afstemning sted efter dirigentens 

bestemmelse, og — dirigenten er abso

lut bestemmende med hensyn til sådanne 

spørgsmål som afstemningsformen — 

en omgørelse på anden måde, end at 

man påny forelægger spørgsmålet for 

en generalforsamling, kan vist ikke gø

res.« 

Til spørgsmål 2 er svaret: 

»Vedrørende den ekstraordinære ge

neralforsamling stiller Henri Madsen 

det spørgsmål, om det er ulovligt og i 

bekræftende fald, hvor det står anført, 

at stille ændringsforslag til en udsendt 

dagsorden, når ændringsforslaget ikke 

har nogen relation til den udsendte 

dagsorden. 

Hertil skal siges, at et ændringsfor

slag efter sit begreb er et forslag, som 

går ud på at ændre noget ved et eller 

flere af de andre forslag, som er stillet 

i dagsordenen. 

Et ændringsforslag til en dagsorden 

kan ikke fremsættes, idet det uvæger

ligt ville betyde et nyt punkt på dags

ordenen. Et nyt punkt kan ikke frem

sættes, og grunden hertil er, at den ud

sendte dagsorden skal vise medlemmer

ne, hvad der behandles.« 

Unionens sekretær har tilføjet, »at 

der er flere sejlklubber under Dansk 

Sejlunion, som i lovene har en bestem

melse om, at generalforsamlingens di

rigent kan henvise et spørgsmål — der

under om hvorvidt der skal finde hem

melig skriftlig afstemning sted — til 

generalforsamlingens afgørelse, og hvis 

sådan afstemningsmåde forlanges af 

mindst 10 medlemmer — tilstedeværen

de og stemmeberettigede — skal den 

foretages. 

I øvrigt vil vi tilråde fremtidige be

styrelser ikke at sætte protokollen un

der afstemning, idet lovene ikke inde

holder noget krav herom. — Allermest 

praktisk ville det være, om foreningens 

love kom til at indeholde de konkrete 

punkter, som skal behandles på gene

ralforsamlingerne.« 

Ja, disse var ordene, og jeg fik ikke 

medhold i mine synspunkter. Men hva' 

—, man skal lære, så længe man lever, 

og hermed er disse spørgsmål afgjort 

for mit vedkommende, og jeg agter ikke 

at optage eller fortsætte debat om det. 

Henri Madsen, nr. 108. 

Aftenkapsejladsen tirsdag den 29. maj 

LØB FARTØJ STØRRELSE ANKOMST START KL. SEJLTID RESPIT PRÆMIETID PRÆMIE poiNT 
T. M. S. T. M T. M. S. M. S. T. M. S. 

1. Start kl. 19.00 

N. L. 

1 Swisser 11 4.5 19.51.00 19.00.00 0.51.00 0.02.48 0.53.48 1 

Charlotte 4.6 19.51.13 - 0.51.13 0.03.16 0.54.29 1 

Solon 5.1 19.45.34 - 0.45.34 0.05.36 0.51.10 I 31/* 

2 Fri II 5 0 19.41.42 - 0.41.42 0.05.08 0.46.50 I 41/« 

Skjold 4.6 19.46.31 - 0.46.31 0.03.16 0.49.47 1 

Firken 4.1 19.48.14 - 0.48.14 0.00.37 0.48.51 1 

2. Start kl. 19.05 

3 Calle J 117 19.39.55 19.05.00 0.34.55 1 

Peder J 91 19.36.38 - 0.31.38 I 3x/4 

Ludvig J 92 19.36.47 - 0.31.47 1 

4 Micki 640 19.36.01 - 0.31.01 1 

Pinnochie 515 19.34.53 0.29.53 I 4V4 

Bongo 380 19.35.25 0.30.23 1 

Si-Su II 645 19.34.57 0.29.57 1 
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Klip... 
Fra bladet »Motorbåden« har vi sak

set denne artikel, da vi mener, den har 

almen interesse. 

Forkerte søer! 

Aldrig før har man hørt om så mange 

»forkerte« søer som nu! Hvad ligger 

der mon til grund for denne påstand? 

Som havnefoged kommer man let ud 

for at skulle besvare spørgsmålet, men 

efterhånden har jeg vænnet mig til at 

betegne de såkaldte »forkerte« søer som 

fantomer! At de forekommer er uden

for al tvivl — men sagkundskaben på

står jo, at kun hver 10 mill. sø er en 

forkert sø! Hvordan skal det så forstås, 

at praktisk taget samtlige havarier eller 

forlis nu om dage skyldes forkerte 

søer? 

Forleden fortalte en bekendt mig, at 

forkerte søer ikke opstod i vore far

vande. Næppe var jeg kommet hjem og 

havde åbnet avisen, før jeg læste om et 

kutterhavari i en af fjordene. Årsag: 

»Forkert sø«! 

Man bygger skibe specielt til Østersø

fart, Nordsøfart og Atlantfart, endog til 

Grønlandsfart; altså skibe af en vis 

størrelse og styrke, hvor søernes højde 

og længde de pågældende steder er ta

get i betragtning. Alligevel forbavses 

man over at høre om Coasters, der be

sejler stormfulde farvande langt herfra, 

og hvor de efter alle solemærker at 

dømme kan komme ud for store vanske

ligheder. Sker der dem noget, skyldes 

det »forkert sø« -— men hidtil har in

gen kunnet berette derom — og af gode 

grunde! 

Engang lærte drengene, der skulle til 

søs, havets rette væsen at kende ved 

simpelt hen at lære at sejle med joller! 

Når vinden friskede op og søerne rejste 

sig, fandt de hurtigt ud af, hvorledes 

det lod sig gøre at »parere« dem — 

blot ved en ubetydelig drejning af roret 

i rette øjeblik. Det bevirkede, at far

tøjet formeligt »rullede« over bølge

kammen; et interval opstod, og man gik 

til biddet igen — indtil næste sø truede. 

Så simpelt er det altså, men der fordre

des påpasselighed, ellers kunne det let 

gå galt. Det vigtigste ved hele sejladsen 

var selve pareringen, og var den ind

øvet, kunne der til gengæld føres et for

holdsvis stort sejlpres. Det kunne selv

følgelig gå galt, men ingen undskyldte 

sig med »forkert sø«! 

En sådan oplæring gik uvægerligt i 

blodet på sine udøvere, og endda i en 

sådan grad, at de senere hen var ind

stillet på at benytte »metoden« på end

nu større fartøjer, ja — selv de aller

største! Kunsten kendes ikke af så man

ge mere — i al fald ikke i større ud

strækning — men den var meget an

vendelig i sejlskibene og skærpede agt

pågivenheden i allerhøjeste grad. Ved 

samtaler med nutidens søfolk om dette 

spørgsmål, har jeg ofte fået svaret: 

»Det pjat har vi aldrig hørt om før«. 

Nej, såmænd, men aldrig har man hørt 

om så mange forlis som nu, og kunsten 

at få et moderne sårbart skib til at for

svinde, er bestemt ikke så stor. Uviden

hed på de mest elementære områder til 

sos kan hurtigt gøre en ende på legen! 

Ud fra min egen erfaring kan næv

nes, at under en forrygende storm i det 

nordlige Stillehav -— med tårnhøje søer 

foran for tværs og med et fuldt lastet 

skib på 10.000 tons — viste det sig ofte 

tilrådeligt pludselig at beordre rorgæn

geren: »Midtskibs med roret eller op 

med roret« for at imødegå en brækker 

— altså »rulle« skibet af! Der gjaldt det 

samme for det store skib som for jol

len. Jeg fandt dog aldrig på at kalde 

den en forkert sø, da der i mine øjne 

intet »forkert« var ved den; den meldte 

sig jo ydermere selv! 

I moderne skibe af »Pennalhustypen« 

er det tilrådeligt altid at holde et vå

gent øje med »Rasmus, når han optræ

der i skjorteærmer!« Han giver ingen 

pardon; til gengæld kan han meget ofte 

tages i opløbet. Og det er denne kunst, 

havets betvingere bør holde vedlige -

hvis de da overhovedet har lært den! 

En »forkert sø« kan fremkaldes med 

fuldt overlæg. 

Men tilbage til »fænomenet«. De 

kendte bølgeforekomster såsom: uregel

mæssig sø —- topsø — krapsø, og hvad 

de ellers hedder, har sine naturligt for

klaringer, og har intet at gøre med be

grebet: »forkert so«. Nej — den for

kerte sø optræder på det åbne hav, hvor 

bølgegangen er mere regelmæssig, for

di der ingen hindringer er; men hvor

for den opstår, skal jeg lade være usagt. 

Enhver der har sejlet til søs, og som 

måned efter måned på de lange rejser 

har studeret søernes karakter, har ikke 

kunnet undgå at observere, at en en

kelt so ligesom kan bryde ud af forma

tionen. Det farlige ved en sådan so er, 

T A P E T E R  -  F A R V E R  -  L A K K E R  -  L I N O L E U M  -  V O K S D U G  

P L A S T I C  -  G U L V T Æ P P E R  O G  L Ø B E R E  

Sundby 

T apet- & Farvehandel 
Aksel H. Nielsen 

H O L M B L A D S G A D E  72 - K Ø B E N H A V N  S  -  T E L F .  A M .  2 5  8 7  
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at den dels kan synes mere frygtindgy

dende end de andre, og dels — og her 

er vi ved sagens kerne ... at den hal

en helt anden indfaldsvinkel og bogsta

velig talt vælter ned over skibet, hvor 

den smadrer alt på sin vej. Det er be

stemt ikke vievand, der her er tale om, 

men ægte havvand på måske hundred

vis af tons — og med en ganske over

vældende kraft! Her er der intet at 

stille op — men man må regne med, at 

skibet kan stå for øretæven! 

At man som havnefoged og gammel 

»vandrotte« kan fornemme sus i »mel

lemdækket« bare ved synet af de mo

derne »sardindåser« i sin. havn er vel 

forståeligt efter denne forklaring; og 

ikke mindst ved tanken om hvad så

danne skibe kan tænkes at komme ud 

for, »når elementerne spiller op til 

dans« ude på verdenshavene. 

C. Mortensen. 

& 

Hvor langt er der? 
Distancer i sømil, målt fra Yort havneindløb: 

Lystbådehavnen (Langelinie) ........ 3,1 

Lystbådehavnen (Svanemøllen) ... 4,1 

Hellerup havn 4,7 

Skovshoved 6,1 

Bellevue bro 7,1 

Tårbæk 7,7 

Strandmøllen 9,0 

Vedbæk 11,5 

Rungsted 13,8 

Nivå 16,5 

Sletten 17,9 

Humlebæk 18,9 

Espergærde 20,0 

Snekkersten 20,8 

Helsingør, nord 23,2 

Hornbæk 29,6 

Gilleleje 34,6 

Hundested 54,0 

Rørvig 57,0 

Saltholm (Barakkebro) 3,6 

Saltholm (Lusebro) 3,3 

Kastrup 2,1 

Dragør ..., 5,0 

Drogden fyr 8,5 

Køge 25,2 

Stevns fyr i..., 25,0 

Rødvig i..., 29,0 

Lund 32,0 

Fakse Ladeplads 36,8 

Præstø 43,8 

Klintholm havn 47,0 

Hesnæs havn 60,5 

Bøgestrømstønde 36,4 

Nyord 44,8 

Stege 49,2 

Kallehave 47,4 

Stubbekøbing 59,5 

Vordingborg 58,0 

Mølle havn 38,4 

Hoganås 33,4 

Viken 29,2 

Hålsingborg 22,8 

Råå 20,2 

Ålabodarne „...> 17,2 

Landskrona 14,6 

Kyrkbacken 14,9 

Båckviken 14,8 

Barsebåck 10,5 

Lomma 14,1 

Malmo 13,1 

Limhamn (gennem Drogden) 11,7 

Klagshamn 12,1 

Skanør 16,5 

FARVE ISENKRAM 
RULLEGARDINER VARKT6J ««!*<> 

PERSIENNER GLAS PORCEltN 
VOKSDUG SPORTS-L FIS«RIART. 

M AT ER IA L KØKKENUDSTYR 

ASTA 2.929 

SE HER! 
P I O N É R  B Å D E  

Vi har fået eneforhandling af de verdensberømte norske 

pionér både i højtryks polyethylen (ikkeglasfiber). Detelas-

tiske vandskyende materiale giver bådene stor smidighed 

og en stille fjedrene gang på bølgerne. Minimal friktion 

i vandet. Billig anskaffelse, ingen vedligeholdelse, god fart 

med lille motor. Koster det halve, vejer det halve men 

holder til det hele. 

Type 
Længde 

mm 

Bredde 

mm 

Dybde 

mm 

Vægt  

kg 

Passende 

motor  str .  

Passende 

åre  str .  

Pr is  

kr .  

Pionér 4 
Den ideel le  car topper  

2800 1150 420 55 optil 5 HK 7 fod 1175,-

Pionér 5 
Ideel  s læbe og redningsjol le  

2720 1130 310 35 » 1 % » 6—7 » 850,-

Pionér 6 
Landstedbåden 

3370 1300 490 85 » 6 » 

CO I 1675,-

Kom op og: se vort store udvalg 
i både ogr motorer! 

Først og størst på Amager - Vi har det hele på lager! 

Stedet hvor sejlsportsfolk mødes 

Creseent specialisten 

FRAIVK S. LAURSEN 
Ø r e s u n d s v e j  5 1  A s t a  2 9 2 9  
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A l t  

bådebyggerarbejde 
udføres 

JØRGEN BO ALTH 
Træffes på pladsen, eller henvendelse 

hos pladsmanden ! 

N A V N  O G  S .  S .  F . ' s  

mærke i servicet 

udføres af 

Amager Porcelænsbrænderi 
Luganovej 8, København - Su 3770 

* 
Porcelæn modtages t i l  indbrænding 

Al t  i  guldpålægning 

Cigarforretningen 
I. Jensen 

Ø R E S U N D S V E J  1 1 4  
(hjørnet af Milanovej) am 43 4V 

Nærmeste forretning ved havnen! 

Dar alt i 

TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTER ØL 

Drejer det sig om 

foto så gå til 

Amagerbrogade 107 - SUndby 4566 
(pipaluk) 

CERTINA 
P R Æ C I S I O N S - U R E T  

Den rigtige tid til den rigtige pris 

Køb det hos 

» K L O K K E M A G E R E N «  
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  

Køb og salg 

af lystfartøjer 
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I S  

Balsamvej 8 Telf. 50 86 36 

De gode materialer til båden 

har 

G E M Y N T H E S  

F A R V E  &  T A P E T  
ØRESUNDSVEJ 92 - TLF. SUNDBY 2185 

Få minutter fra bådepladsen! 

F A G M Æ S S I G  B E T J E N I N G !  

B E S T I L L I N G E R  M O D T A G E S !  

F I S K E G R E I  
og alt til 

S P O R T  O G  C A M P I N G  

K A I ' s  S P O R T  
Amagerbrogade 142 - Asta 38-1238 

Det er 

L O R E N T Z E  N  

der modtager annoncer til bladet! 

Am. 7118 Y 

Afleveret til postvæsenet 16.—6.—62. 
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» E X  R I G T I G E  

S&^poJiU'påJdaiclf̂ m  ̂

— — k ø b e s  h o s  B A C H E R  
HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

Alt i 
H E R R E E K V I P E R I N G  

L I N G E R I  O G  K O N F E K T I O N  

K O N F E K T I O N  

JmnA 
BUSSERONNER 

OG JAKKER 

OVERTRÆKSBUKSER 

FRAKKER 

SYDVESTE 

Hvide Satins 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 21,10 

Svære kvalitets 
Holmens bukser 
syes efter mål 
også til damer 43,50 

Gummisko 
hvide - blå 
khaki 11,50 

Yacht Club huerA .-A 
fra 14,50 
USA huer og strik-huer 

Køjesække 

fra 11,50 

Gult sejlsports plastictøj 
Bukser 28,50 
Jakke m. hætte 30,50 

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

Største specialforretning: i arbejdstøj 

J .  P .  B A C H E R  TORTEGADE 22 . All 4503 - 8635 

Sejlsportshuer 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU 866 

Bådmotorer 
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K. 

Nye og biugte propeller 
samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTIS VEJ 5, S 
TELEFON 50 87 68 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -

Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  
Gumberlandsgade IS — Amff 1 "S 0£ 

W /fladt 

il 
r 

Cent. 14575 — Marskensgade 8 

ASSURANCE - ØBRO 7515 

I N D R A M N I N G  
i moderne rammer 

Spejle i stort udvalg 

G L A R M E S T E R  J E S  S C H U L T Z  

Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i  I  d e n  B I L L I G S T E  p r i s !  

Næste nummer af bladet 

udkommer i august. Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. august. 

'/. GRØN & WITZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København v 

Udg. Sundby Sejl Forening 
Ansvarshavende redaktør: 
M. Andreasen, 
Nyrnberggade 50, Am 8384u 
Ekspedition: E. Lorentzen. 
Albaniensgade 2, Am 7118 y 
Tryk: Karl Povlsen, 
Svanemosegaardsvej 4 - V 
Luna 3788 
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Foreningen afholder d. 14.-15.-16. september en 

Stor offentlig Havnefest 

Stefans ens store Tivolipark 

Pølseboder - Tombolaer - Isboder 

Musik og dans, flere orkestre 

stort Festfyrværkeri 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej, S — SU 35016 

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen,Nyrnberggade 28, S 
Næstformand og sekretær: Knud L. Andersen, Sirgræsvej 65, S. 50 23 73 
Kasserer: Arne Møller, Tønnesvej 39, S 50 85 20 
Havneudvalg: Carl Pedersen, Burmeistergade 8, K 

og Henning Sørensen, Kastrupvej 92, S 
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Kaj Guldbech, Lergravsvej 5, S SU 14 y 
Yilh. Lindemann, Biens Allé 22, S 

Skolechef: Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S AM 92 56 
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Rodosvej 50, S 
Kapsejladschef: Axel Petersen, Kastruplundgade 54, Kastrup.... 50 72 98 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 7118 y 
Bestyrelsesværelse SU 3580 
Pladsmand: H. Trudsøe Larsen, Wesselgade 6, N LU 1821 v 
Restauratøren privat AS 3083 

«c 
° o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 °  

K a§serer * 
ogr 

havneudvalget 
træffes 

hver fredag* 
kl. 19—20,30 

i klubhuset 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

AMAGERBROGADE 246 *50 80 20 

To sejkre var i 
De unge mennesker overraskes af en 
byge, som fik „Petrusjka" til at kæntre. 
De havde ellers rebet storsejlet godt ned 
under hensyn til det friske vejr. Båden 
sank så hurtigt, at der ikke var tid for 
de unge sejlere at gribe redningsvestene. 

S De måtte svømme uden, men rev tøjet 
af sig for bedre at kunne svømme. 

ti s 
Wl ® 
^ g Søen er lunefuld, og selv erfarne sejlere kan komme i uven-

00 tede fare situationer. Idet kritiske øjeblik er det ikke tilstræk-

g keligt blot at have redningsmateriel ombord. Hver mand må 

være sikret ved at have f lydevest på lige fra starten. 

Elvstrømvesten er smidig og let og besværer ikke bevægelserne. 

Den bæres let under en sweater eller under det populære gule 

Imak sejlsportstøj. Den fås i størrelser til: 

Voksne FRA kr. 55,- børn kr. 39,85 

Ivsfare 
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TAPETER -  FARVER -  LAKKER -  L INOLEUM -  VOKSDUG 

PLASTIC -  GULVTÆPPER OG LØBERE 

Sundby 
( g T a p e t -  &  F a r v e h a n d e l  

Aksel H. Nielsen 
Som det ses på forsiden afholdes 

en stor offentlig 3 dages havnefest 

og bestyrelsen beder alle medlem

mer, der kunne tænke sig at med
virke i boder eller på anden måde 

vil hjælpe, at henvende sig til be
styrelsen eller festudvalget. 

Skydepramme og  jo l l e r  ska l  være  i  

vande t  e l l e r  på  de  anv is te  p ladse r  i n 

den  1 .  sep tember .  

Bestyrelsen har sogt andel i tipsmid

lerne til junior- og optimistsejlerne. 

* 
10 skabe og 10 gamle vrag er brændt, 

og et gammelt skib er slæbt væk fra hav

nen. 

* 
Vore optimistjollesejlere har vundet et 

kredsmesterskab for Østsjælland og har 

derfor fået tilladelse til at deltage i de af

sluttende sejladser i Svendborg om det 

uofficielle danmarksmesterskab. 

* 
Endvidere kan vi meddele, at vore 

flinke optimistsejlere i sommer ved sej

ladserne i Rostock har vundet 1 guldme

dalje, 1 sølvmedalje, 1 broncemedalje plus 

4 præmier, ialt 7 af 10 mulige. 

Parkering' 
Undgå venligst at parkere på 

venstre side af indkørselen til klub
huset, det er medlemmerne der 
skal betale de kuækkede fliser og 
nedkørte kantsten. 

Havneudvalget 

HOLMBLADSGADE 72  -  KØBENHAVN S -  TELF.  AM.  25  87  

Husk navigations- og tovværkskursus 

begynder i oktober. Nærmere i næste 

nummer af bladet. Tegningslister bliver 

ophængt i klubhuset. 

VIS HENSYN! 

Fra 
havneudvalget 

Der er endnu nogle, der ikke har be

talt skur- og pladsleje. Gør det nu, hvis 

du vil beholde din plads i havnen. 

Alle skabe på nordre plads, der ikke 

er betalt for, vil blive afbrændt. 

Eventuelle ejere af skabene med fir

kantede numre 248 — 69 — 183 — 561 

— 548 skal henvende sig til havneudval

get inden 1. september. 

Alle bukke og klodser på nordre plads 

skal anbringes langs hegnet ved Amager 

Strandvej. 

3 $  

Alt, hvad der ligger i masteskuret af 

umærkede bomme, master og rundholter, 

vil efter den 1. september blive fjernet, 

så skuret kan være klar til efteråret. 

Husk! Husk! 

GENNEM • HÆVNEN 
især speedbåde og motorbåde 

glemmer dette! 

Sæt navn på dine bukke 
og- klodser. — Hvad der 
ikke er mærket, vil blive 
brændt. 

llavne udvalgret. 



Maling: til båden! 

Selvfølgelig 

ØSTRIGSGADES FARVEHANDEL 
Østrigsgade 35 . Telf. AM. 7556 

Forre tn ingen  De  kender  

Nye medlemmer ~~~~ 

som søger optagelse 

Hermed har vi fornøjelsen at byde føl

gende nye medlemmer velkommen i 

Sundby Sejl-Forening: 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an

søgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Aktive: 

Jørgen Møller, 

Holmbladsgade 23, S. 

U/båd. 

Hans Thomsen, 

Birkevej 26, Ishøj Strand. 

U/båd. 

Richardt Berensen, 

Marsalavej 28, S. 

U/båd. 

Jorgen Boesgaard, 

Ernst Kapersvej 16, SV. 

U/båd. 

Finn Arne Madsen, 

Langagervej 13 A, Valby. 

U/båd. 

Henry Wahlberg, 

Nørrevold 25. 

U/båd. 

Magnus Nielsen, 

Badensgade 11. 

U/båd. 

Tage Kjær Poulsen, 

Lillegrund 10 B. 

U/båd. 

Benny Hansen, 

Bisiddervej 10, NV. 

Spg. »Prop«. 

Lyngh Sørensen, 

Kongevej 20, Virum. 

U/båd. 

Wenzzel Torben, 

Ægirsgade 66, N. 

Mtb. »Viking«. 

Johan Weber, 

Ungarnsgade 19, S. 

U/båd. 

Preben Enger, 

Trægaarden 16, S. 

Krg. »Dorthe«. 

Juniorer: 

Gert Nielsen, 

Drogdensgade 15. 

Jan Wahlberg, 

Nørrevold 25, N. 

Ole Lindberg, 

Koreavej 5, S. 

Rolf Kjær, 

Duevænget 19, Dragør. 

Hanne Hylsberg, 

Kastrupvej 110, S. 

Annelise Pedersen, 

Regitsevej 6, S. 

Lars Lundstrøm, 

Erantisvej 20, S. 

Passive: 

Ib Petersen, 

Bjørneklovej 5, S. 

Arno Rasmussen, 

Rødegaard 12, S. 

Ny pladsmand fra 

30. september 
Mellem undertegnede Sundby Sejl-For

ening og medundertegnede hr. Jørgen Fr. 

Christiansen Munk, f. d. 31/1 1911, Ulrik 

Birchs Allé 2, st. tv., S, telf. Sundby 

4180, er dags dato indgået følgende over

enskomst vedrørende hr. Jørgen Fr. 

Christiansen Munks ansættelse som plads

mand i Sundby Sejl-Forening. 

Pladsmanden skal udføre følgende ar

bejder: 

1. En årlig ophaling og udsætning af 

de i foreningen hjemmehørende far

tøjer plus de fremmede fartøjer, be

styrelsen måtte godkende til opha

ling. 

2. Pasning af havnefyr i overensstem

melse med myndighedernes krav. 

3. Tilrigning af flagmast og udlægning 

af bøjer efter 1. april og inden 1. maj. 

4. Afrigning af flagmast og inddragning 

af bøjer efter 15. november og inden 

15. december. 

5. Rengøring af toiletter 3 gange ugent

lig. Skarnkasser tømmes og affalds

poser brændes efter behov. Pladsen 

skal holdes ren og ryddelig, herunder 

snekastning og grusning, når det er 

påkrævet. 
6. Foreningens pramme ophales og 

istandgøres mindst een gang årligt. 

7. Spil, vogne og maste- og motorkran 

skal passes med smøring og vedlige

holdelse med mønje og maling. Bed-

dingsvognene skal renses, mønjes og 

smøres mindst een gang årligt. 

Dame og Oldboys Kapsejladsen afholdes lørdag den 25. august kl. 15 
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ROBERT MØLLER & SØN 
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8. Døre og porte skal holdes i orden 

og holdes lukkede. 

9. I frostvejr skal der lukkes for van

det og rorene tommes. 

10. I tilfælde af is i havnen skal der ises 

omkring broer og ramninger. 

11. Sejlerskolens og juniorafdelingens 

fartojer ophales og udsættes. Forno

den medhjælp hertil betales af for

eningen. 

12. Sejlerskolens sejl luftes og torres ef

ter behov. 

13. Pladsmanden skal fungere som kon

trol ved generalforsamlinger og ved 

de fester, som bestyrelsen måtte on-

ske. 

14. Pladsmanden skal hver morgen gå 

havnen rundt og påse, at fortøjninger 

og affendring er i orden. Mangler 

herved skal såvidt muligt straks af

hjælpes for vedkommende medlems 

regning og risiko. 

15. Foruden ovennævnte faste arbejder 

skal pladsmanden udfore de arbejder 

i havn og på plads, som bestyrelsen 

måtte vedtage. Bestyrelsens beslut

ninger meddeles pladsmanden gen

nem havneudvalget. Pladsmanden 

skal arbejde til gavn for foreningen 

som helhed og må kun med bestyrel

sens tilladelse påtage sig arbejde for 

de enkelte medlemmer i arbejdstiden. 

Arbejdstiden fastsættes til hverdage 

undtagen lordage kl. 8,00—16,30 med 

en halv times middagspause. Lordage 

kl. 8,00 -13,00. 

§  2 .  

Den årlige Ion andrager for tiden kr. 

7.020,00, der udbetales med V12 måneds

vis bagud af foreningens kasserer den 

sidste i hver måned. Lonnen er baseret 

på det lonregulerende 1949-pristal med 

udgangspunkt i januar-pristallet 1962 på 

154. Lonnen reguleres med virkning fra 

1. marts og 1. september efter det oven

for nævnte januar- og juli-pristal således, 

at hvert udsving på 3 fulde points over 

eller under 154 giver en regulering på kr. 

120,00 årligt. Foruden den faste Ion skal 

pladsmanden have 20 % af den helårlige 

pladsleje ved ophaling og 20 % ved ud

sætning af fartojer, dog mindst kr. 15,00. 

Disse belob skal pladsmanden selv op

kræve hos de enkelte medlemmer. Plads

manden skal selv lonne sine medhjæl

pere ved ophaling og udsætning. 

§ 3. 
Pladsmanden må ikke ophale eller ud

sætte fartojer uden at have set kvittering 

for pladsleje. Pladsmanden har eneret på 

ophaling og udsætning af fartojer til og 

fra hovedsporet. Han skal i sommersæso

nen være villig til at ophale og affire 

fartojer for bundbehandling. Han kan 

selv fastsætte bestemte aftener og tids

punkter og aftale disse med medlemmer

ne, der skal erlægge kr. 5,00 for hver på

begyndt time på vognen efter arbejdstids 

ophor. Ophaling koster kr. 3,50 pr. gang, 

hvilken takst også gælder for hver af fi

ring. 

§ 4. 
Pladsmanden har ret til 3 ugers ferie 

med Ion i henhold til ferieloven. Ferien 

afholdes efter aftale med bestyrelsen. 

§ 5. 
Opsigelse skal gensidig finde sted i 

henhold til funktionærlovens bestemmel

ser. 

formand. 

pladsmand. 

Supplement til pladsmandens kontrakt. 

Sundby Sejl-Forening giver herved 

pladsmand Jorgen Fr. Christiansen Munk 

ret til at benytte foreningens skur på 

sondre plads til udsalg af diverse varer 

efter medlemmernes behov, idet varernes 

pris ikke må overstige den vejledende ud

salgspris i nærliggende detailforretninger. 

For benyttelse af pladsen betales i lig

hed med de ovrige medlemmer en plads

leje, der fastsættes til kr. 25,00 månedlig, 

som betales bagud samtidig med udbeta

lingen af pladsmandslon. 

Skurets vedligeholdelse påhviler plads

manden, og det bemærkes, at skuret 

mindst een gang årligt skal males udven

dig, ligesom taget mindst een gang årligt 

skal tjæres. Ved vedligeholdelse forstås 

alle reparationer og udskiftninger, der 

foretages for at bevare skuret i brugbar 

stand. 

Såfremt skuret forsynes med en eller 

anden form for tekst, skal denne være af 

god håndværksmæssig udforelse og kan 

kræves ændret af havneudvalget. 

(Alt el-forbrug betales af pladsman

den. Tilslutning til pladsens stikkontak

ter til el-forbrug i skuret kan kun finde 

sted efter forudgående indhentet tilladel

se af havneudvalget). 

Foreningen er foruden skuret ejer af 

forskelligt inventar og værktoj, der er be

roende i skuret. Herunder kan nævnes: 

vægt og lodder. 

Nærværende supplement folger plads

mandens kontrakt med Sundby Sejl-For

ening. 

SØMDAGSKAPSEJLADSEM afho ldes  søndag  den  24 .  sep tember  k l .  11  



S I D E  6  S S F N R .  8  

Du danskes vej... 

En varm julilørdag for omkring 30 år 

siden havde vi meget travlt med at 

stuve proviant og grej af vejen, for vi 

skulle på farten om få timer. Vi var 

4 raske gutter, der skulle på ferietur, 

Villy, Børge, Orla og naturligvis mig 

selv, der var ejer af båden og derfor 

naturligt skipper ombord. 

Min kone havde jeg sendt på ferie. 

Hun var på Fyn, og planen var lagt 

sådan, at vi skulle anløbe Kerteminde, 

hvorfra hun så skulle med os på resten 

af turen. Ved 8 tiden om aftenen stod 

vi ud af havnen for en vestlig brise, 

men inden vi var ude af renden, løb vi 

på grund. Det tydede på, at vi skulle 

få en dramatisk tur, og det kom for så 

vidt også til at passe. 

Nå, vi kom ret hurtigt flot igen, fik 

sat de øvrige sejl og stod nordpå med 

tiltagende vind. Ved solnedgang strøg 

vi flaget og satte lanternerne, medens 

vi med 7—8 knob jog nordefter. Villy 

ville absolut have undersøgt, om der 

var sket noget alvorligt, da vi tog grun

den, så han tog bundtøj op og konsta

terede, at der stod vand helt op til dør

ken. Det varede dog ikke længe, før vi 

fandt lækken og fik den nogenlunde 

stoppet; men ærgerligt var det lige 

godt, at vi skulle have det uheld lige i 

starten. 

Ved midnat passerede vi Kronborg og 

satte Kurs efter Nakkehoved, men nu 

flovede vinden hurtigt, og snart var det 

helt stille, og det næste par timer lå vi 

og drev i nærheden af Lappegrunden 

fyrskib. Da saa vi Aarhus-damperen 

runde Kronborg og med 16 knob styre 

ret ned mod os. Nogen mulighed for at 

komme af vejen havde vi ikke, og til

syneladende havde man ikke bemærket 

os. Vi gav os til at svinge med en tændt 

flagermuslygte, og ca. 150 m fra os 

ændrede damperen kurs, så den gik klar 

af os, men den var dog så nær, at vi fik 

dens bovvand ind over dækket. 

Vi satte 2 skiftet vagt, og (Børge og 

Villy gik til køjs, men de fik nu ikke 

lov at ligge ret længe, for barometret 

var stærkt faldende, og det blæste op 

af NV, så vi fik kryds ud mod Kattegat. 

Der kom fart i foretagendet. Det var nu 

ingen skade til, for de skulle alligevel 

op og hjælpe til at mindske sejl. Klyver 

og mesan blev bjerget og storsejlet rul

let 7 omgange på bommen. Vinden til

tog, og ved 4 tiden, da vi lå tværs af 

Gilleleje, væltede sø efter sø ind over 

fordækket. Båden lå så underligt tungt 

i søen og avancerede næsten ikke. Jeg 

krøb ned i forrummet for at inspicere 

lækken og fandt, at vandet strømmede 

ind gennem siden, og jeg blev klar over, 

at under disse forhold kunne vi ikke 

fortsætte. Så vendte vi, og da vi ikke 

kunne holde Gilleleje op, satte vi kursen 

efter Hornbæk, hvor vi vel ankomne 

bjergede sejlene og gik til ro, alle fire 

godt trætte. 

Vi holdt så søndag i Hornbæk. Vejret 

var udmærket, men det blæste tem

melig stærkt. 

Mandag morgen ved 5 tiden var en 

rigtig sommermorgen med solskin og 

dugvådt græs, hvad der gav løfte om 

en varm dag. Efter morgenmåltidet sta

gede vi ud af havnen i det fuldkommen 

stille vejr, sprang på skift ud og fik os 

en herlig svømmetur. Vi havde strøm

men med os og af og til kom der et lille 

pust, så vi efterhånden kom op til Nak

kehoved og satte kurs efter Sjællands 

Odde. 

Det blev som ventet en meget varm 

Dag. Dækket føltes så ubehageligt 

varmt, at vi flere gange i Dagens løb 

måtte spule det over med vand for at 

få det svalet af. 

Med den smule fart, vi gjorde i det 

flove vejr, ventede jeg ikke at nå gen

nem Snekkeløbet, inden det blev mørkt, 

og havde allerede belavet mig på at gå 

uden om fyret, da vi i solnedgangen fik 

øje på kosten ved løbet, så nu gjalt det 

om ikke at slippe dem af syne, for skete 

det, var det næsten håbløst at finde den 

igen. Ved 10 tiden om aftenen passere

de vi gennem løbet, og samtidig friske

de vejret. Med kurs nord om Sejrø satte 

vi vagten, og i den stjerneklare nat løb 

vi med 6 knobs fart sydvest over. 

Det var en dejlig sejlads den nat. 

Båden lå med konstant 20° krængning, 

og jollen løb efter os med næsen i vej

ret som en lille hund i snor, medens 

skummet stod op om stævnen på den. 

Vi holdt konstant 6 mils fart hele 

natten, ved midnat var vi tværs af Sejrø 

fyr, og da det begyndte at lysne, havde 

vi Befsnæs fyr i sigte. Vagten skiftede. 

Orla og jeg skulle have frivagt, så jeg 

gav Børge og Villy kursen og besked 

om, at de, når vi var tværs af Befsnæs 

skulle sejle efter et fyr, der stod lidt 

nordligere. Det var Fyens Hoved, men

te jeg. Så gik jeg til køjs, men inden 

jeg slumrede ind, lå jeg og tænkte på, 

at vi havde været mere end et døgn i 

søen nu i sidste omgang, så det var 

småt med provianten, og vandet måtte 

vi også økonomisere stærkt med. 

Hen på morgenen vågnede jeg ved, at 

der blev spulet dæk. Solen var et godt 

stykke oppe på himlen, men jeg vendte 

mig og sov videre, og vågnede først 

igen, da der blev prajet, at frivagten 

skulle op og se land. 

Vi sejlede klods ad land, så jeg kom 

hurtigt i tøjet, satte morgenmaden til 

livs, for derhenne bag pynten måtte 

Kerteminde ligge, og jeg skulle bar

beres og have mine fine, hvide benklæ

der på, klar til at gå i havn. 

Da vi rundede pynten, kunne vi se 

endnu en pynt. Vi nåede også den, men 

der var stadig ingen Kerteminde. 

Vi blev meget betænkelige, for der 

var også 2 fyr, som ikke passede rigtigt. 

Så gravede vi havnelodsen frem, men 

det hjalp os ikke, det var ikke let at 

finde noget, der passede på forholdene, 

for vi havde ingen kort over Kattegat. 

Fortsættes 
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FREYTAG SEJL 
SKOVSHOVED HAVN 

N A V N  O G  S .  S .  F . ' s  
mærke i servicet 

udføres af 

Amager Porceiænsbrænderi 
Luganovej 8, København - Su 3770 

& 

Porce læn  modtages  t i l  indbrænd ing  

A l t  i  gu ldpå lægn ing  

Cigarforretningen 
I. Jensen 

Ø R E S U N D S  V E J  1 1 4  
(h jørnet  a f  M i lanove j )  AM 43 4V 

Nærmeste forretning ved havnen! 

Har alt i 
TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTER & ØL 

Drejer det sig om 

foto så gå til 

Amagerbrogade 107 - SUndby 4566 
(pipaluk) 

C E R T I N A  
P R Æ C I S I O N S - U R E T  

Den rigtige tid til den rigtige pris 

Køb det hos 

» K L O K K E M A G E R E N «  
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  

Køb og salg 
af lystfartøjer 

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I S  
Balsamvej 8 Telf. 50 86 36 

De gode materialer til båden 

har 

G EMYNTHES 

F A R V E  &  T A P E T  
ØRESUNDSVEJ 92  -  TLF .  SUNDBY 2185  

Få minutter fra bådepladsen! 

F A G M Æ S S I G  B E T J E N I N G !  

B E S T I L L I N G E R  M O D T A G E S !  

FISKE GREI 
og alt til 

S P O R T  O G  C A M P I N G  

K A I ' s  S P O R T  
Amagerbrogade 142 - Asta 38-138 

lllllllllllllllllllllillllllll̂  

Det er 

L O R E N T Z E  N  
der modtager annoncer til bladet! 

Am. 7118 Y 

llllllllllllllllllllllllliiIlllIEIll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!ttlttllllljlllllllllllllllllllllllllll! l l l !nilUI!llllllllllllllll 

Afleveret til postvæsenet 17.—8.—62. 
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D E N  R I G T I G E  

SfL^po^-poMcBAmj^ 
—-ii— købes hos BACHER 

HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

Alt i 
H E R R E E K V I P E R I N G  

L I N G E R I  O G  K O N F E K T I O N  

K O N F E K T I O N  

JmoJc 
BUSSERONNER 
OG JAKKER 
OVERTRÆKSBUKSER 
FRAKKER 
SYDVESTE 

Hvide Satins 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 21,10 

Svære kvalitets 
Holmens bukser 
syes efter mål 
også til damer 43,50 

Gummisko 
hvide - blå rA 

khaki 11,50 

Yacht Club huer<, A r A 
fra 14,50 

USA huer og strik-huer 

Køjesække 

fra 11,50 

Gult sejlsports plastictøj 
Bukser 28,50 
Jakke m. hætte 30,50 

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

J. P. 
Største specialforretning: i arbejdstøj 

B A C H E R  TORVEGADE 22 . AM 4503 - 8635 

Sejlsportshuer 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU 866 

Bådmotorcr 

Nye og brugte, alle fabrikater og H-K. 
Nye og biugte propeller 

samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 5, S 
TELEFON 50 87 68 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -

Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde„ 

B .  N I E L S E N  
Cumberlandsgadc 18 — Amg 17 02 

W /$acåt 
W ÆMtøm 

51 
f 

Cent. 14575 — Marskensgade 8 

ASSURANCE - ØBRO 7515 

I N D R A M N I N G  
i moderne rammer 

Spejle i stort udvalg 

G L A R M E S T E R  J E S  S C H U L T Z  
Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i  I  d e n  B I L L I G S T E  p r i s !  

Næste nummer af bladet 

udkommer i september. Stoftil  bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. september. 

'/. GRØN & WITZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København v 

Udg. Sundby Sejl Forening 
Ansvarshavende redaktør: 
M.Andreasen, 
Nyrnberggade 50, Am 8384u 
Ekspedition: E. Lorentzen. 
Albaniensgade 2, Am 71 18 y 
Tryk: Karl Povlsen, 
Svanemosegaardsvej 4 - V 
Luna 3788 
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Ordinær 

halvårlig 

general

forsamling 
afholdes 

torsdag: den 25. oktober 1962 

kl. 19.30 i klubhuset 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. \ 

2. Protokol og beretning. 

3. Lovændringsforslag. 

4. Andre forslag. 

5. Valg. 

6. Eventuelt. 

Følgende er på valg: 

Formanden Sv. Larsen, 

Kapsejladschefen Aksel Petersen 

Juniorchefen Børge Theill Hansen 

(modtager ikke genvalg) 

2 repræsentanter Kaj Guldbæk og 

Henning Sørensen 

Forslag, der ønskes behandles på ge
neralforsamlingen, skal være besty* 
reisen i hænde senest torsdag den 
11. oktober. 

Bestyrelsen 
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0 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 0  

t 
\ MEDLEM 

SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej, S — SU 35016 

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S 
Næstformand og sekretær: Knud L. Andersen, Sirgræsvej 65, S. 50 23 73 
Kasserer: Arne Møller, Tønnesvej 39, S 50 85 20 
Havneudvalg: Carl Pedersen, Burmeistergade 8, K 

og Henning Sørensen, Kastrupvej 92, S 
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Kaj Guldbech, Lergravsvej 5, S SU 14 y 
Yilh. Lindemann, Biens Allé 22, S 

Skolechef: Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S AM 92 56 
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Rodosvej 50, S 
Kapsejladschef: Axel Petersen, Kastruplundgade 54, Kastrup.... 50 72 98 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 
Bestyrelsesværelse SU 3580 
Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2 SU 4180 
Restauratøren privat AS 3083 

' ooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 0 '  

K asserer * 
og 

havneudvalget 
træffes 

hver fredag 
kl. 19—20,30 

I klubhuset 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

To sejlere var i 
De unge mennesker overraskes af en 
byge, som fik „Petrusjka" til at kæntre. 
De havde ellers rebet storsejlet godt ned 
under hensyn til det friske vejr. Båden 
sank så hurtigt, at der ikke var tid for 
de unge sejlere at gribe redningsvestene. 

S De måtte svømme uden, men rev tøjet 
O ^ af sig for bedre at kunne svømme. 

s  h  
ø j «  —  ™ i ™  —  ~ ~ " = ™ ~ ~ — 1 ™  —  

^ g Søen er lunefuld, og selv erfarne sejlere kan komme i uven-

^ ede faresituationer. Idet kritiske øjeblik er det ikke tilstræk-

g keligt blot at have redningsmateriel ombord. Hver mand må 

AMAGERBROGADE 246 *50 8020 

være sikret ved at have flydevest på lige fra starten. 

Elvstrømvesten er smidig og let og besværer ikke bevægelserne. 

Den bæres let under en sweater eller under det populære gule 

livsfare 

I mak sejlsportstøj. Den fås i størrelser til: 

Voksne E^RA kr. 55børn kr. 39,85 
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Nye medlemmer 
som søger optagelse 

l  SunAj&y, Maling til båden! 

Aktive: 

Arne Petersen, 

Halgreensgade 11, S. 

U. bd. 

Juniorer: 

John Hansen, 

Ulvefodsvej 8, S. 

Tom Olsen, 

Holmbladsgade 74. 

Til lykke! 

Den 25. september fylder vores tanks 

passer, G. Jørgensen, 70 år. Jeg vil her i 

bladet ønske ham hjertelig tillykke på for* 

eningens vegne og håbe, han vil passe 

vore tanke mange år frem i tiden. 

Sv. Larsen 

Selvfølgelig 

ØSTRIGSGADES FARVEHANDEL 
Østrigsgade 35 . Telf. AM. 75 56 

Forre tn ingen  De  kender  

Bemærk 
Kassereren henstiller til de medlemmer, 

der har foretaget indbetalinger pr. giro, 

om i god tid at komme og få deres med

lemskort afstemplet for at undgå for lang 

ventetid på selve generalforsamlingsdagen. 

Parkering: 
Undgå venligst at parkere på 

venstre side af indkørselen til klub
huset, det er medlemmerne der 

skal betale de knækkede fliser og 
nedkørte kantsten. 

Havneudvalget 

Søndag d. 21. oktober 
kl. 10 sejler vi til West's klubhus, hvor 

vi spiser medbragt frokost kl. 12. — Fest* 

udvalget håber på stor deltagelse og godt 

humør. 

Tegningslisten slutter tredag d. 19. oktb. 

Hjertelig tak 
t i l  a l l e ,  de r  ha r  g læde t  os  ved  vo r t  

sø lvb ry l l up .  

Ka ren  og  E ina r  Madsen  

(E ika )  

Nondag§kap§ejladi <1.23. septln*. 
1 .  START KL.  10 ,00  — Vi sejler en eller to omgange, hvorefter frokosten ind* 

tages i klubhuset mellem kl. 12 og 13. 

Kl. 13,30 starter vi påny ude på banen. — Kl. 17,00 fælles kaffebord i klubhuset 
med efterfølgende præmieuddeling. 

Startpenge og tilmelding skal være sket senest onsdag aften den 19. september. 

STARTPENGE KR. 10.-
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TAPEER -  FARVER -  LAKKER -  L INOLEUM -  VOKSDUG 

PLASTIC -  GULVÆPPER OG LØBERE 

Sundby 

Tapet- & Farvehandel 
Aksel H. Nielsen 

HOLMBLADSGADE 72  -  KØBENHAVN S -  TELF.  AM.  2587  

JUBILÆUMSPLAKETTEN 
fra »Sjælland randt« 

Fra »Sejl og Motor« har vi sakset: 

Torsdag den 21. juni afholdt Helsingør 

Amatør Sejlklub sin præmieuddeling fra 

»Sjælland rundt« på Hotel Prins Hamlet 

i Helsingør. Efter uddelingen af de mange 

præmier og erindringkrus gik man over 

til uddelingen af klubbens nyindstiftede 

jubilæumsplakette, som er tænkt som en 

opmuntring og en tak til de sejlere, som 

år efter år er mødt op til start og dermed 

har været med til at støtte sejladsen, så 

den har opnået den popularitet, som den 

har i dag. 

Plaketten er fremstillet i guld, sølv og 

bronce for henholdsvis 15, 10 og 5 fuld

førte sejladser. 

Guldplaketten fik man ikke brug for i 

år, men som den første, der havde del

taget over 10 gange, fik riggermester Knud 

Hansen, »Sisu«, HAS, plaketten i sølv for 

11 fuldførte sejladser. Riggermesteren har 

deltaget fra sejladsens start i 1947, men 

første gang i 1950 med sin egen båd, den 

kendte 30 »Brus«, årets NL-vinder. 

Ang. pladser i 
havnen 

Så vidt jeg ved ang. vores lov om be

sættelse af ledige pladser i havnen skal 

disse pladser tilfalde ældste ansøger på en 

ekspetancelisteliste! 

Vi er mange medlemmer, som ved, at 

til dato har intet tidligere havneudvalg 

gennem årene kunnet overholde den af 

medlemmerne vedtagne lov; jeg mener, 

det er på høje tid, her sker en forandring. 

Jeg vil foreslå, at vi fremtidig frit må 

sælge vores båd og tilhørende plads, når 

køberen er medlem af S. S. F. Det er dog 

en stor uretfærdighed, at i mange år er båd 

og plads overdraget ukendte personer. Lad 

det i fremtiden blive reel handel, som vi 

alle kan deltage i, og megen kritik und

gås. Jeg vil gerne, om andre vil udtale sig 

i bladet om sagen. Det må kunne medta

ges på efterårsgeneralforsamlingen. 

Venlig hilsen Aage Sejrbo. 

— Grundet på en forlægning af dette 

indlæg kom det ikke med i forrige nr. af 

bladet, hvilket jeg beklager og beder Sejr-

bo om tilgivelse for. Men er der nogle af 

medlemmerne, som vil udtale deres me

ning angående dette indlæg, kan det end

nu klares inden generalforsamlingen. Der 

udkommer endnu et nr. af bladet før ge

neralforsamlingen. 

Martin Andreasen. 

Ny pladsmand 

Søndag den 30. september overtager hr. 

Jørgen Munk hvervet som pladsmand i 

S.S.F. 
Vi håber, Jørgen Munk er den rette 

mand til jobbet, og at samarbejdet må gå 

fint og gnidningsløst fremover. Velkom

men til arbejdet. Bestyrelsen. 

Dernæst fik følgende deltagere bronce: 

Knud Petersen FD 115 „Pan" HAS 9 gange 

Chr. Nielsen NK D4 „Can 3" Taarbæk Sk 7 gange 

G. Elmue FD 214 „Tjalfe" KAS 7 gange 

L. Syberg FD 24 ,,Mathilde" Roskilde 6 gange 

H. C. Steffensen S30 D47 ,, Springer en" HAS 6 gange 

E. Christensen R 3 „Marianne Roskilde 6 gange 

P. Lindemark MOD 4 „Pilk 3" Taarbæk Sk 5 gange 

A. Eisenhardt FD 291 „Anne" ØS Frem 5 gange 

Aa.S ejerbo, S30.JP48,, Fri.. 2'^ Sundby S F .5 gange 

Vor nye pladsmand 
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V I N T E R U N D E R V I S N I N G  

( Sjgjj&lsJfO&VL 

Tovværkskursus begynder mandag den 8. oktober kl. 19,00 præcis på Sund-

parkskolen, værelse nr. 15, 2. sal. Kniv og merlespiger medbringes. Prisen for 
dette kursus er 25,00 kr. 

N avigatioriskursus begynder onsdag den 10. oktober kl. 19,00 præcis. Af under

visningsmateriale skal medbringes folgende: Guldhammer: Lærebog i Navigation 

for kyst- og sætteskippere. Internationale Søvejsregler. Sokort over Kattegat. 

Transportor og lineal. Regnehæfte. Prisen for dette kursus er 25,00 kr. 

Kystskippereksamen. Medlemmer, som ønsker at tage denne eksamen, bedes 

henvende sig til skolechefen, hvor alle oplysninger kan fås. Prisen for dette 
kursus er 25,00 kr. 

Tilmelding til disse kursus finder sted hver fredag aften i kontortiden kl. 19,00 

—20,30 eller på tegningslisten, som er opslået i klubhuset. 

A F R I G G E R G I L D E  
lørdag den 6. oktober kl. 18,30 

Menu: STEGT ÅL 
1 øl, 1 snaps og kaffe for ialt 12,50 kr. 

Køb af billetter slutter 1. oktober 
(begrænset antal) 

F A L C K  

Vi skal endnu en gang gøre medlem; 

merne opmærksom på, at Sundby Sejls 

Forening gennem Københavns sejlunion 

er abonnent på Falcks Redningskorps. 

I tilfælde af en ulykke om bord kan 

man altså uden udgift rekvirere Falcks 

Redningskorps hvorend man befinder sig 

inden for landets grænser — og dette gæl? 

der såvel fartøjsejeren som dennes fami* 

lie og gæster. 

V I L L A  -  O G  G R U N D S A L G  P Å  A M A G E R  

O M P R I O R I T E R I N G  

K Ø B  O G  A L G  A F  G O D E  P A N T E B R E V E  

UWå 
ROBERT MØLLER & SØN 

Statsexam. ejendomsmæglere 

AMAGERBROGADE 184 

Telefoner: 
SUNDBY 4820 
SUNDBY 6220 Kontortid 9-17,30 
SUNDBY 70201 

5 0  8 5  2 0  J  
efter kontortid 

lørdag 9-12 
samt efter aftale 
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FRA SVAGFØRETUREN 
lørdag den 11. august 

/ b 

Vi har fra nogle af deltagerne modtaget 

følgende: 

Så oprandt atter den dag, da vi igen 

skulle mødes med de »svagføre« i Sundby 

Sejlforening, og det ser ud, som om det 

bliver en årlig begivenhed, som er lige så 

sikker, som standerhejsningen er om for

året, og det har jeg ikke noget imod, for 

det pynter på foreningen. 

Det var synd, det var regnvejr, men 

trods det blev det til en dejlig sejltur, 

gæsterne nød det og glædede sig over, så 

pænt alt blev gjort for dem. 

Jeg var sammen med 4 gæster i motor

båden »Anni«, den blev ført støt og roligt 

af dens ejer og nåede først i havn igen. 

Og da vi havde fået vore gæster vel an

bragt i restaurationen, og de havde fået 

overtøjet af, blev der serveret varme pøl

ser med brød, øl og sodavand. Senere 

kaffe med brød, cigarer, cerutter, og se

nere på dagen et glas vin og is, og ind 

imellem blev budt flødekarameller, og 

hvor gæsterne nød det. Det var også et 

overdådigt traktement. 

Det er et stort arbejde, der bliver gjort 

den dag, og tilrettelæggelsen forud. Det 

er svært at nævne navne, og man kan 

heller ikke fremhæve nogen, for jeg fik 

det indtryk, at alle gjorde deres bedste og 

gjorde det med glæde. Den nye formand, 

Svend Larsen, i spidsen for sin bestyrelse 

klarede den opgave fint, han var her og 

der og vidste nøjagtigt, hvor der skulle 

sættes ind. Til lykke, Svend! 

Restauratør Hurtigkarl og frue havde 

fået hjælp af bestyrelsesmedlemmernes 

damer, der var nok at gøre, for restaura

tøren skulle jo også passe sin forretning; 

det klædte damerne med forklæde på. Jeg 

hørte kun lovord, alle var glade og til

fredse. 

Vore gæster ville så gerne hilse på re

stauratørens frue, de spurgte gang på 

gang: »Hvem af de damer er fruen?«, 

men jeg måtte forklare, at fruen havde 

nok at gøre i køkkenet, så Lise må nøjes 

med deres tak gennem disse linjer. 

Den unge Lindholm Andersen med fle

re leverede musikken, hvad der gjorde 

stor lykke. 

Et medlem af svagføreforeningen ud

bragte en hjertelig tak til alle for den dej

lige dag. 

Og som medlem af A. S. F. søndre af

deling vil jeg gerne på mine kammeraters 

og egne vegne sige tak for god behand

ling. Det er vor hobby, det er et arbejde, 

vi gør frivilligt. 

Der går ry af den ualmindelig fine 

gæstfrihed, vi nyder i Sundby Sejlfor

ening, endnu en gang tak til alle, og fordi 

I er så flinke allesammen, så lover jeg, at 

næste gang, der er bankospil, så skal jeg 

nok nøjes med at købe én plade, så jeg 

ikke sinker spillet for meget. 

Og så er der et »men«: Hvor er S.S.F.s 

ungdom henne på sådan en dag? 

Anna Nielsen. 

København, den 15. august 1962. 

Hermed bedes De modtage vor hjerte

ligste tak for de dejlige timer, som Sund

by Sejlsports Forening beredte os. 

Det var virkelig en herlig oplevelse for 

os alle at få den tur gennem Sundet og 

så det ualmindelige fine traktement og den 

gode underholdning, som vi alle morede 

os over. 

Tak til alle, der var medvirkende til at 

gøre det så festligt for os. 

Med venlig hilsen 

Ingeborg og Carl Edeltorp. 
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Dame- og old~boys sejladserne 
lørdag den 25. august 

Ja, så skulle vi til det igen. Lørdag den 

25. oprandt med et forfærdeligt vejr, det 

regnede og stormede. Der var fra 20—24 

sekundmeter luft i pustene, og det var 

måske derfor pigerne svigtede lidt, men 

der startede dog to, og det blev en fin 

sejlads. Trods det, at Conni Engers lå ca. 

en halv baneomgang bagefter i starten, 

sejlede hun fint og fik en fortjent 1. præ

mie for tiden 45,45 min. Nr. 2 blev Heidi 

Andersen, tid 46,30 min., men vi må have 

mange flere damer med til næste år, selv 

om det måske giver en våd troje, for vi 

har jo mange piger her i S. S. F., som kan 

sejle. 

Herrernes sejlads var betydelig mere 

dramatisk. Der startede 5 sejlere: Svend 

Aa. Larsen, Viggo Keller, Oskar Ander

sen, Knud Andersen og sidste old boys 

vinder Henry Nielsen. Oskar Andersen 

kom fint fra start og lagde sig i spidsen, 

hvilken position han holdt lobet igennem. 

Nr. 2 blev Viggo Keller, nr. 3 Sv. Aa. 

Larsen, nr. 4 Knud Andersen, nr. 5 Henry 

Nielsen. Knud Andersen havde fået 2 

flotte juniorpiger som forgaster og stak 

lige efter starten mod Saltholm, hvor han 

måske ville opnå politisk asyl for sig og 

sine piger, men den gik ikke; inden han 

nåede farvandsgrænsen, gik hans hensig

ter op for den medfølgende motorbåd, og 

han måtte finde sig i at blive slæbt i havn. 

Henry Nielsen blev lidt gnaven over, han 

blev sejlet agterud, så da han nåede 1. 

kosten, fiskede han mærket med bomdir

ken, fyldte båden med vand og tog motor

båden tilbage til havnen. Senere blev der 

uddelt præmier og skæg til deltagerne, og 

aftenen sluttede med en lille svingom i 

klubhuset. I sandhed en skæg dag. 

M. A. C. 
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Du danskes  ve j . . .  
Imidlertid havde vi rundet den næste 

pynt, og lidt længere fremme lå en 

havn. Den lignede ikke Kerteminde, og 

da vi kom nærmere, blev vi klare over, 

at Kerteminde var det i hvert fald ikke. 

Vi måtte jo have gåden løst, så jeg ro

ede ind i jollen og traf på 2 mænd, der 

var i færd med at reparere bolværk. 

Jeg spurgte dem, hvad denne havn hed, 

og de svarede på klingende svensk, at 

den hed da Kolby. 

Jeg indrømmer, at jeg blev lidt rød 

i hovedet, for jeg havde aldrig hørt 

denne havn nævne. Navnet lød svensk, 

mændene var utvivlsomt svenskere, men 

hvordan vi kunne være kommet til Sve

rige med vore vestlige kurser, gik over 

min forstand. 

Nå, jeg tog mig sammen og spurgte, 

hvad det da var for et land? 

Jo, det var da Samsø. 

Samsø, tænkte jeg. Gad vidst, om 

ikke det var et par spøgefugle, der ville 

lave sjov med mig? Men da de så meget 

tilforladelige ud, spurgte jeg, om de 

kunne sige mig, hvor Kerteminde lå? 

Jo, den lå, så vidt de vidste, omme i 

Lillebælt. 

Enten var de godt frække, eller også 

vidste de ikke bedre, men gal i hovedet 

var jeg jo efterhånden blevet, og det 

kunne de om bord vist også godt se, for 

da jeg roede ud igen, trak jeg på årer

ne, så de svajede i hele buer. 

Min besætning fik en ordentlig op

sang. Hvad var de for nogle kvajpan

der? Styret rent ad H. til o.s.v., så det 

var ikke langt fra at udarte til regulært 

mytteri. 

(Om fejlen skulle ligge i, at der ikke, 

som jeg havde opgivet, var noget fyr 

på Fyns Hoved, er jo nok tænkeligt, 

men det var ingen af os klare over på 

det tidspunkt. Yi havde jo ingen kort 

over Kattegat. At de så havde sejlet 

efter det fyr, de kunne se, og som må 

have været Ljushage fyr, er der vel 

ikke noget at sige til). 

Nå, vinden var imidlertid døet hen, 

og vi havde ingen kurs at styre efter. 

Til alt held lå der et større fiskefartøj 

i nærheden, og til den roede jeg og for

klarede dem, at jeg manglede et kort 

og derfor en kurs efter Kerteminde. 

Skipperen målte beredvilligt kursen ud 

for mig, jeg takkede for venligheden og 

roede tilbage til mit eget skib, og så 

fortsatte vi sejladsen på den opgivne 

kurs. Vinden var flov, og det blev var

mere og varmere, så vi havde fornem

melsen af at ligge under Ækvator. 

Sejlene hang slappe, og besætningen 

døsede og gispede i varmen. Børge lå 

i kahytten med feber, for han var me

get forbrændt af solen, Villy sad i 

skyggen af storsejlet og lod benene 

slæbe i vandet for at blive afsvalet. 

Han kunne ikke lide at ligge og drive i 

vindstille. Orla lå også i kahytten og 

havde det heller ikke godt. Han havde 

mavesmerter og ville ikke tage næring 

til sig, og jeg selv sad i skyggen af 

mesanen og havde bundet en stang til 

rorpinden for at kunne holde armen i 

skyggen, for også jeg var meget for

brændt af solen. 

Jeg prøvede at pilke, men der var 

meget for dybt, så der var ingen bid. 

Af og til gik jeg ned og bankede på 

barometret, for jeg var betænkelig ved 

den voldsomme varme. Barometret stod 

dog støt og fint. 

Lidt senere så vi et syn, ingen af os 

tidligere havde været ude for. Det så 

ud, som om der var ild i havoverfladen, 

sådan røg det fra den, og lidt efter kom 

den længselsfuldt ventede vind. Senere 

er jeg blevet klar over, at fænomenet 

skyldtes en kølig luftstrømning lige hen 

over vandoverfladen, der har fået vand

dampene i luftlaget langs overfladen til 

at fortætte og antage dråbeform, hvor

ved de er blevet synlige og har lignet 

røg. 

Med den kærkomne vind løb vi en 

pæn fart, og efter et par timers forløb 

fik vi Fyns Hoved i sigte, så vi reg

nede med at være i Kerteminde i løbet 

fortsat 

af eftermiddagen. Ved middagstid run

dede vi lystønden ved Fyns Hoved og 

fulgte nu landet, og jeg gjorde atter 

klar til landgang ved at iføre mig mit 

fine, hvide tøj. 

Og at tidspunktet var nær forestå

ende tvivlede jeg ikke om, for ikke ret 

langt forude lå Romsø, og derfra var 

der kun en times sejlads tilbage. Men 

endnu engang lagde vejrguderne sig på 

tværs af mine beregninger. Vinden dø

de bort, og hvad værre var, vi havde 

kun få skiver brød tilbage og også me

get lidt drikkevand. 

Villy, som den optimist han var, gik 

på jagt efter noget spiseligt, og i bun

den af et skab fandt han da også et lille 

stykke soflæsk. Det så noget usoigneret 

ud, for det var blevet godt langskægget 

i den fugtige luft i skabet. Orla, kok

ken, mente, vi burde smide det uden

bords, men nej, i vor situation smed 

man intet spiseligt bort. Flæsket blev 

barberet, vasket og stegt. Desværre 

spildte skipperen en del af det dyre

bare fedt, men han var jo heller ikke 

uddannet kok og derfor ukyndig, når 

han skulle håndtere en stegepande. 

Flæsket blev spist, om end ikke med 

lige stor appetit af alle. Efter dette 

sparsomme måltid — 1% skive flæsk 

og 2 skiver brød pr. mand — sad vi på 

dækket og ventede utålmodigt på vind, 

da Børge med eet råbte: — En rødspæt

te! 

Vi stirrede alle ned i vandet, og gan

ske rigtigt kom en doven rødspætte fly

dende forbi. Den blinkede polisk til mig, 

som ville den sige, at hvis vi var sultne, 

så var det ikke den, vi skulle stille vor 

hunger på. Vi sad ganske stille og stir

rede på den velvoksne spætte, der fore

kom mig stor som et vaskebrædt — nå, 

måske dog lidt mindre —, men vi fik 

den ikke, for da den ikke gad glo på 

os længere, svømmede den bort og for

svandt ud af syne. 

Dagen led. Nu i skumringen drak vi 

vor sidste kaffe. Herefter var der kun 
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vand tilbage, og det endda så lidt, at 

jeg måtte forbyde Børge at bruge af 

det, så han blev ikke barberet den dag. 

Tiden gik. Vi lå stadig på samme 

sted som ved middagstid, lanternerne 

blinkede om kap med himlens stjerner, 

inde fra land kunne vi høre en sang

forening i arbejde, Børge og Orla krøb 

til Køjs, og det blev omsider Midnat. 

To døgn i søen, ikke mere proviant 

og heller ikke mere tobak. Sløje til

stande og usle udsigter. Endelig ved 3-

tiden om morgenen kom der vind, og 

snart efter passerede vi Bomsø, som 

Villy af en eller anden grund havde 

bandet stygt over hele eftermiddagen. 

Så rundede vi pynten og så lysene fra 

Kertemindes lygter. Villy og jeg blev 

enige om at lade de 2 andre sove og 

overraske dem, når vi fortøjede, men 

det gik bare ikke. For da Villy tog sej

lene ned, mens vi passerede molehove

det, lavede han så meget larm, at Børge 

kom op fra kahytten, og i samme øje

blik, han stak hovedet op af kappen, 

fik han bommen i hovedet. 

Han spurgte noget spidst, hvad me

ningen var, og vi forklarede, at vi nu 

var i Kerteminde, og i det samme røg 

skibet baglæns ud af havnen igen. Det 

var strømmen, og den løber til tider 

5 mils fart gennem havnen. 

Op med sejlene igen, og skønt det 

kneb, kom vi dog omsider ind igen og 

fik fortøjningerne i land. Så lagde vi os 

for at få et par timers velfortjent hvile. 

Kl. 6 morgen fik vi besøg. Min kones 

svoger kom ombord og inviterede os 

alle hjem på morgenkaffe, og da han er 

konditor, kan man vel tænke sig, at der 

ikke var mangel på brød og kager på 

bordet. Vi tog for os af de fremsatte 

lækkerier. Vi tog godt for os, for der 

havde jo unægtelig været smalhans om

bord den sidste dag. Så pudsede vi ski

bet pænt op, så det kunne præsenteres, 

når vore gæster kom, og efter en læn

gere forhandling indfandt skibsprovian

teringshandleren sig med en trækvogn 

fuld af varer til os. Et par nysgerrige 

drenge fik et anstrengende job med at 

bære vand ombord og fik omsider tan

ken fyldt op. De havde ærlig fortjent 

den skilling, de fik for sliddet, og vi 

kunne nu se den nærmeste fremtid i 

møde uden fare for at mangle mad og 

drikke. 

Vore gæster til eftermiddagskaffen 

ville gerne have beholdt os et par dage, 

men da vi allerede var noget senere på 

den, end sejlplanen udviste, måtte vi 

med tak afslå gæstfriheden. Vi agtede 

at afsejle samme aften til Svendborg. 

Min kones søster Iiavde fået en fri

dag og ville gerne med os til Svend

borg, men hen på aftenen, da vi havde 

sat sejl og lanterner og ventede på, at 

strømmen skulle vende, kom tolderen 

ombord og frarådede os at gå ud, da 

han i radioen netop havde modtaget 

melding om, at det ville blive uvejr om 

natten. Vi takkede for venligheden, tog 

sejl og lanterner ned igen og måtte så 

desværre stryge Svendborg af program

met, hvad min svigerinde naturligvis 

var mest ked af. 

Ved 3 tiden om natten vågnede jeg 

ved, at stormen peb i riggen, regnen 

styrtede ned, lynene glimtede og torde

nen bragede. Det knirkede og sled i for

tøjningerne, der stod spændte som vio

linstrenge. Kort sagt en uhyggelig nat. 

Men om morgenen blev vejret fint, 

og om formiddagen, medens vi ventede 

på, at strømmen skulle vende, så vi 

kunne komme af havn, talte vi om uvej

ret og var rørende enige om, at det var 

godt, vi ikke kom ud i det frygtelige 

vejr. 

Det var trods alt vanskeligt at kom

me ud af havnen, da vi henad middag 

forsøgte. Vi var alligevel startet lidt 

for tidligt, og ved molehovedet forsøgte 

en strømhvirvel at sætte os op på ste

nene, men ved hjælp af en ende ind til 

land, fik vi dog båden til at falde til 

vinden og slap fri af den farlige mole. 

Hen ad aften, da vi befandt os et 

sted mellem Kerteminde og Nyborg, 

flovede vinden, så vi fordrev tiden med 

at bade. Vi lå så nær land, at vi rørte 

grunden. Da der endelig kom vind, var 

den naturligvis til kryds på vor kurs 

mod Halskov Bev. Det var blevet sent 

og mørkt, men det var dog sigtbart i 

månelyset. Lige ved vagtskiftet, da vi 

befandt os i nærheden af revet, var vi 

noget spændte på, om vi nu også havde 

vand nok under kølen videre frem. In

gen af os skænkede det nogen opmærk

somhed, at en sort sky trak hen over 

månen, men med den fulgte en hvir

velvind, som fuldstændig overraskede 

os, som vi lå der med alle sejlene satte. 

Inden der blev tid til at røre skøderne, 

krængede båden så voldsomt, at den 

havde en del af dækket i vandet, og der 

rejste sig en voldsom sø. 

På få minutter var det hele et frå

dende, skummende hav, så vi fik travlt 

med at få båden i vinden og bjerget 

sejl, så vi løb for fok og mesan alene. 

Mørkt og uhyggeligt var det, og det 

gjaldt om at holde sig fast under ar

bejdet, for røg man i vandet, var der 

ikke mange muligheder for at komme 

indenbords igen. 

Selv den mindskede sejlføring var 

rigeligt i dette vejr. Vi fløj af sted i 

det grundede farvand og havde nu 

Halskov fyr om SB og styrede udefter 

klar af revet, og en halv time senere 

var vi uden for det farlige område. Vin

den lagde sig lige så pludseligt, som 

den var kommen, og vi drev nu med alle 

sejl strakte, men ved solopgang kom 

der igen vind. Vi befandt os da i Ager

søsund, og Orla, der havde sovet det 

meste af natten, blev sat til rors og fik 

opgivet kursen efter Knudsodde, hvor vi 

skulle få en 3 kost og en 2 kost om SB, 

og et par timer senere passerede vi 

kostene og havde land i sigte. Efter 

endnu halvanden times sejlads løb vi 

op langs landet, som vi ikke syntes rig

tig lignede Knudsodde, og vanddybden 

aftog mistænkelig hurtigt, så vi lod an

keret gå, medens vi orienterede os. 

I nærheden lå en fisker, så jeg tog 

jollen og roede over til dem og fik her 

at vide, at vi var i nærheden af Nakskov 

Fjord. Basende roede jeg tilbage, så ra

sende, at jeg, da jeg nåede hen til mit 

eget skib, kæntrede jollen. 

Da jeg atter fik hovedet oven vande, 

prøvede jeg at suge på den cigar, jeg 
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havde i munden, men den var naturlig

vis ødelagt, så jeg spyttede den ud og 

fik travlt med at få fat i årerne og jol

len. Som jeg lå der, kom jeg til at kigge 

op, og der sad de allesammen og stir

rede på mig, og det var tydeligt, at de 

havde meget svært ved at holde ma

sken. 

— Ja, grin I blot, sagde jeg, men si

tuationen er værre, end I tror, for vi er 

ikke langt fra Nakskov 

Så holdt morskaben op. Børge kløede 

sig i Hovedet og ræsonnerede, at kom

passet var ganske vist ikke særlig på

lideligt, og så var der de koste, der 

havde drillet os. De skulle have vendt 

nedad, men de vendte nu opad. 

Og for at gøre sagen endnu værre var 

vinden døet fuldstændig bort. Tilbage 

til fiskerne, der tilbød formedelst 30 kr. 

at slæbe os op til Knudshoved, men ef

ter langvarige forhandlinger og trusel 

fra vor side om, at ville han ikke gøre 

det for 25 kr., ventede vi, til der kom 

luft igen, gav han sig. Hen ad aften var 

vi da ved Knudshoved, betalte, slap 

slæbetrossen, satte alle sejlene og gled 

for en let brise mod Vordingborg, og 

klokken 11 aften lod vi ankeret gå ved 

Orehoved. Ankerlanternerne blev sat, 

vagtmanden slog sit varme tæppe om 

sig, og vi andre gik til køjs. 

Næste morgen silede regnen ned, så 

selv den gode, varme morgenkaffe ikke 

kunne mildne vor skuffelse over, at alt 

det kønne, vi skulle have set på turen 

langs Sydsjælland og gennem Bøge

strømmen, druknede i regnen. Vi kom 

hurtigt under sejl, og der var rigeligt 

af vind, så vi fik rigeligt at gøre med 

manøvrerne, da vi lå på kryds østover. 

Særlig drilagtige var vejrguderne ved 

Langø Vrid, for der regnede det så 

men trods alle genvordigheder slap vi 

voldsomt, at vi ikke kunne se mærkerne, 

dog heldigt gennem dette grundede far

vand og løb ved middagstid ind til Kal

lehave. Her købte vi Aviser og nød vor 

middagsmad, hvorefter vi fortsatte rej

sen med Rødvig som mål, og nåede uden 

nævneværdige oplevelser hertil hen ad 

aften. 

Næste morgen — det var søndag — 

regnede det stadig. Vi gjorde hurtigt 

klar og stak til søs, rundede Stevns og 

stod op over Køgebugt. Efterhånden 

bedredes vejret, og vinden blev rigtig 

god. Efter 3 timers sejlads havde vi 

Drogden fyr i sigte, og endnu halvan

den time senere lå vi fortøjet på vor 

plads i Sundby Sejlforening. 

Den totale udsejlede distance på den

ne tur var 288 sm. 

Og hermed slutter vi denne serie dag-

bogsudpluk, vi har gengivet under tit

len: Du danskes vej —. 

Dagbogen har vi leveret tilbage, uden 

at ejeren har bemærket hverken at den 

har været borte eller at den er kommet 

tilbage. De senere oplysninger i denne 

interessante bog viste, at på de senere 

ture var såvel kompas som kortforsy

ningen i orden, og at vor unge ven, der 

startede med at bygge sig en kajak og 

véd sparsommelighed gennem årene an

skaffede sig bedre og større både, gen

nem dyrekøbte erfaringer nu havde nået 

det mål, han som en stor knægt havde 

sat, at blive en god sejlsportsmand. 

Da flere af foreningens med

lemmer har ytret ønske om 

et foreningsmærke med vor 

stander til at påsy enten på 

sweaters eller jakke, har vi 

ladet fremstille et mærke, der 

kan købes for 3 kr. pr. stk. 

Mærket kan købes hos kas

sereren i kontortiden eller 

hos festudvalget. 

Mærket er fremstillet i 2 ud

gaver; et for seniormedlem

mer og et for juniorer. 

Festudvalget henstiller til 

medlemmerne om snarest at 

købe det nye klubmærke. 

F E S T U D V A L G E T  
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OBS! 

HUSK 

Masterne anbringes afrigget i mastesku* 

ret og ikke som sidste år rundt omkring 

på pladsen. 

Medlemmer, der benytter de løse skins 

ner til ophaling, opfordres til efter brugen 

at flytte skinnerne til side, så der bliver 

fri passage langs midtersporet. 

N A V N  O G  S .  S .  F . ' s  
mærke i servicet 

udføres af 

Amager Porcelænsbrænderi 
Luganovej 8, København - Su 3770 

Porce læn  modtages  t i l  indbrænd ing  

A l t  i  gu ldpå lægn ing  

Cigarforretningen 
I. Jensen 

Ø R E S U N D S V E J  1 1 4  
(h jørnet  a f  M i lanove j )  AM 4V 

Nærmeste forretning ved havnen! 

Har alt i 
TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTER ØL 

Køb og salg 
af lystfartøjer 

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I S  

Balsamvej 8 Telf. 50 86 36 

C E R T I N A  
P R Æ C I S I O N S - U R E T  

Den rigtige tid til den rigtige pris 

Kob det hos 

» K L O K K E M A G E R E N «  
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  

FISKE GREI 
og alt til 

S P O R T  O G  C A M P I N G  

K A I ' s  S P O R T  
Amagerbrogade 142 - Asta 38-138 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 

Det er 

L O R E N T Z E N  
der modtager annoncer til bladet! 

Am. 7118 Y 

l l |[ll]lllllllllllllllllllll!IIIIIEI[IH]lllilillllllllllll[Millllllllllllllllllllllllllllllllllll!!U[IJ[||JIJ|j|llillllllllllllllllllflflJIIIIIII( 

Afleveret til postvæsenet 18.—9.—62. 

Drejer det sig om 

foto så gå til 

Amagerbrogade 107 - SUndby 4566 

(pipaluk) 

De gode materialer til båden 

har 

G EMYNTHES 

F A R V E  &  T A P E T  
ØRESUNDSVEJ 92  -  TLF .  SUNDBY 2185  

Få minutter fra bådepladsen ! 

F A G M Æ S S I G  B E T J E N I N G !  

B E S T I L L I N G E R  M O D T A G E S !  
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D E N  R I G T I G E  

Se^po/Lts-påMcednwfy 
————— købes hos BACHER 

HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

Alt i 
H E R R E E K V I P E R I N G  

L I N G E R I  O G  K O N F E K T I O N  

K O N F E K T I O N  

JmcJc 
BUSSERONNER 
OG JAKKER 
OVERTRÆKSBUKSER 
FRAKKER 
SYDVESTE 

Hvide Satins 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 21,10 

Svære kvalitets 
Holmens bukser 
syes efter mål 
også til damer 43,50 

Gummisko 
hvide - blå 1 1 rA 

khaki 11,50 

Yacht Club huer * Å rA 
fra 14,50 
USA huer og strik-huer 

Køjesække 

fra 11,50 

Gult sejlsports plastictøj 
Bukser 28,50 
Jakke m. hætte 30,50 

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

Største specialforretning: i arbejdstøj 

J .  P .  B A C H E R  TORVEGADE 22 . AM 15©2 - 8635 

Sejlsportshuer 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU 866 

Bådmotorer 
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K. 

Nye og brugte propeller 
samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 5, S 
TELEFON 50 87 68 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -

Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

b .  n i e l s e n  
Cumberlandsgade 18 — Amg 19 02 

W JjjMt-
W MM/mct 

(L 
Cent. 14575 — Marskensgade 8 

ASSURANCE - ØBRO 7515 

I N D R A M N I N G  
i moderne rammer 

Spejle i stort udvalg 

G L A R M E S T E R  J E S  S C H U L T Z  
Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i  I  d e n  B I L L I G S T E  p r i s !  

Næste nummer af bladet 

udkommer i oktober. Stof til  bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. oktober. 

o l  

'/. GRØN & WITZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København K 

Udg. Sundby Sejl Forening 
Ansvarshavende redaktør: 
M. Andreasen. 
Nyrnberggade 50, Am 8384u 
Ekspedition: E. Lorentzen. 
Albaniensgade 2, Am 71 18 y 

Tryk: Karl Povlsen, 
Svanemosegaardsvej 4 - V 
Luna 3788 
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RAP! RAP! RAP! RAP! RAP! RAP! 

STORT ANDESPIL 
afholdes LØRDAG D. 10. NOVBR. KL. 19 i KLUBHUSET 

der bortspilles 10 store fede ænder - 10 lækre kyllinger 
plus eventuelle trøstpræmier 

Endvidere bortspilles ved ekstraspil: 

1 stor fed gås plus 2 flasker rødvin 

1 stor fed and 

2 kyllinger plus eventuelle trøstpræmier 

Der bliver lejlighed til en dans efter andespillet - Adgang mod forevisning af 

medlemskort. 
F E S T U D V A L G E T  
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D °  C  

SUNDBY SEJL-FORENING 
r—— Amager Strandvej, S — SU 35016 
\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S 
Næstformand og sekretær: Knud L. Andersen, Sirgræsvej 65, S. 50 23 73 
Kasserer: Arne Møller, Tønnes vej 39, S 50 85 20 
Havneudvalg: Carl Pedersen, Burmeistergade 8, K 

og Henning Sørensen, Kastrupvej 92, S 
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33 SU 9247 y 
Vilh. Lindemann, Biens Allé 22, S 

Skolechef: Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S AM 92 56 
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Rodosvej 50, S 
Kapsejladschef: Axel Petersen, Kastruplundgade 54, Kastrup.... 50 72 98 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 
Bestyrelsesværelse SU 3580 
Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2 SU 4180 
Restauratøren privat AS 3083 

5Oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o q o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ° C  

Nye medlemmer ~~~~ 
som søger optagelse 

i Simd&y. 

John Jørgensen Desideriussen, 

Sternberggade 2, S. 

Jan Skinder, 

Ulvefodsvej 5, S. 

Mogens Holbøll Andersen, 

Askeløkkevej 3, Kastrup. 

AKTIVE 

Hans Børge Sørensen, 

Augustagade 5, S. 

Mtb. »Puk«. 

James Edvard Ruusunen, 

Wildersgade 20, K. 

Mtb. »Sisu«. 

Ernst Neumann, 

Nordre Røsevej 4. 

U/bd. 

Helge Møller, 

Mathæusgade 18, V. 

U/bd. 

Hans Peter Petersen, 

Turesensgade 3, K. 

Mtb. »Sita«. 

Otto Bak, 

Lindunvej 6, Kst. 

U/bd. 

John Børresen, 

Tingvej 43. 

U/bd. 

Palle Sørensen, 

Gerbrandtsvej 14. 

U/bd. 

JUNIORER 

Fin Dan Jensen, 

Postparken 45, Kst. 

Angående 

medlemsbladet 
Udebliver medlemsbladet, skal 

du først henvende dig på lokal

postkontoret, hjælper det ikke, 

skal du henvende dig til  bla

dets ekspedition: E. Lorentzen, 

Albaniensgade 2, tlf.  Am 7118 y 

Ob§. 
Medlemmerne gøres op

mærksom på, at klubhu

set fra 1. oktober til 1. 

april lukkes mandag og 

onsdag kl. 18. 

K a§serer 
formanden og* 
havneudvalget 

træffes  

hver fredag* 
kl. 19—20,30 
i klubhuset 

tlf. Su 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Så er sejlsæsonen 1962 sluttet; der har 

været en ret god tilslutning til aftensejlad

serne, der har været ca. 20 elever på øvel-

sesfartøjet. 

Undertegnede vil hermed rette en tak 

til lærerne og håber, at de til næste sæ

son vil give en hånd med igen. 

Så skal øvelsesfartøjet afrigges og der 

er mødepligt for samtlige elever til at del

tage i dette arbejde. Vi møder lørdag den 

27/10 kl. 14,00 pr. og søndag d. 28/10 

kl. 10,00 pr. Husk arbejdstøj. 

Skolechef en. 
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Uddrag af  protokol len  
Den ekstraordinære generalforsamling 

d. 26/4-62 

Vor forhenværende formand, Gosta 

Oberg, åbnede modet, bod forsamlingen 

velkommen og bad om forslag til en di

rigent. Kaj Guldbech blev valgt og gik 

straks over til valg af bestyrelse. 

Der blev bedt om forslag til en for

mand. Følgende blev foreslået: Adrian, 

Svend Larsen og S. Christensen. Den sid

ste ønskede ikke at modtage valg og ef

ter afstemning af de to tilbageværende 

blev Svend Larsen valgt til formand for 

vor forening. Følgende blev herefter valgt: 

Kapsejladschef Axel Petersen, skolechef 

Adrian, juniorleder Borge Hansen plus 

fem repræsentanter: Knud Andersen, Vil

helm Lindemann, Kaj Guldbech, Henning 

Sørensen, Carl Petersen plus 2 supplean

ter: S. Christensen, R. Bech. 

Efter valget blev der 5 minutters pause 

inden man fortsatte med at færdigbehand

le resten af dagsordenen fra den ordinæ

re generalforsamling den 26/3 1962. 

Kaj Guldbech, 

dirigent. 

S. Christensen, 

sekretær. 

Fortsættelse af den ordinære general

forsamling fra den 26/3 1962. Hardy Chri

stensen blev valgt som dirigent. 

1. Bent Bentzens forslag om statsauto

riseret revisor opnåede ikke fornødent 

stemmeflertal og som følge heraf var for

slaget forkastet. 

2. Det af den afgåede bestyrelse frem

satte forslag med adgang til toiletter i 

klubhuset blev vedtaget — således at 

medlemmer ved et depositum på kr. 10,00 

kan erhverve sig nogle til samme. Pen

gene tilbagebetales ved aflevering af nøg

len minus nøglens værdi. 

3. Et forslag, ligeledes stillet af den af

gåede bestyrelse, hvorved fremmede vin

teroplæggere på vor plads får forhøjet 

pladslejen fra kr. 8,40 til kr. 12,00 pr. 

kvm blev ligeledes vedtaget. 

4. Hardy Christensens forslag ang. sku

re på pladsen blev overladt til bestyrel

sens overvejelse. 

5. Valg af kasserer. Arne Møller blev 

foreslået. Der var rejst krav om forhøjelse 

af kassererens løn, hvilket Arne Møller 

afstod fra, idet han udtalte, at det ikke 

var for pengenes skyld, han midlertidig 

påtog sig jobbet, men for at hjælpe for

eningen i en nødsituation. Til kasserer

suppleant valgtes Hardy Christensen. 

6. Eventuelt. Herunder fremkom ikke 

noget af særlig interesse, udover at Lin

demann imødegik de angreb, han mente 

ubeføjet var rettet mod vort medlem Jør

gen Boalt. Han lovede i denne forbindel

se at den nye bestyrelse ville gå andre 

veje i sådanne alvorlige tildragelser. Til 

slut opfordrede vor dirigent medlemmer

ne til at slutte op om vor nyvalgte be

styrelse og motiverede et trefoldigt leve 

for vor gamle forening S.S.F. 

Til suppleanter for bestyrelsen valgtes: 

S. Christensen, R. Bech. Til målere: Bent 

Bille Hansen og Leif Lindemann. 

Hardy N. Christensen, 

dirigent. 
S. Christensen, 

sekretær. 

Den nyvalgte bestyrelse modtes fuld

tallig første gang fredag den 27/4 1962. 

Mødt var endvidere kasserer og redaktor. 

Formanden bod velkommen og håbede på 

et godt samarbejde til gavn for S.S.F. 

Bestyrelsen konstituerede sig som føl

ger: 

Formand: Svend Aage Larsen, Nurnberg-

gade 28, st. tv. 

Næstformand og sekretær: Knud Lind

holm Andersen, Sirgræsvej 65, st., 

th. Tlf. 50 23 73. 

Kasserer: Arne Moller, Tonnesvej 39. 

Tlf. 50 85 20. 

Havneudvalg: 

Carl Petersen, Burmeistergade 8, mezz. 

Henning Sørensen, Kastrupvej 92, st. 

Tilsynsførende med klubhuset og 

festudvalg: 

Vilhelm Lindemann, Biens Allé 22, 1. 

Kaj Guldbech, Lergravsvej 5, st. Tlf. 

SU 14. 

Sejladschef: 

Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, 1. tv. 

Tlf. Am. 9256. 

Juniorleder: 

Børge Theil Hansen, Rodosvej 50. 

Tlf. 55 34 58. 

Husk den ordinære generalforsamling 

torsdag den 25. oktober kl. 19,30 
Generalforsamlingen begynder præcis! 

Kassereren åbner for indbetaling kl. 18. 
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Kapsejladschef: 

Axel Petersen, Kastruplundsgade 55, st. 

tv. Tlf. 50 72 98. 

Redaktør: 

Martin Andreasen, Nurnberggade 50. 

Tlf. Am. 8384 u. 

Bladets ekspedition: 

E. Lorentzen, Albaniensgade 2. 

Tlf. Am. 7118 y. 

Suppleanter: 

S. Christensen, Ungarnsgade 33, 4. 

~R. Bech. 

Målere: 

Bent Bille Hansen. 

Leif Lindemann. 

Revisorerne: 

Gosta Oberg, Hvidovrevej 329 A. 

I henhold til tidligere skrivelser stan

derhejsning lordag den 12/5 kl. 16,00. 

Det vedtoges at afholde havnefest i 

S.S.F. i eftersommeren, nærmere dato vil 

senere fremkomme. 

Pinseturen .til Sletten. Afgang S.S.F. 

pinselørdag. Såfremt tilslutning opnås vil 

man soge at leje en bus til pinsedag for 

Interesserede. 

Under havn og plads drøftedes valg af 

pladsmand. Der var indsendt 40 ansøg

ninger. Man enedes om at indkalde 4 

ansøgere til personlig samtale, nemlig: 

Jan Andersen, Harry Trudsøe, Henning 

Nielsen og M. Nielsen. 

Bestyrelsen blev enige om hurtigst mu

ligt at få ekstrakontingentet til toiletbyg

ningen sat på særkonto. 

Man drøftede renholdelse af anlæg om-

.kring klubhus og plads. Den nye plads-

mand skal renholde anlæg i fornødent 
omfang. 

Modet hævet. 

Bestyrelsesmøde d. 2/5-62 

LIele bestyrelsen samt kasserer og re

daktør var mødt. Endvidere mødte Lo

rentzen og redegjorde for distribueringen 

-af medlemsbladet. Han oplyste, at kas

seren ved optagelse af nye medlemmer 

.•skriver optagelsesblanketten i 3 eksem

plarer, hvoraf et eksemplar går til havne

udvalget, et til redaktøren, der videresen

der det til Lorentzen, og endelig beholder 
iassereren det sidste. 

Mødet blev derefter åbnet af forman

den med følgende dagsorden: 
1- Protokol. 

2. Beretning. 

3. Juniorafdelingen. 

4. Havn. 

5. Plads. 

6. Fester. 

7. Kapsejlads. 

8. Øvelsessejlads. 

9. Eventuelt. 

løvrigt deltog pladsmanden i mødet. 

Under pkt. 1 blev protokollen oplæst 
og godkendt. 

Pkt. 2. Beretning. 

Den nye pladsmand, Harry Trudsøe 

Lassen, blev budt velkommen og under

skrev sammen med formanden kontrak

ten. Man håbede på gensidig godt sam

arbejde. Pladsmanden oplyste, at han for

uden foreningens telf.nr. kan kaldes på 

Luna 1821 v. 

Sekretæren blev pålagt at sende skri

velse til fyrdirektoratet med angivelse af 

pladsmandens telefonnr. 

Bestyrelsen enedes om, at fodnote skul

le optages i medlemsbladet, hvoraf skulle 

fremgå, at medlemskort med kvittering 

skulle forevises før udsætning af alle far

tøjer. 

Der var skriftlig indbydelse fra Sundby 

Kajakklub til standerhejsning lørdag den 

5/5 1962. Formanden vil repræsentere 

sejlforeningen. 

Formanden oplæste brev fra Irs. Wiuf 

af 23/2 1962. Ingen havde noget at be

mærke. 

Der var indsendt regning fra samme 

sagfører til vores forening på 225 kr. vedr. 

eksklusionssagen mod Jørgen Boalth og 

Sv. Boye Andersen. Det fremgik, at par

terne hver for sig bærer udgifterne. 

Formanden og sekretæren var den 1/5 

1962 i jordkontoret på rådhuset, hvor vi 

præsenterede os og oplyste om den nye 

bestyrelses sammensætning for kontorchef 

Frederiksen og hr. Vesby. Under samta

len luftede formanden tanken om, at den 

resterende del af nrd. mole blev repare

ret i lighed med den del, der allerede 

var istandgjort. Kontorchefen udtalte, at 

det var mange penge, der skulle til, men 

sejlforeningen kunne søge magistraten og 

med andragendet indsende skitse af hav

nen, så var der mulighed for, at ingeniør 

Sternov ville besigtige molen og hvis det 

var fornødent indstille at arbejdet skulle 
udføres. 

Børge Theil Hansen ville gerne have 

bedre pladsforhold til jollerne, herunder 

ville han gerne have en nedkørselsrampe 

i knækket ved ndr. mole. Man diskute

rede sagen og ville løse problemet på 

bedst mulig måde. 

Kassereren foreviste overslag og bud

gettering. Herunder oplyste han, at et 

underskud på ca. 2.000 kr. var sandsyn

ligt. Han klagede over ikke at have fået 

bilag og girohefte. Oplysningerne toges til 

efterretning og kassereren ville selv prøve 

at få bilag m. v. af den fhv. kasserer Th. 

Sparre. Videre oplyste kassereren, at de 

11.675 kr. til W.C. fonden formentlig ikke 

i øjeblikket kunne afses til særkonto, men 

formanden henstillede alvorligt, at disse 

penge skulle sættes hen på særkontoen. 

Henning Sørensen ankede alvorligt over, 

at optimistjollerne krydsede renden til 

meget stor fare for sig selv og andre. 

Foreslog karantæne for de, der overtråd

te forbudet mod krydsning af renden. 

Børge svarede, at overtrædelse af forbu

det ville blive kraftig påtalt, og han men

te, at alt ville glide efterhånden. 

Formanden oplyste, at Sejerbo har bort

kørt en del affald fra ndr. plads. For

manden har sagt tak til den altid hjælp

somme Sejerbo. Børge oplyste, at der var 

søgt tilskud hos Carlsberg og Tuborg. 

Fondet her i foråret. Man havde fået be

sked om, at ansøgningerne var kommet 

for sent, men de respektive fonds ville 

underrette foreningen, når tiden var inde 

til at søge. 

Junior af delingen. 

Børge har fundet, at en mast til en af 

juniorbådene er rådden. Har fået til

bud på kr. 300,00 plus materialer for en 

ny mast. Masten er efter formandens me

ning vel dyr, men den skal laves under 

alle omstændigheder til den mest rime

lige pris, da de unge menneskers grej 

skal være forsvarligt. 

Videre oplyste Børge, at der var råd

denskab i et af kølbordene på den grøn

ne juniorbåd. Bestyrelsen sanktionerer og 

tiltræder at såvel mast som kølbord skal 

laves. 

Otte optimistjoller skal til kapsejlads 

på Peblingesøen i morgen, den 3. maj. 

Børge oplyste, at Lindquist har givet en 

20" rundsav til foreningen. 

Børge har fået 100 grantræer skænket 
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til foreningen. De vil blive plantet rundt 

om i anlæggene. 

Foreslog videre, at læhegn blev plantet 

bl. a. ved hjælp af de anforte graner. 

Formanden vil forsøge at få oplyst, 

hvor tilskud fra kommunen til junioraf

delingen kunne fås. 

En optimistjolle skal dobes til stander

hejsningen. 

Jollen er givet af Guldbech, Henning 

Jensen, Poul Christensen og Hoeg Dreyer 

som tak for lån af båndsav m. v. — 

Jollen skal dobes »Firkløver«. 

Havnen. 

Intet særligt at bemærke på nuværen

de tidspunkt. Adrian ankede dog over, 

at bojerne i søndre bassin lå som hø og 

hakkelse. Han henstillede til havneud

valget, at der blev sørget for, at dette 

forhold blev bragt i orden. 

Carl Petersen udtalte, at et forlangende 

som sådan først skulle indføres i ordens

reglementet for havnen. 

Plads. 

El-kontakten på masten på midterbroen 

er defekt og skal udskiftes. Kontakter og 

stik diskuteredes. Alt vil blive efterset, 

og mangler snarest udbedret. 

Skurlejen og pladslejen skal være ind

betalt senest pr. 1. juni d. å. Nye numre 

skal senest samme dato være påført sku

rene. 

Man diskuterede et fremmed lystfar

tøj, der var ophalet på land til klargø

ring. Ejeren er ikke medlem af nogen 

sejlforening, og man enedes om, at noget 

sådant ikke skete i fremtiden. Båden bli

ver målt op og betaling for liggetid ud

regnet. Bukke og klodser skal i fremtiden 

være mærket. 

Feste r. 

Standerhejsning sker som tidligere an-

fort i medlemsbladet lørdag den 12. maj 

kl. 16,00. Traktementet vil i år i mod

sætning til tidligere blive skåret betyde

ligt ned grundet dårlige økonomiske for

hold. 

Pinseturen går som tidligere anført til 

Sletten. Samlet afgang pinselørdag den 

9/6 kl. 15,30. 

Pinsedag afholdes fest på havnen. Fest

udvalget sørger for musik og arrange

menter. 

Kapsejlads. 

Forskellige sejladser drøftedes. Ram

merne fastlægges senere. Opslag vedr. dis

se arrangementer vil blive ophængt i klub

huset. På grund af det fremskredne tids

punkt kl. 0,30 blev modet hævet. 

De øvrige 2 punkter på dagsordenen 

vil blive medtaget på næste mode. 

Bestyrelsesmode mandag d. 21/5-62 

Hele bestyrelsen samt kasserer og re

daktor var med. Endvidere var efter an

modning revisorerne, Østergård, Ryefelt 

og Oberg. Dagsordenen: 

1. Regnskab. 

2. Beretning. 

3. Juniorafdeling. 

4. Havn og plads. 

5. Sejlerskolen. 

6. Kapsejlads. 

7. Fester. 

8. Eventuelt. 

Regnskab. 

Formanden oplyste, at bestyrelsen trods 

gennemgang af skabe og skuffer ikke har 

kunnet finde bilagene fra årene 1958, 1959, 

1960 og 1961 samt evt. bogholderi eller 

kassebog. Forespurgte d'herrer Østergård 

og Ryefeldt, hvor disse papirer kunne 

tænkes at være. Videre bemærkede for

manden, at fhv. kasserer Sparre pr. an

befalet brev var forespurgt angående dis

se papirer, og han fremlagde svarskri

velse fra Sparre, hvoraf fremgår, at papi

rerne beror i S.S.F. Østergård og Ryefeldt 

udtrykte deres forbavselse over, at disse 

papirer var væk, og de gjorde begge gæl

dende, at Sparre var i besiddelse af et 

såkaldt RUF-bogholderi efter hvilket de 

i februar d. å. havde revideret regnskab. 

De indrommede, at de var stillet i et dår

ligt lys og da navnlig efter, at forman

den havde forevist bilag, der var udbe

talt henholdsvis Tanggård Rasmussen og 

Sparre uden at disse bilag var forelagt 

revisorerne. Østergård og Ryefeldt ville 

sætte sig i forbindelse med Sparre og 

spørge, hvor de anførte papirer var henne. 

Kassereren forelagde budgettet for in

deværende år og gennemgik regnskab. Det 

tiltrådtes. 

Beretning. 

Formanden har ringet til såvel kloak-

som havnevæsen og anmodet om, at sku

rene pr. ndr. mole blev flyttet. Dette er 

omgående sket. 

Jordkontoret har godkendt nedlæggelse 

af en dieselolietank. 

Der blev oplæst indbydelse fra Dansk 

Alotorbådsunion om deltagelse i repræ

sentantskabsmode lordag den 26. maj i 

Ribe. Formanden, Guldbech og Linde-

mann tager af sted. 

Sekretæren anmodes om at skrive til 

Tanggård angående jalouisiskab, indkøbt 

af S.S.F. 22.2.1957. Videre anmodes se

kretæren om at tilskrive Københavns Sejl

union om, at dels kasserer Tanggård Ras

mussen, ikke mere var medlem af S.S.F. 

eller dens bestyrelse. 

]unior afdelingen. 

Støbning af fundamentet til optimist

jollebroen skal ske snarest. 

Havn og plads. 

Carl Petersen ankede over, at broen på 

sdr. mole trængte til småreparationer. Dis

se skal udbedres. 

Igangsætteren ved spillet på sdr. plads 

er stadig i uorden og bevirker, at sikrin

gerne stasig går itu. Igangsætteren laves 

i stand eller fornyes. 

Stikbroerne på slæbestedet affendres. 

Vedrorende dispensation ved brug af 

spillet enedes man om, at et bestyrelses

medlem, der er i stand til at bruge spillet 

eller een dertil bemyndiget i en nødsitua

tion må anvende dette. Spørgsmålet vil 

blive indbragt på forstkommende gene

ralforsamling. 

Sejlerskolen. 

Intet særligt at bemærke. Forslag om 

støbning af ny sten til ovelsesbåden ved

toges. 

Kapsejlads. 

Intet særligt. 

Fester og klubhus. 

Pinsetur drøftedes. Forskellige arrange

menter vil blive lavet. Guldbech oplyste, 

at der skulle foretages enkelte smårepa

rationer i klubhuset. 

Svagforeturen lørdag den 11/8 1962 kl. 

13,30 afg. kl. 14,00. 

Offentlig havnefest fredag den 7/9, lør

dag den 8/9 og søndag den 9/9 1962. 

Ansøgning til politiet indsendes. 

Eventuelt. 

Bent Bille havde anmodet om, at en 

ny måler blev valgt i stedet for Leif 

Lindemann, der var rejst til Grønland. 

Bille foreslog Uffe Below, og bestyrelsen 

sanktionerede, at han overtog Lindemanns 

plads. 



S I D E  6  S S F N R .  1 0  

Brev ang. pladsmandens skade afsendt 

til »Scandinavia«. 

Mødet hævet. 

Bestyrelsesmøde d. 15/6-62 

Hele bestyrelsen samt redaktøren og 

kassereren var mødt. Dagsordenen: 

1. Beretning. 

2. Juniorafdelingen. 

3. Sejlerskolen. 

4. Havn og plads. 

5. Klubhus og fester. 

6. Kapsejlads. 

7. Eventuelt. 

Beretning. 

Skrivelse fra jordkontoret hvoraf frem

går, at man vil bese ndr. mole. 

Formanden omtalte, at flere både kun

ne destrueres, hvilket vi har fået skriftlig 

tilladelse til. 

Foreningen har lånt dieselolietank af 

fa. Gulf. 

Skrivelse fra Irs. Borch oplæstes og 

toges til efterretning. Generalforsamlin

gen vil blive gjort bekendt med skrivel
sens indhold. 

Juniorafdelingen. 

Reglementet vedrørende optimistjoller

ne oplæstes. Med visse ændringer vedto

ges reglementet. 

Forslag fra Børge om, at optimistjoller 

udskiftes med plasticjoller uden udgift for 

foreningen, vedtoges. 

Sejlerskolen. 

Intet særligt. Næstformanden varetager 

foreningens interesser lørdag den 21/7, 

når sejlerskolerne kommer. 

Havn og plads. 

Aftale er truffet med en tømrermester 

om reparation af broerne. Protestskrivelse 

afsendes til Thrane i Glostrup vedrørende 

optagelse som medlem af S.S.F. 

Klubhus og fester. 

Set. Hans-festen drøftedes. Festudvalget 

ville søge at skabe en god og fornøjelig 

fest. Der vil blive solgt et festtegn til kr. 

1,50 pr. stk. for at hjælpe på foreningens 
økonomi. 

Evt. prisstigning på øl og spiritus drøf

tedes og toges til efterretning. 

Kapsejlads. 

Intet særligt. 

Eventuelt. 

Ingen bemærkninger. 

Bestyrelsesmøde d. 28/6-62 

Bestyrelsen mødte fuldtalligt. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Klubhuset. 

3. Kapsejlads. 

4. Fester. 

5. Havn og plads. 

6. Eventuelt. 

Beretning. 

Formanden oplyste, at regnskabet den 

15/6 1962 er revideret og fundet i orden, 

kassebeholdningen til stede. 

Videre meddelte formanden, at skriftlig 

tilladelse til at afbrænde flere af de gamle 

og ubrugelige både var opnået. 

Klubhuset. 

Guldbech meddelte, at reparationerne 

(svingdør m. m.) endnu ikke var påbe

gyndt. Påpegede den kommende Oms og 

anmodede om korrigering af priserne, idet 

restauratøren havde anket over, at pri

serne ved den kommende Oms ikke kun
ne holdes. 

Restauratøren blev tilkaldt og oplyste, 

at prisstigning var absolut nødvendig. Be

styrelsen vedtog eenstemmigt, at prisstig

ningerne på varerne blev ansat som re

stauratøren foreslog. Samtidig vedtog re

stauratøren en huslejeforhøjelse på kr. 

1.000,00 årligt, alt taget Omsen i betragt
ning. 

Det bemærkedes, at restauratøren ikke 

inden for de 2 sidste prisforhøjelser fra 

forhandlerne har sat priserne i vejret, 

derfor blev forslaget vedtaget. Prisstignin

gen træder i kraft den 1/8 1962. 

Fra standerhejsningen og indtil den 31/8 

skal skillevæggen være åben. 

Kapsejlads. 

Intet særligt at bemærke. Dragør har 

ikke svaret på indbydelse. 

Festen. 

Intet særligt. 

Havn og plads. 

Forskellige spørgsmål drøftedes, herun

der båden »Marco Polo«, hvor ejeren an

modede om, at båden måtte stå på land 

i 6 uger yderligere, idet ejeren skulle en 

tur til Grønland. Det vedtoges, at »Mar

co Polo« ikke kan blive stående på land, 

men skal i vandet og væk. 

Vedr. »Yrsa«, tilhørende Carl Damha

ve, enedes man om at indkalde Carl Dam

have, der skal forevise kontrakt på, at 

han har solgt halvparten af sin båd til 

landsretssagfører Kabbelgård Mikkelsen. 

Bestyrelsen protesterer mod optagelsen af 

Verner Freist og Jan Nordhoe. 

Såfremt kontrakten vedr. Carl Damha

ves salg af halvpart af motorbåd »Yrsa« 

ikke er i orden, vil bestyrelsen protestere 

imod optagelsen af Kabbelgård Mikkelsen 

som medlem. 

Eventuelt. 

Intet at bemærke. 

Bestyrelsesmøde d. 8/8-62 

Bortset fra Arndt Adrian var hele be

styrelsen mødt. Endvidere var redaktøren 

mødt, mens kassereren havde meldt for

fald. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Juniorafdelingen. 

3. Kapsejlads. 

4. Havn og plads. 

5. Fester. 

6. Meddelelser til bladet. 

7. Eventuelt. 

Beretning. 

Formanden udtalte, at han fornylig her 

i foreningen havde truffet ingeniør Ster-

nov og fuldmægtig Vedelsbye. De oply

ste, at det ville koste kr. 125.000,00 at 

lave broerne på nordre plads i stand. Der 

ville ske noget i sagen, men måske ikke 

før til foråret 1963. 

Formanden og Lindemann havde vedr. 

havnefesten talt med Arthur Stefansen, der 

ville give kr. 4.000,00 for at opstille luft

gynger m. v. 

Der er såvel af Københavns politi som 

af sundhedspolitiet givet tilladelse til at 

afholde havnefesten. 

Formanden oplyste, at han havde fået 

regnskabet fra Børge Møller og ankede 

over, at kassebeholdningen var meget sløj. 

De forskellige poster blev gennemgået og 

diskuteret. 

Den af bestyrelsen foreslåede plads

mand, hr. Munk, var mødt. 

Carl Petersen fra havneudvalget oplæste 

kontrakt med ny tilføjelse vedr. det af 

bestyrelsen indkøbte skur. 

Munk var villig til at acceptere kon

trakten og ville under de givne forhold 

gerne ansættes. Bestyrelsen vedtog der

efter eenstemmigt at ansætte Munk som 

pladsmand til tiltrædelse pr. 30/9 1962. 
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V I L L A -  O G  G R U N D S A L G  P Å  A M A G E R  

O M P R I O R I T E R I N G  

K Ø B  O G  A L G  A F  G O D E  P A N T E B R E V E  

røls 

ROBERT MØLLER & SØN 
Statsexam. ejendomsmæglere 

A M A G E R B R O G A D E  1 8 4  

Telefoner: 
S U N D B Y  4 8 2 0  
S U N D B Y  6 2 2 0  Kontortid 9-17,30 
S U N D B Y  7 0  2 0 1  

50 85 20jdtok°"1°""1 
lørdag 9-12 
samt efter aftale 

Formanden oplyste, at 10 både med 

skriftlig tilladelse var afbrændt. Endvide

re oplyste han, at 10 skure uden nummer 

og ejermænd var afbrændt. 

Derefter oplæstes brev fra hr. Fischer-

Hansen, der var leder af sejlerskolerne, 

vedr. uoverensstemmelse mellem ham og 

restauratoren ang. antallet af kaffekuver

ter, da sejlerskolerne havde afslutning her 

i klubhuset. Sekretæren, der varetog for

eningens interesser under sejlerskolernes 

besøg, redegjorde for forholdet og berig

tigede vores restaurators erklæring om, at 

der var serveret ca. 130 kopper kaffe, hvil

ket sekretæren med god grund kunne ud

tale sig om, idet han selv havde været 

med til at omdele kopperne. Sekretæren 

bemærker i denne anledning, at ingen af 

medlemmerne fra S.S.F. deltog i det af 

Fischer-Hansen omtalte kaffebord. Besty

relsen står eenstemmigt bag restauratøren 

i denne sag. 

Svagforeturen drøftedes og man enedes 

om, at de firmaer, der rent naturelt hav

de ydet en indsats, skulle takkes herfor 

pr. brev. 

Lindemann har holdt foredrag for Ama

ger Rotary Klub om S.S.F.'s historie, hvil

ket der fra klubben er givet skriftlig med

delelse om. 

Ved ansøgninger til myndighederne vil 

bestyrelsen søge om et belob (ca. kr. 

15.000,00) til omklædningsrum til forenin

gens »lilleputter«. 

Juniorafdelingen. 

Borge oplyste, at optimistjollerne hav

de vundet kredsmesterskabet for Øst-Sjæl

land og anmodede om tilladelse til, at 

optimistjollerne måtte deltage om afslut

tende kredsmesterskab den 18. og 19. ds. 

Bestyrelsen vedtog, at optimistjollerne 

skulle deltage, og der bevilgedes kr. 200,00 

til dækning af udgifter på turen. 

Videre oplyste Borge, at man ganske 

uden bestyrelsens sanktion havde delta

get i optimistjollestævne i Rostock, hvor 

der fra forskellige lande var mødt 24 del

tagere. Der var 10 præmier. Heraf fik 

S.S.F. guldmedalje, sølvmedalje og bron-

cemedalje samt 4 andre præmier af de 

foran anførte. 

Slæbestedet er nu i orden ,og det poin

teredes, at optimistjollerne under klubben 

ikke mere må sejle i havnen og renden 

udenfor. Dette gælder også privatejede op

timistjoller og andre småjoller. 

Borge fremkom med forskeligle private 

oplysninger vedr. optimistjoller i andre 

sejlklubber, hvilket toges til efterretning. 

Han foreslog, at de private optimistjoller 

skulle betale det samme som skolens ele

ver og påpegede, at ansvaret for de pri

vatejede optimistjoller lægges alene på 

forældrene. 

Sekretæren takkede Børge for hans sto

re indsats, hvilket bestyrelsen eenstem

migt tiltrådte. 

Videre foreslog Borge et udvalg på 5 

mand, nemlig en juniorleder, en medhjæl

per plus 3 mand til hjælp til optimister

ne. Deraf skal formanden være bestyrel

sesmedlem. 

Man vedtog at drøfte spørgsmålet på 

et senere møde. 

Kapsejlads. 

Søndag den 19/8 d. å. fælles kapsej

lads ved Dragør mellem Dragor, Kastrup 

og Sundby Sejl-Forening med S.S.F. som 

medarrangør. Den 25/8 old boys og da

mekapsejlads. 

Havn og plads. 

Skærgårdskrydseren »Irmelin« drøfte

des. Problemet skal optages på næste be

styrelsesmøde. 

Forskellige bådes ulovlige og selvbe

staltede pladser diskuteredes. Spørgsmå

let optages på forstkommende generalfor

samling. 

Ang. Charles Bash enedes man om, at 

han kan komme ind og få plads til sin 

nye båd, men hans skab kan ikke god

kendes og skal fjernes. Der er kommet 

ny igangsætter på sondre plads. 

Forhold vedr. havn og plads diskuteres 

på næste bestyrelsesmode. 

Havnefester. 

Lindemann oplyste, at mødet vedr. hav

nefester afholdes torsdag den 9/8 1962 

kl. 19,00. 

Meddelelser til bladet. 

Alle de gamle skabe på nordre plads, 

der ikke er betalt for, vil med indhold 

blive afbrændt pr. 1/9 d. å. 

Ejerne af skabene med numrene 248, 

69, 183, 561 og 548 må omgående hen

vende sig til havneudvalget. 

Medlemmer på nordre plads skal op

stille bukke og klodser langs hegnet ved 

Amager Strandvej inden 1/9 d. å. 

På grund af det fremskredne tidspunkt 

kl. 1,00 blev mødet hævet. 

Bestyrelsesmode d. 23/8-62 

Bestyrelsen mødte fuldtallig. Endvidere 

modte redaktoren og kassereren. 

Dagsorden: 

1. Fester. 

2. Havn og plads. 

3. Eventuelt. 

(Fortsættes side 10) 
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HAVNEFESTEN I S.S.F. 
I t jMTCi i r  

Med forventning havde bestyrelsen set 

hen til forløbet af det store arrangement 

den havde stablet på benene; den havde 

jo blandt andet arrangeret det med det 

for oje at skaffe lidt midler til vor slunk

ne kasse, og i betragtning af det sene 

tidspunkt på året vi fik startet, stod det 

mål med vore forventninger -— dette 

skyldtes også i hoj grad de mange med

lemmers velvillige hjælp. 

At nævne alle dem ved navn, der hjalp 

til, vil være umuligt, dog må man nok 

fremhæve nogle stykker, for det første 

vore malere. Det var jo et helt lille kunst

stykke de udførte med forvandlingen af 

vort gamle klubhus; dernæst vor elektro-

installatør, som tog sig af belysningen — 

også et stort stykke arbejde. Med det sam

me vi er ved belysningen må vi nævne 

vor flag- og standermast som brandmand 

»Tom« illuminerede så smukt. 

I det hele taget var det en opmuntring 

for bestyrelsen at se den samdrægtighed, 

der gav sig udtryk i medlemmernes hjælp

somhed, noget, der lover godt for frem

tiden med hensyn til sammenholdet i vor 
forening. 

Vi var vidende om, at havnefesten i 

Dragør ikke var forløbet uden en del 

optøjer. I den anledning havde vi allieret 

os med nogle af vore håndfaste medlem

mer, så et par småoptræk, der fandt sted 

desangående, omgående blev kvalt i fødse

len. Dette skabte den fornødne respekt, 

så vores fest forløb i ro og orden. 

lil slut må vi dog ikke glemme at takke 

vor gamle restauratør »Pløk«, som med 

en del medlemmers hjælp varetog kort 

sagt alt i vort gamle klubhus. 

Alt i alt en tak til små og store, der 

gav en hjælpende hånd medl 

Også en tak til de medlemmer, der var 

forhindret i at hjælpe, men som viste de

res forening den interesse at deltage i 

festen. 

Med tak til alle 

Bestyrelsen. 

Så blev det prøvet, det var et forsøg, 

som alligevel trods visse mangler opfor

drer til gentagelse næste år. Vi var klar 

over det var for sent på året og at vi 

havde for lidt tid til at arrangere og til

rettelægge festen. 

.••i-- •"-v''': 

Overskuddet var måske ikke det helt 

store, men 3000 kr. er dog også en slags 

penge; ganske vist havde et ekstra kon

tingent været billigere for mange af os, 

men så havde vi heller ikke haft fornøjel

sen. Det er jo rart at se, nogle vil lave 

noget for os alle her i S.S.F. Nu har vi 

fået en hel masse erfaringer så næste gang 

kan det gøres meget bedre. 

Fredag d. 14. startede vi kl. 19 med 

åbning af festpladsen og »Café Havbun

den«. Her residerede »Pløk«. Der var 

dans, hvis man kan kalde det sådan, for 

de unge til et larmende, men godt jazz

band. I klubhuset svingede vi unge på 40 

og derover os til kendte hyggelige melo

dier, der var godt besøgt begge steder, så 

det lovede godt. 

Lørdag d. 15. kl. 14 lagde vi for med 

en fin vandski-opvisning, udført af Kø

benhavns Vandski Klub, derefter fulgte en 

kajakopvisning, godt udført af Sundby 

Kajak Klub. Så kom plankeløbet over hav

nen! Ja •— der var noget at se, og vi 

kunne glæde os over mange tilskuere, det 

er jo altid morsomt at se andre dratte i 

vandet. Kl. 16 åbnede festpladsen, men 

desværre den kolde sydostvind fik hurtigt 

. 
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Maling* til båden! 

Selvfølgelig 

ØSTRIGSGADES FARVEHANDEL 
Østrigsgade 35 . Telf. AM. 75 56 

Forre tn ingen  De  kender  

blæst folk hjem, så der var ikke mange 

tilbage senere på aftenen, kun i »Café 

Havbunden« og klubhuset var der mange 

mennesker. 

Sondag d. 16. startede vi kl. 14 med 

det store havneshow, piratsenderen Radio 

Merkurs erobring. Det var meget mor

somt og en god idé. Det god skib »Ruth« 

var godt kamoufleret som piratsenderen 

»Lucky Star«. Politiets og pressens an

komst med påfølgende vandgang vakte 

megen munterhed hos det store publikum. 

— Juniorbådene og ovelsesbåden sejlede 

hele dagen med gæster og det var ikke 

nær alle, der fik lejlighed til at komme 

ud på en provetur. Det heldigvis gode 

vejr om søndagen var skyld i, at der da

gen igennem var trængsel på festpladsen, 

men ud på aftenen satte desværre kulden 

ind igen, så selv den fine festbelysning 

ikke kunne forhindre, at folk tog tidligt 

hjem. Festudvalget fik fra sagkyndig side 

et vink om at afbrænde det storslåede 

fyrværkeri tidligere end averteret for at 

så mange som mulig kunne få det at se. 

Det var som før omtalt en prøve på 

om der kunne laves en stor havnefest og 

selv om det ikke blev det helt store over

skud, så er vi ikke i tvivl om at gentage 

festen næste år. 

Folket jublede og kørte med sporvog

nen hjem. 

Ref. 

»Havbundeu« 
Optællingen af de solgte pilsnere i café 

»Havbunden« viste, at der under havne

festen ialt blev solgt 

2.385 stk. 

1. præmien på 100 kr. vandtes af 

Ejgil Rasmussen, Saltholmsvej 3 A. 

2. præmien på 50 kr. vandtes af 

K. E. Mortensen, Frederiksborggade 

5, Fr.sund. 

3. præmien på 25 kr. vandtes af 

Alf Hultberg, Venedigvej 3, 4. 

Vinderne har fået tilsendt check for 

belobet. 

Ang. plads i havnen 
I anledning af Aage Sejrbo's indlæg 

i medlemsblad nr. 9, hvori han foreslår, 

at man sælger sin plads sammen med bå

den, blot koberen er medlem af S.S.F., 

vil jeg gerne gør opmærksom på, at dette 

forslags eventuelle vedtagelse vil være en 

uretfærdighed mod de medlemmer, som 

tålmodigt venter på ekspetancelisten. 

Hvorledes skulle de kunne opnå at få 

en plads til den båd de har købt? Har 

Aage Sejrbo en losning på dette? 

At ekspetancelisten i nogle tilfælde bli

ver omgået er beklageligt, og det er mit 

håb, at bestyrelsen vil forsøge at løse 

dette problem. 

Med hilsen 
John Jensen. 

Regnskab 
over havnefesten 1962 

Indtægt: 

Solgt baltegn 1.495,43 

Solgt festtegn 1.642,38 

Solgt is og polser 1.325,62 

Bosse i Havbunden 17,60 

Bidrag ved demonstrationssejlads 20,15 

Salg af tipssedler 100,00 

Modtaget gave 75,00 

Stephansen indbetalt 4.000,00 

Is retur 70,94 

Indtægt ved ølsalg i Havbunden 434,75 

9.181,87 

Udgift: 

Præmier ved tipssedler 175,00 

Fyrværkeri, musik m. m 2.133,95 

Leje af borde og stole 207,85 

Præmier ved plankelob 10,00 

Forsikring 209,00 

Forlystelsesafgift 160,00 

Købt polser 512,00 

Moder vedr. havnefest 107,50 

Plakater og festtegn 194,/0 

Reklamer 221,90 

Benzin til vandskilobere 74,40 

Oprydning efter havnefest 125,00 

Afgift »Koda« 174,00 

Kosangas 37,50 

Købt is 389,80 

Opsætning af belysning 225,00 

Istandsættelse af gi. klubhus 360,39 

Diverse 280,15 

Anslået el-forbrug 100,00 

Fortæring, medhjælp v. havnefest 612,50 

Overskud 2.871,23 

9.181,87 

Tegnebog tabt 
Et af vore kendte medlemmers familie 

var på ferie herovre, og besøgte en af 

feriedagene vor havnefest. 

Lordag d. 15. september var hr. Thom

sen så uheldig at tabe sin tegnebog på 

havnen indeholdende ca. 700 kr. Hvis no

gen skulle have set hvem der har samlet 

den op eller hvis nogen kan give oplys

ninger desangående, bedes de sætte sig i 

forbindelse med fmd. Sv. Å. Larsen, Nyrn-

berggade 28. 
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(Fortsat fra side 7) 

Fester. 

Forskellige arrangementer vedr. havne

festen drøftedes indgående. Finansministe

ren er ansøgt om, at foreningen fritages 

for forlystelsesafgift for salg af billetter 

og baltegn. 

Hr. Poul Petersen, Arbejdernes Sama-

ritterkorps, skal anmodes om at sende 4 

samaritter til havnefesten — fredag fra 

kl. 18—24, lørdag kl. 14—24 og søndag 

fra kl. 11—24. 

Programmet for festen blev gennem

gået og korrigeret. Det vil blive udsendt 

til samtlige medlemmer som særnummer. 

Havn og plads. 

Vedr. Carl Hansens arbejde med ved

ligeholdelse af anlæggene enedes man om 

at yde ham kr. 200,00 for det indtil dato 

ydede arbejde. Da det nu viser sig, at 

der er flere ubesatte pladser i havnen, 

enedes man om, at disse pladser snarest 

besættes med både, der tilhører medlem

mer, som er på ekspetanlelisten. 

Lindemann foreslog, at samtlige joller 

samledes på et sted, hvilket for det første 

ville give mere plads, og for det andet 

se bedre ud. Havneudvalgets medlemmer 

og den øvrige bestyrelse som sådan var 

enige med Lindemann i hans idé, og man 

vil søge på bedst mulig måde at få for

holdet ordnet til foråret. Carl Petersen 

påpegede medlemmernes uvillighed til at 

flytte deres både efter de anvisninger, 

som blev givet medlemmerne. Adrian hen

viste til foreningens love, hvoraf fremgår, 

at et medlem er pligtig at flytte sin båd 

efter havneudvalgets bestemmelser. Han 

påpegede, at såvel »Fejeren« som Carl 

Hillers var anmodet om at bytte pladser, 

således at ikke alene deres både, men også 

naboernes kom til at ligge bedre. Spørgs

målet vedr. flytningen af bådene vil bli

ve indbragt på førstkommende general

forsamling, hvor forsamlingen i henhold 

til lovene må give bestyrelsen absolut 

fuldmagt til at lade bådene anbringe i 

havnen, hvor de er til ringst mulig gene 

for sig selv og andre. Man ville ikke 

diktatorisk foretage omflytning af bådene 

uden tillidsvotum fra generalforsamlingen. 

Carl Petersen påpegede uregelmæssig

heder vedr. skabene på pladsen. Pointe

rede bestemt, at der skulle være numre 

på skabene, da disse i modsat fald burde 

afbrændes. 

Formanden og Carl Petersen har d.d. 

fundet en dem ukendt piratjolle på plad

sen. Ved henvendelse til ejeren oplystes 

det, at han overhovedet ikke var medlem 

af foreningen, men blot havde taget bå

den på land. Han blev anmodet om om

gående at betale vinterpladsleje kr. 25,00 

og omgående fjerne sig fra foreningens 

område med skibet. 

Eventuelt. 

Knud Andersen meddelte, at han d.d. 

har tilskrevet finansministeren om frita

gelse af forlystelsesafgift af de under 

havnefesten solgte baltegn. Videre oplæ

ste Knud Andersen manuskript til inden

rigsministeriet om andel i tipsoverskud

det. Evt. penge vil blive anvendt til en 

juniorbåd til kr. 12.000,00. Manuskriptets 

indhold godkendtes af bestyrelsen, og an

dragendet vil omgående blive indsendt til 

ministeriet. 

Mødet hævet kl. 1,00. 

Bestyrelsesmøde 20/9-62 

Mødt var bestyrelsen undtagen Kaj 

Guldbech, der efter eget ønske udtrådte 

af bestyrelsen den 16. ds. 

Henning Sørensen havde meldt afbud 

med lovlig forfald. 

I stedet for Kaj Guldbech mødte Sigfred 

Christensen som første suppleant. 

Endvidere mødte redaktøren og kassere

ren. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Juniorafdelingen. 

3. Havn og plads. 

4." Sejlerskolen. 

5. Kapsejlads. 

6. Fester plus regnskab for havnefest. 

7. Lovændringer. 

8. Eventuelt. 

Beretning. 

Formanden bød velkommen. Specielt til 

Sigfred Christensen, der var mødt for før

ste gang. 

Efter opfordring fra formanden, indtog 

Sigfred Christensen Kaj Guldbechs plads 

som medlem af festudvalget, hvilket be

styrelsen sanktionerede. 

Formanden oplæste forskellige breve, 

der toges til efterretning. Oplæste herun

der brev ang. tipsmidlerne og pålagde se

kretæren og kassereren at ansøge om bi

drag til bygning af toiletter på pladsen. 

Pladsmandens kontrakt diskuteredes, og 

man enedes om, at den med enkelte ret

telser kunne overgå til den ny pladsmand. 

Juniorafdelingen. 

Formanden oplæste et forslag af Børge 

Theil Hansen vedr. reglement for junio

rerne og optimistsejlerne. 

Udkastet blev diskuteret og med flere 

rettelser godkendt. 

Reglementet vedhæftes forhandlingspro

tokollen, og det forelægges generalfor

samlingen til godkendelse og som tillæg 

til vores love. 

Regler for optagelse: 

Der kan i optimistjolleafdelingen opta

ges piger og drenge i alderen fra 10—15 

år. Bortset fra dette benyttes de samme 

regler som for optagelse i foreningens ju

niorafdeling. Pr. 1. april i det år med

lemmet fylder 16 år, overgår eleven til 

juniorbådene, hvor undervisningen også 

omfatter navigation og tovværksarbejde. 

Såfremt der er ventetid for plads ved ju

niorbådene, besættes ledige pladser først 

og fremmest til optimistjollesejlere, og så

fremt der er flere emner til de ledige 

pladser, har det medlem, der i længst tid 

og uden afbrydelse har været medlem 

af foreningen, fortrinsret. 

Ledelse: 

Ledelsen består af et udvalg på 3 se

niormedlemmer -— så vidt muligt forældre 

til optimistjollesejlere — samt juniorle

deren som øverste leder. Udvalgsmedlem

merne vælges på generalforsamlingen i 

oktober for 1 år ad gangen. Kun junior

lederen er medlem af bestyrelsen. 

Sejladsbestemmelser 

Der er fastsat et område til sejlads for 

optimistjoller uden for havnen mellem 

rendens nordside og benzinøen. Dette 

område må under ingen omstændigheder 

overskrides. Medlemmer, der forsætligt 

overskrider grænserne skal første gang af 

udvalget idømmes karantæne fra 1—3 må

neder efter forseelsens grovhed. Overskri

des grænserne endnu en gang i samme 

sæson skal medlemmer udelukkes for re

sten af sæsonen. Sejladsen må kun finde 

sted i den udstrækning skoleledelsen fin

der forsvarlig. 

Optimistjollesejleren må i et og alt ret

te sig efter skoleledelsens anvisninger. 



N R .  1 0  S S F S I D E  1 1  

Der gøres udtrykkelig opmærksom på, 

at ingen optimistjoller, hverken forenin

gens eller privatejede, må sejle i havnen, 

uden hvor specielle arrangementer kræver 

det. 

Angående privatejede optimistjoller: 

Private optimistjoller kan kun deltage i 

oveises- og kapsejladser, såfremt jollen er 

godkendt af optimistjolleudvalget. Dette 

udvalg må kun godkende joller, der er 

forsynet med opdriftsmiddel, ligesom fo

reren under sejlads skal bære een af ud

valget godkendt redningsvest. De private 

optimistjoller skal benytte den af forenin

gens joller anvendte ophaligssted for en

den af nordre mole, og på land benytte 

den af udvalget anviste plads. Pladslejen 

for privatejede optimistjoller fastsættes af 

generalforsamlingen i oktober, og folger 

samme takst som joller. Privatejede opti

mistjoller skal i henhold til havneregle

mentets prgf. 3 være forsynet med ejerens 

medlemsnummer. 

En privatejet optimistjolle skal benytte 

sejlområde som foreningens optimistjoller. 

Såfremt en forer af en privatejet opti

mistjolle ikke overholder bestemmelserne 

vedr. sejlområde og ophalingssted vil ret

ten til at kunne sejle fra foreningens om

råde blive frataget vedkommende. 

Undervisning: 

Optimistjollesejlerne vil modtage under

visning i praktisk somandskab og kapsej

ladsteknik. 

SUNDBY SEJL-FORENING i septem

ber 1962. 

Bestyrelsen. 

Havn og plads. 

Målerrummet i det gamle klubhus skal 

holdes aflåset for uvedkommende, og det 

gamle kontor anvendes til omklædnings

rum for aktive jollesejlere. 

Generalforsamlingen skal tage stilling 

til, om de gamle bilag, der henligger i 

nogle af rummene må afbrændes. 

Det vedtoges, at det tidligere junior

skur fra 1/1 1963 kan anvendes af for

eningens medlemmer. 

Carl Petersen oplæste skrivelse fra Dan

neskjold Samsøe ang. vinteroplægning af 

spidsgatteren »Carvenia«. Svarskrivelse 

afsendt af kassereren, at dette kan tilla

des. 

Claus René Carstensen, Hostrupshave 

26, 4., F., kan efter samtlige bestyrelses

medlemmers bestemmelse ikke optages 

som medlem af S.S.F., da han tidligere 

er slettet af foreningen som junior. 

Sejlerskolen. 

Skolechefen oplyste, at han havde fået 

tilladelse til udstedelse af duelighedsat-

test for medlemmer, der onskede at tage 

kystskippereksamen. 

Han anmodede om, at kun aktive med

lemmer kunne optages på tovværks- og 

navigationskursus. 

Kapsejlads. 

Intet særligt at bemærke. 

Fester. 

Havnefesten diskuteredes, og det oply

stes, at der bliver et nogenlunde over

skud. Hvor meget kan ikke siges med sik

kerhed nu, da flere udgiftsposter ikke er 

dækket. 

Til afriggergildet lordag den 6/10 kl. 

18,30 ville bestyrelsen invitere de hjæl

pere, der havde medvirket ved havnefe

sten. 

På grund af det fremskredne tidspunkt 

udgik punkt 7 og 8. Mødet hævet kl. 1,00. 

Kassereren 
fratræder 

Da kassereren fratræder arbejdet ved 

forårsgeneralforsamlingen, henstilles det 

til medlemmerne allerede nu at have øjne

ne åbne overfor egnede og villige emner 

til posten. 

Kassereren vil sørge for, at efterfølge

ren får al den vejledning og hjælp, han 

har behov. 

På grund af omlægningen af regnska

bet ville det være mest hensigtsmæssigt, 

om det var en mand med lidt indsigt i 

regnskabsvæsen. 

* 

Tilbagekaldelse 
af nøgler 

Kassereren minder om, at de medlem

mer, der har fået udleveret nøgler til 

vestibulen skal aflevere disse senest 1. 

november. 

I modsat fald fortabes retten til det 

stillede depositum. 

Overenskomst 
med pladsmamleii 

For at undgå misforståelser med hen

syn til fortolkningen af de takster, der 

gælder i de forskellige tilfælde, hvor 

pladsmandens assistance er påkrævet, 

fremdrages herved de muligheder, der kan 

opstå, samt hvad prisen er i de forskel

lige tilfælde. 

Ved ophaling og udsætning, hvor med

lemmet selv ønsker at sætte fartøjet af 

eller på vognen, skal pladsmanden have 

kr. 3,50 for at betjene spillet pr. gang. 

I sommersæsonen, udenfor pladsman

dens arbejdstid, ved ophaling på slippen 

for vask eller mindre reparationer skal 

pladsmanden havde kr. 5,00 pr. påbegyndt 

time, ophaling og affiring inclusive. 

I sommersæsonen, indenfor pladsman

dens arbejdstid, ved ophaling på slippen 

for vask plus reparation eller bundbe

handling skal pladsmanden have kr. 3,50 

for ophaling og kr. 3,50 for affiring. 

I de tilfælde, hvor et fartoj tages pa 

vognen indenfor pladsmandens arbejdstid, 

henstår på slippen og affires uden for 

pladsmandens arbejdstid, skal betales kr. 

3,50 for ophaling og kr. 5,00 pr. påbe

gyndt time efter arbejdstidens ophor, affi

ring inclusive. 

Indkomne forslag til 
generalforsamlingen 

den 25. oktober 1962 

På jollesejlernes vegne vil jeg gerne 

fremsætte følgende forslag: 

1. Opsigelse af samtlige kolonihaver i 

Sundby Sejl-Forening, og udlæggelse 

af arealet til jolleplads og grønt om

råde. 

2. Projektering af et to-spors jolleslæbe-

sted på mindten af nordre mole ved 

knækket i forbindelse med kommu

nens bolværksarbejde samme sted. 

Med sejlerhilsen 

Borge Theill Hansen, 

medlem nr. 640. 
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Bestyrelsens lovændringsforslag 
I § 3 mellem afsnit 4 og 5 indføjes: 

Såfremt havneudvalget skønner, at båden 

ikke kan optages i foreningen er havne

udvalgets og formandens afgørelse endelig. 

I § 3 på side 3 i næstnederste linie efter 

sætningen »kan ikke optages i Sundby 

Sejl-Forening«, indføjes: 

Personer, der tidligere er blevet slettet 

af S.S.F. kan kun optages efter forud

gående skriftlig ansøgning til S.S.F.'s be

styrelse. Personer, der undlader at oplyse 

om sådant forhold, vil ikke blive optaget 

som medlem. Bliver det først senere op

lyst, at et medlem tidligere er blevet slet

tet, skal bestyrelsen øjeblikkelig slette 

medlemmet. 

Til § 3 mellem 3. og 4. afsnit indføjes: 

Med hensyn til juniorerne henvises til 

de af foreningen vedtagne reglementer. 

§ 10 ændres til: 

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, 

der består af: 1 formand, 1 sekretær, 1 

kapsejladschef, 1 skolechef, 1 juniorleder 

og 4 repræsentanter. Konstitutionen af de 

fire repræsentanter foretages af bestyrel

sen. Arbejdet for repræsentanterne for

deles således: 2 havneudvalgsmedlemmer 

og 2 klubhusudvalgsmedlemmer. 

Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder 

er formandens stemme afgørende. 

Generalforsamlingen vælger særskilt 

kassereren og medlemsbladets redaktør. 

Kassereren vælges i marts. 

Bestyrelsen vælges for et år således: 

i oktober formand, kapsejladschef, junior

leder, 2 repræsentanter. I marts: skole

chef, sekretær og to repræsentanter. 

Herefter fortsætter paragraffen uændret 

til 3. sidste afsnit, hvor der indføjes: Kun 

formanden har ret til at få refunderet 

telefonudgifter ved privat telefon og kun 

med halvdelen. Derefter fortsætter para

graffen uændret. 

§ 12 lyder således: 

Restauratøren ansættes af bestyrelsen, 

der også fastsætter kontraktforholdet. 

§ 12 foreslås ændret til: 

Restauratøren eller bestyreren ansættes 

af bestyrelsen, der også fastsætter kon

traktforholdet. 

§ 15 lyder således: 

»Sundby Sejl-Forening« er medlem af 

»Dansk Sejlunion«, »Københavns Sejl

union«, »Dansk Motorbåds Union« og 

»Dansk Idræts-Forbund«. 

§ 15 foreslås ændret til: 

»Sundby Sejl-Forening« er medlem af 

»Dansk Sejlunion« og »Dansk Idræts-

Forbund«. 

Vedr. havnereglementets § 1, afsnit 3: 

Salg af fartøjer skal straks meddeles hav

neudvalget, erstattes med: 

Såfremt et fartøj sælges, skal sælgeren 

skriftligt inden 8 dage meddele havneud

valget ejerskiftet. Undladelse af dette vil 

medføre, at sælgeren mister sin ret til 

havneplads. 

Vedr. havnereglementets § 2, afsnit 4: 

Salg af fartøj i forbindelse med havne

plads og plads på land er forbudt, er

stattes med: 

Salg, udleje eller anden form for over

dragelse af fartøj eller andele heraf, i 

enhver forbindelse med havneplads eller 

plads på land er forbudt. 

Til § 4 mellem 4. og 5. afsnit. Vedr. 

sejlerskolen: 

Elever til sejlerskolens øvelsesbåd skal 

være aktive medlemmer af Sundby Sejl-

Forening. 

Til tovværk- og navigationskursus kan 

optages passive medlemmer, såfremt der 

er plads. 

BESTYRELSEN FORESLÅR: 
At de medlemmer, der disponerer over 

nyttehaver på foreningens grund, betaler 

en årlig haveleje på kr. 15,00 uanset ha

vens størrelse. Lejen forfalder hver den 

1. januar og betales for et år ad gangen, 

forste gang den 1. januar 1963. 

Ved første indbetaling udleveres spe

cielt havenummer. 

Ledige haver anvises af havneudvalget, 

som senere vil udgive reglement for ha

verne. 

Indtægterne vil så vidt muligt blive an

vendt til vedligeholdelse og beplantning 

af foreningens øvrige anlæg. 

Som juniorleder foreslås Vilh. Linde-

mann. 

Som repræsentant i stedet for Linde-

mann foreslås suppleant Rasmus Bech 

indkaldt. 

Henning Sørensen og Sigfred Christen

sen foreslås genvalgt. 

Bestyrelsen kommer til at stå uden sup

pleanter til marts 1963. 

Såfremt bestyrelsens forslag om opti

mistjollereglement bliver vedtaget, foreslår 

bestyrelsen, at 

Børge Theil Hansen bliver seniorud

valgsmedlem. 

Oscar Andersen bliver seniorudvalgs

medlem. 

Det tredie udvalgsmedlem foreslås valgt 

på generalforsamlingen i marts, samtidig 

med skolechefen. 

På grund af de stadig stigende udgifter 

foreslår bestyrelsen følgende forhøjelser: 

Indskuddet for nyindmeldte aktive for

højes pr. 1.11.1962 til kr. 100,00 mod tid

ligere kr. 50,00. 

Kontingentet forhøjes med 2 kr. pr. 

kvartal for alle aktive medlemmer med 

virkning fra 1.1.1963. 

Med hensyn til den nye toiletbygning 

foreslår bestyrelsen en bygning på ca. 

9x3 m, som placeres op til skipperstuens 

vestlige væg og med længderetning nord 

—syd. 

Man har fra en arkitekt, der ikke har 

tilknytning til forening, fået et overslag 

over udgifterne. Uden ledningsarbejder 

har arkitekten løseligt regnet med en ud

gift på kr. 17.000. 

Der indestår for øjeblikket på kontoen 

kr. 12,100, så et ekstrakontingent vil blive 

påkrævet før byggeriet igangsættes. 

Bestyrelsen foreslår i den anledning, 

at hvert aktivt medlem betaler et ekstra

kontingent på kr. 20,00, der vil blive op

krævet ved meddelelse i bladet, når byg

getilladelsen er fremkommet. 
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Pointslister for sommeren 1962 

Førerkapsejlads 
lørdagssøndag d. 29.—30. septbr. 

Vi skulle sejle om »Skolebetjentens 

Vandrepokal«, som er fundet igen, efter 

at den har været væk i fem år. 

Vi var ni forere, der skulle starte. 

Navnene på forere der deltog, er føl

gende: 

Lis, Birthe, Jorn, Jorgen, Folmer, Frank, 

John, Henning og Ebba. 

Det blev trukket lod om bådene, og vi 

skulle sejle to sejladser hver og de 3 

bedste kom med i finalen. 

Om lørdagen sejlede vi en sejlads og 

starten gik kl. 3. Det var Jorn, Lis og 

Jahn, der startede. Jorn blev nr. 1, Lis 

nr. 2, 18 sek. efter Jorn. Om søndagen 

startede vi kl. 10 og vinden var fin. 

De resterende forere fik så sejlet deres 

sejladser. Der var kamp om pladserne og 

det var spændende, hvem der kom med 

i finalen. De tre, der kom med i finalen 

var Jorn, som havde gennemgående for

stepladser, nr. 2 blev Ebba, deri finalen 

fik to andenpladser og en tredieplads. Nr. 

3 blev »Folmer«, der havde en 2. plads, 

en tredieplads og en disket. 

Finalen foregik således, at de tre finali

ster skulle sejle en gang i hver båd. Vin

den var fin, og der var vist lidt nerver på. 

Nå, som slut på denne dejlige dag hav

de vi fælles kaffebord og samtidig præ

mieuddeling. 

P.S. Jorn onskes endnu en gang til 

lykke. 

Juniorredaktionen. 

BÅDENS NAVN N.L. 2 9 / 5  7e 12U 1 9  le  '  /  8  14/s 21/s 28/  / 8 4 / 9  

Samlet 
point Nr. 

Boomerang 5.6 1 VU yu 1 3/4 yu 16 8 

Nadja 5.2 2Vi 1 1 474 
Solon 5.1 yu yu i yu 1 i 2 3/4 1 1 14% 
Caprice 5.1 1 474 
Nicko 5.1 1 1 
Nordvest 5.0 i i i 1 i 1 1 1 1 9 
Vest 5.0 i. s. i 3 
Jill 4.9 i 4V4 1 yu 1 1 H/2 
Joy 4.9 i 1 1 2 
Charlotte 4.6 i i 1 1 3 
Svisser 11 4.5 i 1 1 3 
Vivi 5.2 1 1 1 1 4 
Fri 11 5.0 474 i 1 i yu 3/4 2 3/4 474 2374 3 
Ibi 5.0 yu yu 
Skjold 4.6 1 i i i i 1 1 1 1 9 
Firken 4.1 1 474 i 1 yu i 1 3/4 1 1 17% 7 
Gerty 4.1 1 1 yu 574 
Hængi 4.0 yu 1 474 
S. S. I 5.0 1 1 
Dot 4.9 1 yu i. s. 1 1 1 774 
Zamboanga 4.7 yu yu 4x/4 41/« i 3 /4  3% 2 1 25% I pr. 
Ito 4.3 i i yu 1 i 1 1 yu yu 15% 
Lone 4.3 i i i 1 i i. s. 1 1 1 8 

Aftensejladserne 

JOLLER Nr. 29/  
/  5  4 /B  1 2 /e  

19 /  /6 '  u  i 4 / 8  
2 1 / s  2 8 / 8  

4/9 
n /  /  9  Points Nr. 

Filur 5 1 i. s. 1 
Slips 175 1 

1 
1 

Tiki 210 1 i. s. i. s. 1 1 3 
Dres 248 1 1 1 1 I 1 1 1 1 9 
Bongo 380 1 1 1 1 1 1 6 
Flickan 495 1 2 i I 1 1 1 8 

Pinochio 515 VU 4V4 4V4 21/4 i VU 1 274 2 25% II pr. 
Micki 640 1 2 lU 1 yu 2V4 VU 2 474 1 1974 4 
J oker 644 1 1 2 i yu 274 274 1 274 16 9 
Si*Su II 645 1 1 27* yu 2 1 yu 1 yu 18 6 
Sjus 704 1 1 
Pløk OK70 yu yu 
Flint OK77 1 1 
Smut J 64 1 yu 1 1 1 774 
Peder » 91 yu 1 yu i 1 1 10% 11 
Ludvig » 92 i yu yu i i i 2 yu yu 19 5 
Calle » 117 i i i i yu 1 1 9'U 
Klaus » 142 i i i i yu 1 1 91/« 
Jes » 200 i i yu 2 yu 10% 10 

MOD OP på generalforsamlingen 

torsdag den 25. oktober 

Søndag den 21. oktober 
kl. 10 sejler vi til West's klubhus, hvor vi 

spiser medbragt frokost kl. 12. - Festudval

get håber på stor deltagelse og godt humør. 

Tegningslisten slutter fredag d. 19. oktbr. 
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LØB FARTØJ STØRRELSE 1. SEJLADS 1. START 2. SEJLADS 
RESPIT 

M. S. 
PRÆMIETID 

T. M. S. 
PRÆMIE POINT 

1 June 5.1 0.58.00 0.57.34 1.55.34 4 

Amico 5.1 0.56.53 udgået -

Dunja 5.1 0.56.18 0.45.45 1.51.03 I 

Marina 5.1 0.56.52 0.56.52 1.53.05 2 

Caprice 5.1 0.58.30 0.57.01 1.55.31 3 

2 Boomerang 5.6 1.04.58 1.07.12 2.12.10 2 

Nadja 5.2 1.05.57 1.05.37 2.11.32 I 

3 Solon 5.1 1.13.40 1.12.59 2.26.39 4 

Nordvest 5.0 1.12.49 1.13.36 2.26.25 2 

Vest 5.0 1.12.56 1.12.18 2.25.14 I 

Joy 4.9 1.13.00 1.13.00 2.26.30 3 

Svisser 4.5 1.32.42 ikke st. -

1 Fri II 5.0 1.08.33 2. START 1.12.41 2.21.14 

2 Kint 4.7 1.11.13 1.09.44 2.20.57 1 

Skjold 4.6 1.11.51 1.10.58 2.22.49 2 

Fisken 4.1 1.17.55 1.28.10 2.46.05 4 

Gerty 4.1 1.29.13 1.16.46 2.36.59 3 

3 Miri 4.6 udgået ikke st. — 

Diana 4.6 1.07.38 1.08.28 2.15.06 1 

Bounty 4.7 1.09.35 1.06.45 2.16.20 2 

Cilda 4.7 udgået 1.08.30 — 

4 Puk I 5.5 1.23.08 1.22.31 2.45.39 4 

Dot 4.9 1.25.04 1.18.56 2.44.00 3 

Zamboanga 4.7 1.16.51 1.13.17 2.30.08 1 * 

Ito 4.3 disk. 1.15.11 — 

Lone 4.3 1.19.17 1.20.32 2.39.49 2 

* Plus vandrepræmie for spidsgattere med motor. 

1 Tiki 210 1.38.07 3. START udg. — 

Dres 248 1.15.03 1.07.06 2.22.09 6 

Bongo 380 udgået udg. — 

Flickan 495 1.05.11 1.02.26 2.07.37 3 

Pinochio 515 i. s. 1.03.26 — 

Strit 622 1.10.00 udg. — 

Micki 640 1.08.36 1.04.26 2.13.02 4 

Joker 644 1.01.17 0.59.25 2.00.42 1 

Si-Su II 645 1.05.37 0.59.57 2.05.34 2 

Filur 724 udgået udg. 

Amadeos 560 1.06.41 1.09.29 2.16.10- 5 

1 Pløk OK 70 udgået 4. START udg. — 

Flint OK 77 1.27.00 I 

2 Smut J 64 1.14.41 1.11.25 2.26.06 3 

Peder J 91 1.34.00 i. s. — 

Ludvig J 92 1.15.27 1.15.46 2.31.13 4 

Calle J 117 1.17.55 1.25.17 2.43.12 6 

Klaus J 142 1.12.00 1.10.16 2.22.16 2 

Hanne J 113 1.24.33 1.08.51 2.33.24 5 

Jes J 200 1.13.52 1.06.36 2.20.28 1 
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FREYTAG SEJL 
SKOVSHOVED HAVN 

Det er 

L O R E N T Z E N  
der modtager annoncer til bladet! 

Am. 7118 Y 

lllllllll 

Vi modes til s'eiieralforsamliiig'eii 

Drejer det sig om 

foto så gå til 

Amagerbrogade 107 - SUndby 4566 
(pipaluk) 

De gode materialer til båden 

har 

GEMYNTHES 

F A R V E  &  T A P E T  
Ø R E S U N D S V E J  9 2  -  T L F .  S U N D B Y  2 1 8 5  

Få minutter fra bådepladsen! 

F A G M Æ S S I G  B E T J E N I N G !  

B E S T I L L I N G E R  M O D T A G E S !  

Cigarforretningen 
I. Jensen 

Ø R E S U N D S V E J  1 1 4  
(hjørnet af Milanovej) A M  4 3  

Nærmeste forretning ved havnen! 

Har alt i 
TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTER ék OL 

Køb og salg 
af lystfartøjer 

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I S  

Balsamvej 8 Telf. 50 86 36 

C E R T I N A  
P R Æ C I S I O N S - U R E T  

Den rigtige tid til den rigtige pris 

Kob det hos 

» K L O K K E M A G E R E N «  
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  

Am 

m 
KAI's SPORT 

Amagerbrogade 142 

Telf. ASta 38 - 12 38 

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38 

Sport - Jagt - Fiskeri 
Camping 

Hundeartikler 
Rideudstyr 

Afleveret til postvæsenet 18.—10.—62. 
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D  E  t f  R I G T I G E }  

S&^poÅjU-påJdaidmj^ 

—— købes hos BACHER 
HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

Alt i 
H E R R E E K V I P E R I N G  

L I N G E R I  O G  K O N F E K T I O N  

K O N F E K T I O N  

Jmalc 
BUSSERONNER 

OG JAKKER 

OVERTRÆKSBUKSER 

FRAKKER 

SYDVESTE 

Hvide Satins 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 21,10 

Svære kvalitets 
Molmens bukser 
syes efter mål 
også til damer 43,50 

Gummisko 
hvide - blå 
khaki 11,50 

Yacht Club huer-, A r A 
fra 14,50 
USA huer og strik-huer 

Køjesække 

fra 11,50 

Gult sejlsports plastictøj 
Bukser 28,50 
Jakke m. hætte 30,50 

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

Største specialforretning: i arbejdstøj 

»J. P. BACHER TORVEGADE 22 . AM 4502 • 8635 

Sejlsportshuer 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU 866 

Bådmotorer 
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K. 

Nye og brugte propeller 
samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 5, S 
TELEFON 50 87 68 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -

Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  X I E E S E X  
C u m b e r l a n d s g a d e  18 — Amg IV02 

STØT 
vore annoncører, 

de 

støtter os! 

I  N  D R A M N  I  N G  
i moderne rammer 

Spejle i stort udvalg 

G L A R M E S T E R  J E S  S C H U L T Z  

Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i  I  d e n  B I L L I G S T E  p r i s !  

Næste nummer af bladet 

udkommer i november. Stof ti l bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. uovember. 

'/. GRØN & WITZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København K 

Udg. Sundby Sejl Forening 
Ansvarshavende redaktør: 
M. Andreasen. 
Nyrnberggade 50, Am 8384u 
Ekspedition: E. Lorentzen. 
Albaniensgade 2, Am 71 18 y 
Tryk: Karl Povlsen, 
Svanemosegaardsvej 4 - V 
Telf. 35 67 88 
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Finn-jollen i S.S.F. 
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IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO&0 

o 
o 

SUNDBY SEJL-FORENING f 
—— Amager Strandvej, S — SU 35016 g 
\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION o 

o 
Formand : Svend Åge Larsen, Nyrnbsrggade 28, S AS 1169 g 
Næstformand og sekretær: Knud L. Andersen, Sirgræsvej 65, S. 50 23 73 g 

Kasserer: Arne Møller, Tønnesvej 39, S 50 85 20 § 

Havneudvalg: Carl Pedersen, Burmeistergade 8, K ° 
og Henning Sørensen, Kastrupvej 92, S ° 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: S 
Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33 AM 9247 y o 

og Rasmus Bech, Rødegaard 7 AS 4924 ° 

Juniorleder: Vilh. Lindemann, Biens Allé 22, S g 
Skolechef: Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S AM 92 56 l 

Kapsejladschef: Axel Petersen, Kastruplundgade 54, Kastrup. ... 50 72 98 o 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u ° 

Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y g 

Bestyrelsesværelse SU 35 80 0 

Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2 SU 4180 o 
Restauratøren privat AS 3083 ° 

O O 
> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 °  

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

Sunct&y, S&J!fo.hjenLn%. SHORT STORY 
Nyt klubhus 

Aktive Holde møde, 

Axel Hansen, mange møder, 

Ravnsborggade 16, N. lave byggefond, 

U/bd. 
spare penge, 

Kai Sonne Nielsen, , , 3 bygge hus, 
Rødegården 8, S. 
T T „ . glad forventning 
U/bd. 

om bedre klubliv, 
Peter Larsen, 

Blokhaven 3, Skovlunde. indvielse, stor fest, 

Kgj. Kammerat. mange ord, hurra, hurra, 

Rolf Johannes Lindholm, fakta: Restauration, 

Søværnets Personalekontor, Holmen. store udgifter, 

Kt. Girl Pat. £1 glæder, 

Martin Nielsen, ingen klubhus 

Kretavei 21A, S. , c, kun en cate, 
Mtb. Jumbo. 

surhed og splittelse, 
Passive , i i , 

en drøm, der brast, 

Anna Lorentzen, ak ja] 

Ryslinge allé 26, Kastrup. autor 

K asserer 

formanden og* 

havneudvalget 

træffes 

hver fredag* 
kl. 19—20,80 
i klubhuset 

tlf. Su 3580 

I Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

MB. 
Formanden, kassereren og 

havneudvalget træffes ikke 

fredag d. 7. december 1962, 

samt i ugen mellem jul og 

nytår. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af S.S.F. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

På navigations- og tovværkskursus er 

prisen nedsat til 15 kr. De medlem

mer, som har betalt 25 kr., vil få 

10 kr. tilbagebetalt. 
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NYTÅRSAFTEN 

i 

KLUBHUSET 

S. S. F. afholder nytårsaften i klubhuset, festen be

gynder kl. 20 med spisning bestående af sildebord, 

/ 3 stk. smørrebrød, 1 ostemad, 1 øl og 1 snaps 

Desuden bliver der 

musik og forskellig skæmt 
indkluderet i prisen 

Prisen alt iberegnet er 22 kr. 
Billetsalget begynder 1. december slutter torsdag den 27. december 

Grundet på pladsforholdene sælges kun et begrænset antal billetter. Kun medlemmer med billet får 

adgang til festen. — Billetter kan kun købes hos restauratøren ! 

F E S T U D V A L G E T  

Klubhusets prisliste 
Akvavit 2,00 

Vodka 4,00 

Von Oosten 3,00 

Whisky 5,00 

Rom 4,00 

Cognac 4,25 

Solbærrom 3,25 

Gin 4,50 

Caloric 3,50 

Heerings Likør 3,00 

Cloc Likor 3,00 

Absinth 1,00 

Eagle Bitter 0,50 

Rodvin Dorville ... pr. 1/1 fl. 23,00 

» Riota » 20,00 

» Villemont » 30,00 

Hvidvin Liebfraumilch . » 25,00 

» Bernac » 23,00 

Dubonnet 3,50 

Vermouth 3,00 

Madeira-Port-Sherry 3,00 

Pilsner 1,75 

Luxus øl 2,75 

Lys pilsner 1,00 

Skibs- og hvidtøl 0,75 

Sode vand 0,90 

Dansk vand 0,75 

Kaffe og the 1,25 

Wienerbrød-sandkage 0,65 

Lagkage 1,00 

Franskbrød 0,65 

Franskbrød med ost 1,00 

Smørrebrød fra 1,00 

Priserne gælder ved selvbetjening. 

NB. Nytårsaften er der selvbetjening. 

OBS.  
Fra 1. oktober lukkes 

klubhuset mandag* og* 
onsdag kl. 18. 

Parkering 
Parkering af motorkøretøjer kan finde 

sted på den store plads rundt om krudt

huset og må ikke finde sted på indkor-

selsvejen, da denne skal holdes fri, så 

udrykningskøretøjer o. 1. i tilfælde af 

brand eller ulykke kan passere. Undgå 

ligeledes at køre over kantsten og fliser, 

da flere af disse på den måde allerede 

er knækkede. 

Alle cykler henvises til stativerne, også 

dem med støtteben. 
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Fra generalforsamlingen 

Bestyrelsesmødet d. 2. november 1962. 

Formanden bød velkommen, specielt til 

Rasmus Bech, der var med for første 

gang. 

Formanden oplæste forskellige skrivel

ser, der toges til efterretning. 

Jan Nordhoeks fornyede henvendelse 

om optagelse i S.S.F. diskuteredes, og ef

ter afstemning blev man enige om, at Jan 

Nordhoek kunne optages. 

Jollesejlerne anmodede om at leje en 

gymnastiksal i S.S.F.s navn. Tiltrådtes, 

mod en skriftlig garanti for, at jollesejler

ne selv betalte omkostningerne. 

Fælles jubilæumskapsejlads (S.S.F., 40 

år) afholdes søndag den 18/8 1963. 

Havnefesten afholdes den 21., 22. og 

23. juni 1963. 

Lørdag d. 8/12 1962 vil der blive af

holdt filmsaften. 

Bestyrelsen besluttede at afholde fest 

nytårsaften i klubhuset. 

Det blev vedtaget at nedsætte betalin

gen for navigations- og tovværkskursus 

til 15,00 kr. 

3 elever er blevet tilskrevet til hjælp 

med ophaling af øvelsesbåden. 

Den røde skærm i klubhuset skal ud

skiftes med en gul, da den i visse tilfælde 

kunne forveksles med havnefyrene. 

Forslaget om køb af en lille ladvogn 

til transport af grej blev vedtaget. Plads

manden vedligeholder og har ansvaret 

for vognen. 

Pyntelamperne omkring klubhusene vil 

snarest blive nedtaget. 

Formanden foreslog, at der indkøbtes 

flere stole og bordplader til klubhuset. 

Fordelingen af overskudet fra havne

festen blev drøftet, og man enedes om 

1/3 til klubhuset, 1/3 til havn og plads, 

1/3 til skolearbejdet. 

Mødet hævet kl. 0,30. 

Mødt var 155 medlemmer. 

Til generalforsamlingen var fastsat føl

gende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning. 

3. Lovændringsforslag. 

4. Andre forslag. 

5. Valg. 

6. Eventuelt. 

Formanden, Svend Aage Larsen, bød 

forsamlingen velkommen og mindedes 

vort tdiligere medlem og bestyrelsesmed

lem Axel Christiansen, der siden sidste 

generalforsamling var afgået ved døden. 

Formanden påpegede Christiansens store 

arbejde for foreningen og udtalte under 

forsamlingens tilslutning et ÆRET være 

Axel Christiansens minde. 

Formanden udbad sig emne til diri

gent. Kaj Guldbech blev alene foreslået 

og valgt. 

Kaj Guldbech takkede for valget og 

konstaterede generalforsamlingens lovlige 

indvarsling. 

Sekretæren oplæste referatet af pro

tokollen fra sidste bestyrelsesmøde, hvil

ket referat ikke var nået at blive udsendt 

til medlemmerne. Forsamlingen gav en

stemmigt udtryk for, at den øvrige del 

af protokollen ikke oplæstes, da den var 

aftrykt i medlemsbladet. 

Formanden oplæste sin beretning, og 

herunder oplyste han, at foreningen hav

de elleve 25-års jubilarer. De af jubila

rerne, der var til stede, fik jubilæumsnålen 

udleveret. Christian Olsen takkede med 

det samme på sønnens vegne for nålen, 

idet sønnen, der nu er i udlandet, men 

stadig er medlem af SSF, ikke kunne 

være til stede. Han overbragte en hilsen 

til SSF fra sønnen. 

Protokol og beretning blev enstemmigt 

godkendt. 

Lorentzen (Gubbefar) fik ordet til be

retningen. Påpegede arbejdet såvel kasse

reren som han selv havde udført og klar

lagde for forholdet vedrørende distribue

ringen af medlemsbladet, hvilket ikke 

havde været let. 

Henning Jensen forespurgte, om revi

sorerne var på valg, og da dette ikke var 

tilfældet, ønskede han revisorerne på ta

lerstolen til klarlæggelse af forholdet an

gående de forsvundne bøger og papirer. 

Ingen af revisorerne havde imidlertid gi

vet møde ved generalforsamlingen. 

Hardy Christensen forespurgte, om 

Tanggård Rasmussen havde afleveret det 

af formanden omtalte jalousiskab, hvilket 

blev bekræftet. Skabet har nu sin plads 

i bestyrelseslokalet. Endvidere advarede 

Hardy Christensen mod det i bladet af 

Adrian omtalte Skipperlaug. 

Seierbo udtrykte sig tak til bestyrelsen 

for det store arbejde, der var udført og 

følte det betryggende, at man nu havde 

en arbejdsom bestyrelse, man kunne stole 

på og som havde været i stand til at 

skaffe ro om SSF. 

Adrian imødegik Hardy Christensen 

angående Skipperlauget og udtalte be

stemt, at der ikke under nogen form ville 

blive tale om kliker. 

Kaj Guldbech spurgte formanden om 

forskelligt vedrørende broarbejde, og for

manden henviste til tidligere referater på 

Lørdag d. 24. november kl. 19,30 vil der blive afholdt 

F I L M S A F T E N  
i klubhuset 

Det er Gubbefar, der denne gang viser sine film 

»ET ÅR I SUNDBY SEJL-FORENING« 
Bagefter er der tid til en svingom ! FESTUDVALGET 

ENTRE 1 KR. ENTRE 1 KR. 
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bestyrelsesmøder, hvor bl. a. Guldbech 

selv havde deltaget. Han lovede iøvrigt 

Guldbech, at der stadigt ville blive ar

bejdet med sagerne i den rækkefølge, 

det var overkommeligt. 

Bent Bentzen udtrykte forbavselse over, 

at to ansøgere ikke kunne optages som 

medlemmer. Formanden redegojrde for 

forholdet og udtalte, at der ville blive 

taget de hensyn, der var forsvarlige. Vi

dere oplyste Bent, at Kabbelgård Mik

kelsen ville yde foreningen gratis juridisk 

assistance. 

»Ryleniels« takkede bestyrelsen og var 

glad for de nye toner, der var indfort. 

Kritiserede dog havneudvalgets disposi

tioner i enkelte tilfælde vedrørende om

flytning af både i havnen, men erkendte 

havneudvalgets vanskelige post, og var 

klar over, at alle umuligt kunne gøres 

tilpas. 

Lovændringsforslag: 

Hardy Christensen foreslog, at man 

straks gik over til skriftlig afstemning 

af lovændringsforslagene, hvis ingen hav

de noget at indvende. 

Da ingen ønskede ordet, blev skriftlig 

afstemning foretaget, og efter at stemme

udvalget havde optalt stemmerne, oply

ste dirigenten, at der for bestyrelsens 

lovforslag var: 

133 ja-stemmer og 7 nej-stemmer, 1 

blank. 

Forslagene var således vedtaget. 

Andre forslag: 

Dirigenten oplæste forslag fra Børge 

Thejl Hansen angående sløjfning af nyt

tehaverne, for at dette areal kunne an

vendes til jollesejlerne og grønt område. 

Borge Thejl Hansen fik ordet. Motive

rede forslaget og ville ikke provokere 

haveejerne, men kun fremme sejlsporten 

og dermed soge større tilgang af unge 

mennesker. 

Sekretæren Knud Andersen gik imod 

Borges forslag. Påtalte, at den øvrige be

styrelse, hvori Borge endnu sad, havde 

anmodet Borge om at trække forslaget 

tilbage, da man gik imod det. Knud An

dersen mente ikke, foreningens økonomi 

kunne bære et så stort projekt på nuvæ

rende tidspunkt og henviste til, at man, 

som man gjorde i foråret, sløjfede haver 

efter det behov, der var nødvendigt. 

»Gubbefar« gav sekretæren delvis ret 

og mente, at nedlæggelse af haverne ville 

udarte til en slags losseplads. 

Kaj Guldbech gjorde opmærksom på, 

at der var forskel på optimist og jolle

sejlere og påpegede, at jollesejlerne be

talte fuld pladsleje for deres både, der 

faktisk kun lå på land, hvilket man også 

måtte tage hensyn til. 

Sigfred Christensen gik imod forslaget, 

hvilket også var tilfældet for Erik Lar

sens vedkommende. Sidstnævnte udtrykte 

endog forbavselse over forslaget og men

te, vi havde grønne områder nok. 

Seierbo ville gå ind for forslaget, da 

SSF var en sejlforening og ikke en ko

lonihaveforening. 

Formanden gik imod forslaget og re

degjorde nærmere for sin motivering, lige

som han oplyste forsamlingen om, at han 

på egne og den øvrige bestyrelses vegne 

havde anmodet Børge om at trække for

slaget tilbage. Forst og fremmest penge 

i kassen til at arbejde med, så ville det 

efterhånden gå den rigtige vej, og ha

verne ville blive nedlagt efter behov, 

hvilket den øvrige bestyrelse stod bag 

ham i. 

Guldbech oplyste, at optimisterne havde 

fået god plads. Advarede imod overilede 

beslutninger, men ville delvis gå ind for 

Børges forslag. 

Therkelsen gik også delvis ind for for

slaget. Påpegede at sejlklubben Frem mu

ligt bliver nedlagt og en del joller derfor 

søger i SSF. 

Henning Jensen påpegede Børges store 

arbejde og mente, at alle jollerne kunne 

komme op ved optimistjollebroen, hvis 

denne blev forlænget. Gik mod forslaget. 

Walther Hansen anmodede om, at Bør

ge trak forslaget tilbage. 

Vilhelm Lindemann gik imod forslaget 

og motiverede det. 

Leif Halse mente, at Borges forslag 

var revolutionerende og undrede sig over, 

at Borge ville nedlægge sit mandat som 

bestyrelsesmedlem, når han samtidig hav

de indsendt et forslag som foranstående. 

Bønnelycke gik imod forslaget og på

pegede den uorden og dårlige disciplin, 

der herskede blandt de unge mennesker. 

Kaj Guldbech korrigerede Bønnelycke 

på enkelte områder. Ville gå ind på et 

kompromisforslag, hvis et sådant blev 

fremsat. 

Therkelsen mente, at et tosporet slæbe

sted ville fore ud af SSF. 

Man gik derefter over til skriftlig af

stemning af Borges forslag. 

41 stemte ja til forslaget. 103 stemte 

imod. 1 blank og 1 ugyldig. 

Borges forslag blev således forkastet. 

Bestyrelsens forslag: 

Formanden anbefalede, at haveejerne 

skal betale kr. 15,00 pr. år i leje af deres 

haver. 

Borge protesterede og henviste til kon

trakten. 

»Gubbefar« oplyste, at Akilles Jensen 

i sin tid havde fået tilladelse til at op

rette nyttehaver og tage leje. Tilladelsen 

er givet af Kobenhavns kommune. 

Henning Jensen og Vagn Preisler gjor

de ophævelse over Borges forslag og an

befalede de 15,00 kroner. 

Borge ville se en skriftlig tilladelse fra 

kommunen. 

Hady Christensen gik ind for forsla

get. 

Forslaget vedrorende de 15,00 kroner 

blev ved håndsoprækning vedtaget med 

stor majoritet. 

Optimistjollereglementet kom nu under 

debat, og formanden redegjorde for reg

lementet. Han anmodede om, at udvalget 

vælges på generalforsamlingen. 

Flere talere havde herefter ordet. Der 

fremkom intet særligt, dog skal nævnes, 

at Hardy Christensen syntes bestyrelsen 

og ikke generalforsamlingen skulle væl

ge lederne af optimisterne. 

Carl Petersen oplyste, at det kun har 

været muligt at få to medlemmer ind i 

optimistjolleafdelingen, og han ønskede 

et tredie medlem indvalgt til foråret. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Formanden redegjorde for bestyrelsens 

stilling med hensyn til kontingentfor

højelse og indskud. 

Hardy Christensen anmodede om, at 

alle medlemmer skal sættes op og ikke 

kun de aktive. 

Et ændringsforslag af Foss om at alle 

aktive betaler kr. 85,00 pr. år blev senere 

forkastet. 

Eigil Hammelsvang anmodede ligeledes 

om ens kontingent for alle. 

Frederik Dreyer oplyste, at alle skulle 

betale, hvad det kostede, idet tiderne er 
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blevet anderledes end for 50 år siden. 

Foreslog priser reguleredes. 

Arne Møller oplyste, at de gamle med

lemmer ikke burde betale det samme 

som de øvrige. Kom med praktiske op

lysninger vedrørende Foss' forslag og gik 

stærkt imod det. 

Forhøjelsen af kr. 100,00 for nye med

lemmer vedtoges enstemmigt. 

Bestyrelsens forslag om forhøjelse af 

medlemskontingent på kr. 2,00 blev en

stemmigt vedtaget. 

Formanden oplyste, at han syntes, det 

var rimeligt, at hvert medlem betalte 

yderligere kr. 20,00 til toiletbygningen. 

»Gubbefar« ankede over arkitekturen 

vedrørende tilbygningen af toilet til klub

huset og gik imod forslaget. 

Såvel Ib Schultz som »Ryleniels« gik 

ind for bestyrelsens forslag. 

»Gubbefar« fastholder, at bestyrelsen 

skal lade opføre de toiletter, som en 

gang er bestemt af en generalforsamling. 

Carl Petersen oplyste, at der ikke var 

indsendt tegninger endnu, da der i øje

blikket er byggestop. 

Forslaget angående penge til toiletfon

den (de 20 kroner) nedstemt af forsam

lingen. 

Valg: 

Navnene på de, der var på valg, op

læstes. 

Formanden blev genvalgt med akkla

mation. Ligeledes blev kapsejladschefen 

genvalgt. 

Da Børge Thejl Hansen ikke ønskede 

genvalg, blev Lindemann valgt som ny 

juniorleder. 

To repræsentanter: Henning Sørensen 

genvalgt og Sigfred Christensen nyvalgt 

i stedet for Kaj Guldbech, der havde 

trukket sig tilbage. Det bemærkes, at 

Sigfred Christensen allerede var indkaldt 

som førsterepræsentant i bestyrelsen, da 

Kaj Guldbech i september måned sagde 

fra. 

Som repræsentant i stedet for Linde

mann blev Rasmus Bech indkaldt, og 

bestyrelsen står nu i den situation, at 

den ikke har suppleanter. 

Som leder for optimistjollesejlerne blev 

Oscar Andersen valgt. Oscar Andersen er 

ikke medlem af bestyrelsen. 

Eventuelt: 

Adskillige talere havde under dette 

emne ordet, men der fremkom intet af 

særlig interesse til oplysning. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlin

gen med tak for god ro og orden og ud

bragte et trefoldigt leve SSF. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 0,30. 

Kai Guldbech, 

dirigent. 

K. Lindholm Andersen, 

sekretær. 

En 
weekend 

tur! 
Hurra, hurra! Med den kolde, våde 

sommer 

er det endeligt slut, 

nu kommer der sol og varme, 

for det har de lovet på 

Meteorologisk Institut. 

Man sjapper ned i havnen, 

det er koldt og regner endnu; 

man må se at få i opdydningen 

sat lidt fut; 

for så er man rede, når 

der meldes godt vejr fra 

Meteorologisk Institut. 

Nu skal vi på weekend-tur 

med kone, børn og alt 

vores habengut. 

Vi sætter vores lid til 

videnskabsmændene på 

Meteorologisk Institut. 

Vi stuver båden med 

proviant og grej og 

kommer brændstof på 

den gode gamle fut-fut, 

det regner og stormer stadigt, 

men vi stoler trygt på 

Meteorologisk Institut. 

Og lørdagen oprinder 

med kulde, regn og storm; 

man kigger ud af vinduet, 

vil det da aldrig ta' slut — 

men solen skinner mildt på 

Meteorologisk Institut. 

Man kæmper sig gennem vejret 

ned til broen, der er tom og øde, 

uh' hvor i regnvejret man sig skutter. 

Man er ond i sulet på vejret, 

men mest på alverdens 

meteorologiske institutter. 

Så går man hjem til familien; 

konen spørger — jeg synes lidt 

skadefro: »Hvad skal vi nu, 

min egen snut«. 

Man farer op og siger mange bandeord: 

»Du kan jo gå ud at sole dig på 

Meteorologisk Institut«. -

Søndag morgen kommer 

med det samme elendige vejr; 

man står op, får morgenkaffe, 

øv, den smager som rottekrudt! 

Man har lyst til at vride halsen 

om på magisteren, der nu sidder 

og soler sig på 

Meteorologisk Institut. 

Man traver hvileløst op og ned 

ad gulvet, kigger ud af vinduet 

og damper hidsigt på en cerut; 

nu tordner og lyner det her, 

medens solen skinner blidt på 

Meteorologisk Institut. 

Og selv om himmel og hav står i et, 

med torden og lynild, 

brandstorm og stormflod, så folk tror, 

at med den gamle jord er det slut, 

så skinner solen stadig på 

Meteorologisk Institut. 

Nej! aldrig mere vil jeg sætte 

min tro til den magister 

eller hvad det er for en kanut, 

for medens vi andre sjokker 

rundt i regnen, 

tager han solbad på 

Meteorologisk Institut. 

Hardy-C. 
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III«, 
KLUBMESTERSKABET FOR 

PIRATJOLLER 1962 

Som afslutning på sæsonens arrangere

de kapsejladser holdt vi lørdag og søn

dag d. 6. og 7. oktober klubmesterskab 

for piratjoller. 

Efter årstiden at regne kunne vi vente 

god frisk luft, men stik mod al forvent

ning blev det så flovt, at vi knapt kunne 

starte. 

Lørdag eftermiddag måtte vi udsætte 

starten til kl. 16 på grund af vindstille. 

Vinden var 0—2 m/sek., sydlig. 

Feltet bestod af følgende ni både: 

Piratjollerne 

190 »Flickan« Benny Oemig 

248 »Dres« Kai Andersen 

380 »Bongo« Tommi Nymand 

515 »Pinochio« Jørgen Danris 

640 »Mecki« Erik Therkelsen 

644 »Joker« Ole Juul 

645 »Si-Su II« Leif Guldbech 

»Amadæus« Henning Lorentzen 

»Je'reviens« Lillian Empacher 

To både startede på bagbord halse og 

heraf slap Sisu II bedst fra det og kom 

efter kort tids kryds i spidsen, hvilken 

plads han beholdt sejladsen igennem og 

kom i mål 1 min. og 36 sek. før Pinochio. 

Da sejladsen varede IV2 time enedes vi 

om at udsætte resten til om søndagen, da 

vi næsten alle var inviteret til afrigger-

gilde kl. 19. 

Søndag morgen stillede vi kl. 9 og kig

gede ud over et blikstille Øresund, men 

da kl. var godt ti, tog vi fat i pagajerne 

og roede ud af havnen og kl. 10,45 gik 

første start, vinden var på dette tids

punkt SSV styrke 0—2, og dommerne 

havde før starten en del besværligheder 

med at få lagt mærkerne ud. Starterne var 

som den foregående dag ikke tilbagehol

dende og blev bedre som dagen gik og 

vinden friskede en smule. 

Før sidste sejlads var spændingen om 

udfaldet stor, idet Joker, Pinochio og 

Sisu II lå så tæt på hinanden, at resulta

terne i sidste sejlads måske ville blive af

gørende. Straks efter starten tog Joker 

føringen tæt fulgt af Sisu II, men på sid

ste lænserben passerede Sisu II Joker og 

kom i mål 10 sek. før Joker. Resultatet 

blev som følger: 

Nr. 1 644 Joker 

» 2 645 Si-Su II 

» 3 515 Pinochio 

» 4 640 Mecki 

» 5 190 Flickan 

» 6 248 Dres 

» 7 390 Bongo 

» 8 Amadæus 

» 9 Je'reviens 

Klubmesteren skulle traditionen tro en 

tur i karret sammen med sin gast, og efter 

megen kamp røg de begge i plus et par 

stykker i købet. 

Efter vandgangen gav Ole den traditio

nelle kasse, og bagefter krydsede vi hjem

over og krøb i smokingen. 

Om aftenen havde jollesejlerne invite

ret dommerne med damer til middag i 

klubhuset, og efter kaffen blev præmier

ne delt ud, og vi dansede til midnat. 

Dagene blev helt igennem vellykkede, 

og vi vil til slut benytte lejligheden til 

at takke såvel dommere som ledsagerfar

tøjer, Brormand og Hurtigkarl for assi

stance ved arrangementet. 

Jolle-red. 

KONDITIONS OG SURKEL-

TRÆNING 

Jollesejlerne arrangerer i vinter inden

dørstræning på Østriggades skole, hvor 

alle interesserede senior medlemmer er 

velkomne. 

Tilmelding kan ske til: 

L. Guldbech, Lergravsvej 5, S. 

Tlf. Su. 14 y. 

NY JOLLETYPE I S.S.F. 

Søndag d. 28/10 søsatte Borge Theil 

Hansen sin nye glasfiber finnjolle, den 

første i S.S.F., jollen fik navnet »Cho« 

og vil senere i år blive efterfulgt af end

nu tre andre fiber finnjoller. 

Forsidebillede 

Børge Swartz på kryds i en glas
fiber Finn Jolle. 

Havneturen til "West 
En søndag i oktober stod en flotille 

fra øst til West, 

det var et venskabsbesøg 

og også for at få lidt skæg og fest. 

Turen gennem havnen er pragtfuld, 

og selv om man gor den år for år, 

bringer det i oplevelsen 

absolut ikke noget skår. 

Ved slusen lå vi pænt og ventede i geled, 

det varede en pilsnerstid, 

inden sluseporten tilside gled. 

Vi ankom til bådepladsen og fik fortøjet. 

så nettede vi os lidt 

og trak i søndagstøjet. 

I det hyggelige klubhus 

blev vi budt velkommen i hjertelige ord, 

og vi satte os til et nydeligt dækkes bord, 

madpakkerne blev åbnet, og man hengav 

sig til den kulinariske glæde, 

»Hellige Nebukaneser«! 

hvor sejlere dog kan æde! 

Men alle kendte jo den gode tone, 

— for idag sad man 

ved siden af sin kone, 

drikkevarer og kaffe 

svandt som dug for solen, 

og de helt unge gik arm i arm 

tur på molen. 

Så blev der danset med nogen takt, 

men absolut med energi, 

skolechefen med frue 

lagde al deres sjæl deri, 

til den megen dans, 

Havne-Carl ikke sætter sit hu, 

men han sad og brummede velfornøjet 

dybt nede i sin bug. 

Humøret steg og latteren klang, 

og ind imellem var der en fællessang. 

Tom og fru Dagny slog sig rigtigt løs, 

særligt fruen, der lo og hvinede 

som en bette pjanket tøs. 

Og fru Erna lo, og det er sjældent 
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V I L L A -  O G  G R U N D S A L G  P Å  A M A G E R  

O M P R I O R I T E R I N G  

K Ø B  O G  S A L G  A F  G O D E  P A N T E B R E V E  

ROBERT MØLLER & SØN 
Statsexam. ejendomsmæglere 

AMAGERBROGADE 184 

Telefoner: 
S U N D B Y  4 8 2 0  
S U N D B Y  6 2  2 0  K o n t o r t i d  9 - 1 7 , 3 0  

SUNDBY 70 201 „ , ^ lørdag 9-12 
50 85 20 f e ter ontortl  samt efter aftale 

at se hendes smil, men man må betænke, 

hun er gift med en sejler, 

der tilmed er formand, 

så hun er næsten enke. 

Frederik og med ham nogle andre, 

ved altid, hvorom sagen sig Dreyer, 

de nappede sig diskret en ekstra bajer. 

Formanden dansede, 

så det var en fryd for øjet, 

i valsene krøb han næsten ud af tøjet, 

men da han så twistede 

med uhyre energi og verve, 

da måbede vi alle, 

og spændt var hver en nerve, 

for han var den kådeste blandt de kække, 

men vi ventede hvert øjeblik, 

at hans bukseende ville sprække. 

En havde søluften gjort lidt træt, 

han sad og sov, 

sådan havde vi alle vores sjov. 

Men alt får en ende, der er også ansvar 

og pligter, hele den gamle lire, 

og vi havde bestilt tid 

ved slusen klokken fire. 

Vi mødte i god tid, og lå tilsidst 

og ventede, pakket sammen 

som i en dåse rejer; 

men tiden blev udnyttet godt, 

vi kneb turens absolutte sidste bajer. 

Det var for alle en dejlig afslutning 

på en halvsløj sæson, 

nu håber vi til næste år at kunne 

gøre havneturen om. 

Hardy-C. 

Hveps i sjælens 
gemmested. 

Menneskesindets mørke kroge synes at 

være hjemsted for vore mest forvirrede 

ideer og modsigende drifter. Vi vil et, og 

vi gør noget andet. Og en gang imellem 

gør vi forresten begge dele. 

Som nu f. eks. det her med hvepsene 

en septemberdag i en stille havn. Der 

kommer en lille gulstribet og smuk tin

gest dalende ned som en helikopter på 

kanten af marmeladedåsen under skippe

rens ensomme testund i cockpitsolskinnet. 

Men hvorfor under man ikke den ny

ankomne at deltage i måltidet? Man er 

jo ellers så ensom. Og hvepsen ligeså. Vi 

skulle jo simpelthen kunne have det rig

tigt morsomt sammen. Den ved at studere 

mig, og jeg den. Og forresten er den jo 

så ynkeligt småttærende. 

Men hvad gør man? Med en jægers 

lystne blik rettet mod vildtet, famler man 

bagved ryggen efter fluesmækkeren, fin

der den, løfter den langsomt —- husk rig

tig langsomt — og — så — slår — man 

til! For det arme kræ er det frygtelige 

øjeblik nok noget lignende som hvad vi 

tænker os, at en atomeksplosion skulle 

være for os såkaldte højerestående væse

ner. Nok om det, et liv er slut, og man 

er måske tilmed tilfreds med skuddet. — 

Nja, ikke rigtig tilfreds alligevel. Man 

begynder at forsvare sig overfor sig selv. 

Men der, hvor der ikke findes nogen an

klager, der hviler trods alt en anklage. 

Og man bliver aldrig rigtig fri, søger blot 

flere argumenter, som forsvar for hand

lingen. 

Men det var altså den aflivede hveps, 

ja. Der kommer også med det samme en 

kammerat kredsende i stadigt mindre cirk

ler omkring en. Hvor kommer den mon 

fra? — Åh, så enkelt. Der er telegraferet 

efter den. Af den første hveps. I døds

øjeblikket. Der bliver indgående undersø

gelse af gerningsstedet, en eftersøgning 

efter det forsvundne offer er af sekundær 

betydning. Den nye må samme vej som 

den første. Og nu er der bare at sidde 

og vente på den tredie. 

Gud har skabt mange hvepse. Smukke. 

Og med flere ben end vi og med større 

forstand end vi i forhold til hjernevolu-

men. Og så kan vi tobenede helte få os 

til at likvidere dem uden at blinke! Men 

kan vi skabe en ny i stedet for den, vi 

ødelagde? — Det er letforståeligt, at vi 

ikke kan. 

Måltidet er forbi, og skipperen står ved 

rælingen og vasker op. Får øje på en 

stakkel i havsnød, sandelig også en 

hveps. Som jo ikke er skabt til at snurre 

rundt på vandet ligesom diverse andet 

flyvende. Ak, den vil aldrig selv kunne 

komme op, slutter vel i en fiskemave, hvis 

jeg ikke gør noget ved sagen. Jeg stræk

ker mig ud med en ske i hånden. Nej, 

den er for langt væk. Hurtigt, frem med 

en pagaj, det haster, for den summer læn

gere ud, i tiltagende 0,5 m/sek., et for

skrækkeligt blæsevejr. I et nu er årebla-

det under den, løftes langsomt. Jo, den 

følger med. Reddet. Får lov til at tørre 

på dækket, slikker sine vinger. Og flyver 

så bort opad, glad, glad som lærken i 

skyen. Og skipperen glæder sig og smiler, 

glemmer, at det var en hveps, husker kun 

en stakkel i havsnød. 

At han lige med iskold ro har myrdet 

tre fætre til denne her, det rører ikke 

hans spæde hjerne nu. Det er jo forresten 

også en helt anden sag, ikke sandt? Og 

overstået. Bagved. Nye indtryk kalder på 

opmærksomhed. 

Men lad os være listige og spørge skip

peren sådan i største fortrolighed: Hvad 

skulle du have gjort, hvis nu den her til 
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livet reddede protege med det samme 

havde benyttet vingernes fornyede bære

kraft til at forflytte sig ned på kanten af 

marmeladedåsen? Havde den fået lov til 

at smage på lækkerierne og bagefter med 

redningsmandens velsignelse fået tilladel

se til at starte mod rummet. 

Ja, fortæl det. Menneskesjælen har 

gemmesteder, og der bor en lille stik

kende hveps i hvert eneste af dem. 

Sakset fra »På Kryss« nr. 1 1962. 

EN JUL 
til  søs 

Det var i december, den hårde vinter 

1928. 

jeg var forhyret som skibsdreng på 

skonnerten Johnna, på rejse fra Liibeck 

til Sundsvald i Sverige med en last por-

celænsjord. 

Rejsen havde foreløbigt varet 11 dogn 

med vinden ret i næsen, den gamle skojte 

var en træg satan på bidevind, og gå 

over stag var en ting den meget nodigt 

gav sig af med. Men nu var vinden ble

vet mere rummelig, samtidigt med at den 

friskede stærkt, barometer og termometer 

gik stot ned, og et stærkt snefog satte ind. 

Snart måtte vi sætte to reb i såvel stor-

og skonnertsejl, bjærge alle ydersejlene 

og rebe stagfokken. Med det aftagende 

dagslys steg vinden fra frisk kuling til 

storm; temperaturen var nu nede på 

minus 12 grader. 

Hver en so og skvæt efterlod et lag is, 

underriggen blev efterhånden ti gange sin 

oprindelige tykkelse, og dækket var som 

en knudret isbræ. Krængningen blev stær

kere og stærkere på trods af slæk på 

skøderne. 

Vi fik ordre til at bjærge storsejlet, men 

på grund af frosten og snefoget havde 

gaflen sat sig fast. Jeg blev kommande

ret op til vejrs og skulle klatre ud på 

gaflen for at forsoge at trampe den ned, 

medens gutterne på dækket holdt torn 

på faldet. Jeg klamrede mig til det lo

bende gods, og blev skiftevis klasket op 

af masten og revet brat fra den igen, som 

en kæmpehånd havde fat i nakken på 

mig. Gaflen rokkede sig ikke ud af stedet, 

så jeg blev beordret ned igen; vi skulle 

så forsøge at fire piken af, slå sejlet fra 

bomnokken og surre det hele fast om 

masten, men inden vi kom i gang, lod 

der et skarpt knald og sejlet blæste ud 

af liget, så kun nogle enkelte laser blev 

tilbage, piskende rasende i vinden. Så 

blev piken firet af og surret til masten. 

Søerne voksede stadigt og vi slæbte til 

tider hele lønningen i vand. Det lykkedes 

os at fastgøre nogle tove i hele skibets 

længderetning, så vi havde noget at klam

re os til når vi færdedes på det overisede 

dæk. En svær sø slog den ene af vores 

trædrikkevandsbeholder los, så den ku

rede frem og tilbage over det glatte dæk, 

indtil den med et brag tørnede mod skan-

sekædningen og rev et stort stykke af 

lønningen og en naglebænk med sig i 

søen. Skipperen forsøgte at lægge hende 

klods til vinden, holde kurs var der ikke 

tale om, men at ligge underdrejet var 

plat umuligt, ustandselig faldt den til, 

krængede så stærkt at der var fare for 

at kæntre. 

Så røg skonnertsejlet med et brag! Klo

faldet sad også her fast, gaflen slog vildt 

til siderne og truede med at rive masten 

ud. Så igen til vejrs, denne gang med 

tampen af en manillaende og en okse. 

Enden blev najet over mellemstaget og 

tampen slået om gaflen, så halede man 

tot fra dækket og jeg huggede klofaldet 

over; så kunne vi endelig få krabaten 

på dæk. 

Vi sejlede nu alene på stagfokken, vildt 

girende; skipperen ville derfor forsoge 

at vende og løbe for vejret. Ved at hug

ge en ende i stagfokkens orefigne, fik vi 

bakket sejlet og ved trisser og lodder fik 

vi endeligt vendt, så vi havde vinden 

»plat for the gat«. 

Natten var sort som en pantelåners 

sjæl; som et jaget genfærd for vi gen

nem den hvidkammede so, så stærkt som 

den gamle potte nogensinde havde sejlet, 

selv om vi kun forte en lille stagfok. 

Morkt var det og mørklagte var vi også, 

for det var komplet umuligt at tænde 

lanternerne. 

Alle seks var vi stive af kulde; på ror

knagerne sad der fem vanter, der var 

frosset fast, de skiftende rorgængere hav

de måttet lade dem sidde når de blev 

afløst. En af folkene ville prøve at tæn

de op i kabyssen for at lave en kande 

kaffe, men hans fingre var så følelses

kolde, at han ikke kunne stryge en 

tændstik; han fandt en sjat petroleum 

og hældte det ud over brændet i komfu

ret, så hældte han tændstikkerne ud på 

bordet og fik med tænderne fat i en af 

dem, holdt med begge hænder om æsken 

med strygefladen og da han fik ild, spyt

tede han den brændende tændstik ud i 

komfuret, hvor det straks fængede i pe-

troleum'en. Ved at holde på kedel og 

kaffekande, kile knæ og bagdel fast, lyk

kedes det ham at brygge kaffe, og efter 

Nu er «let snart »JlTL 

vor store julemarked starter den 26. november 

ØSTRIG SG AD ES FARVEHANDEL 
Østrigsgade 35 . Telf. AM. 7556 

Forretningen De kender 
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tur gik vi ind i det lille rum til en kaffe

tår og lidt varme fra komfuret. 

Fartøjet rullede tungt, de hvidtoppede 

søer blev mere og mere nærgående og 

sendte ofte deres lange våde tunger ud 

og slikkede rorsmanden i nakken. Skip

peren prøvede at pejle bundvandet, men 

både pumpen og hullet var tilfrosset; at 

vi havde taget en masse vand ind var vi 

klar over, men nu lå hun så tungt, at 

det var åbenbart hun var læk. 

Så sprang skødet til stagfokken! Inden 

vi nåede at bjærge den var den blæst til 

laser. Nu var det næsten umuligt at holde 

hende med enden til vinden, vi fandt en 

drivpose frem og hev den ud med en 

lang ende, så riggede vi et langt spær 

med varpeankeret surret fast til og en 

trosse på 50 favne, og det røg også ud, 

det hjalp noget på styringen, men det 

var stadig et umenneskeligt job at holde 

hende. 

Nu var stormen på sit højeste, det var 

som alle helvedets og havets onde ånder 

var sluppet løs! Vi kunne ikke mere ren

de fra søen, og læk som hun var havde 

lasten af porcelænsjord suget så meget 

vand til sig, at hun ikke kunne hæve sig 

i takt med søerne; ustandseligt blev vi 

overskyllede, vi måtte være to mand til 

rors og sled som trælle for at holde hen

de fra at lægge sig tværs. Et mægtigt 

vandbjerg slog over og begravede os to 

ved roret, vi klamrede as desperate til 

rattet, aldrig havde jeg troet at man kun

ne være så længe under vand! Da vi en

delig kom klar igen, opdagede vi, at søen 

havde taget vores redningsbåd, der var 

ophængt agter, med sig; vi lå næsten 

tværs i søen, vi sled og asede med roret, 

men inden vi havde fået hende rettet 

op rejste der sig en mur af sortgrønt 

vand og brækkede ind over styrbords 

side, rev kabyssen med sig tværs over 

dækket, smadrede bagbord lønning og 

skanseklædning og forsvandt. 

Kort efter opdagede vi, at Lennart også 

var forsvundet, vi så ham aldrig mere. 

Omsider fik vi igen vendt enden til søen. 

Skipperen kom med kassen med nødblus 

og raketter, han fik rigget en til og skulle 

netop til at stryge en stormtændstik, da 

en ny sø brækkede over agterenden og 

sendte ham og raketter hovedkuls og bag

læns ned i kahytten, hvor han nær var 

druknet i de godt tre fod vand, der stod 

over dørken, fordi han i faldet havde 

slået hovedet mod skottet. Nødblus, ra

ketter, tændstikker, alt var gennemblødt 

og ubrugeligt. Som skik og brug var op

bevaredes provianten i skipperens kahyt 

og der sejlede det hele rundt i een pære

vælling: skonrokker, beskøjter, spegesild, 

byggryn og hvad ellers der udgjorde vores 

sparsomme kostplan. 

Sulten, kulden og det hårde job med 

at holde skibet på ret køl havde tappet 

al kraften ud af os og en vis farlig lige

gyldighed begyndte at brede sig. Skippe

ren, der var en ældre mand og var sin 

egen redder, var snart helt til rotterne, 

dels af udmattelse, dels af sorg over sit 

skib, som var hele hans kapital; da det 

var en gammel plimsoller var der intet 

forsikringsselskab, der ville have noget 

med den at gøre. 

Bedstemanden, som ellers var en dyg

tig sømand og dertil et rart menneske, 

var helt udkørt og havde mistet talens 

brug, hans øjne var unaturligt højt op

spilede og feberblanke. 

I Liibeck havde vi fået en bums ved 

navn Hans om bord, der bare skulle ar

bejde sig hjem; han havde på hele rej

sen været en doven hund og ikke meget 

bevendt, men nu udviste han pludselig 

myndighed og et stort personligt mod, 

han overtog faktisk kommandoen over 

vores flydende ligkiste. 

Det var ved at lysne, men der var sta

dig snefog. Hans entrede ustandseligt op 

i riggen på udkig efter land eller andre 

fartøjer. 

Ud på formiddagen holdt sneen op og 

Uge med ét kunne vi skimte land; skip

peren fastslog, at det var Gotland. Hans 

fik fisket vores tågehorn frem og drejede 

som en besat på håndtaget og den triste 

uhu-uhu-lyd forøgede uhyggen med flere 

grader. 

Det var som om stormen havde løjet 

lidt af, men søerne var stadig hushøje 

og overskyllede os fra agter til for, dæk

ket var konstant under vand, og den 

gamle skøjte rullede tungt og stønnende. 

Hans besluttede at kappe masterne for 

at lette hende lidt og mindske slingera-

gen, men inden vi havde fundet økserne 

frem kom der en mægtig sø og slog os 

tværs, en ny sø fik hende til at lægge 

sig på siden med en stønnende lyd og 

stikke næsen dybt i, en ny sø hamrede 

ind og rettede hende op og vi sank på 

ret køl. 

(Fortsættes i næste nummer) 

MEDDELELSE! 
Tæt ved vor havn, i Bremensgade 34, har jeg åbnet en moderne 

H Æ L E - B A R  &  S K  O  T Ø J  S  R E  P A R A T I O N  
Alt arbejde udføres i bedste materialer og fineste udførelse 

TRYKKER SKOEN? 
I det sidste nye indenfor blokkemaskiner, får skoene den rigtige pas

form. Maskinerne kan trykke nøjagtig, hvor de skal — ja, skoene kan 

om ønskes gøres et nummer større 

INDLEVERINGS-BOKS 
I butiksdøren er indrettet en boks, så man heri kan aflevere sine sko, 

når forretningen er lukket. Kom blot en seddel i skoene, hvad man 

ønsker lavet ved disse og hvornår man ønsker dem færdige 

Med venlig hilsen og på gensyn i Bremensgade 34 

S I G F R E D  C H R I S T E N S E N  
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Angående 

medlemsbladet 

Udebliver medlemsbladet, skal 

du først henvende dig på lokal

postkontoret, hjælper det ikke, 

skal du henvende dig t i l  bla

dets ekspedition: E. Lorentzen, 

Albaniensgade 2, t l f .  Am 7118 y 
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der modtager annoncer til bladet! 
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Støt bladets 
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Cigarforretningen 
I. Jensen 

Ø R E S U N D S V E J  1 1 4  
(hjørnet af Milanovej) AM -4'7/ 

Nærmeste forretning ved havnen! 

Ilar alt i 
TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTER & OL 

Drejer det sig om 

foto så gå til  

Amagerbrogade 107 - SUndby 4566 

(pipaluk) 

De gode materialer til båden 

har 

GEMYNTHES 

F A R V E  &  T A P E T  
Ø R E S U N D S V E J  9 2  -  T L F .  S U N D B Y  2 1 8 5  

Få minutter fra bådepladsen! 

F A G M Æ S S I G  B E T J E N I N G !  

B E S T I L L I N G E R  M O D T A G E S !  

m 
KAI's SPORT 

Amagerbrogade 142 
Telf. ASta 38 - 12 38 

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38 

Sport - Jagt - Fiskeri 
Camping 

Hundeartikler 
Rideudstyr 

C E R T I N A  
P R Æ C I S I O N S - U R E T  

Den rigtige tid til den rigtige pris 

Køb det hos 

» K L O K K E M A G E R E N «  
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  

Køb og salg 
af lystfartøjer 

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I S  

Balsamvej 8 Telf. 50 86 36 
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HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

Alt i 
H E R R E E K V I P E R I N G  

L I N G E R I  O G  K O N F E K T I O N  

K O N F E K T I O N  

JmaA 
BUSSERONNER 

OG JAKKER 

OVERTRÆKSBUKSER 

FRAKKER 

SYDVESTE 

Hvide Satins 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 21,10 

Svære kvalitets 
Holmens bukser 
syes efter mål 
også til damer 43,50 

Gummisko 
hvide - blå 
khaki 11,50 

Yacht Club huer-, A r»A 
fra 14,50 
USA huer og strik-huer 

Køjesække 

fra 11,50 

Gult sejlsports plastictøj 
Bukser 28,50 
Jakke m. hætte 30,50 

J .  P .  B A C H E R  

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

Største specialforretning* i arbejdstøj 

TORVEGADE 22 . AM 45©2 - 8635 

So^pohts-p&kicoÅniMjty. 

købes hos BACHER 

EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU 866 

Bådinotorer 
Nye og brugte, alle fabrikater og II-K. 

Nye og brugte propeller 
samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 
TELEFON 50 87 68 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -

Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  
Cumberlandsgfade IS — Amg 1 "S02 

STØT 
vore annoncører, 

de 

støtter os! 

21L 

I  N  D R A M N I N G  
i moderne rammer 

Spejle i stort udvalg 

G L A R M E S T E R  J E S  S C H U L T Z  

Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i  I  d e n  B I L L I G S T E  p r i s !  

Næste nummer af bladet 

udkommer i november. Stof ti l bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. december. 

/s GRØN & WITZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København K„ 

Udg. Sundby Sejl Forening 
Ansvarshavende redaktør: 
M. Andreasen, 
Nyrnberggade 50, Am 8384u 
Ekspedition: E. Lorentzen. 
Albaniensgade 2, Am 71 18 y 

Tryk: Karl Povlsen, 
Svanemosegaardsvej 4 - V 
Telf. 35 67 88 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej, S — SU 35016 

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S AS 1169 

Næstformand og sekretær: Knud L. Andersen, Sirgræsvej 65, S. 50 23 73 

Kasserer: Arne Møller, Tønnesvej 39, S 50 85 20 

Havneudvalg: Carl Pedersen, Burmeistergade 8, K 
og Henning Sørensen, Kastrupvej 92, S 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33 AM 9247 y 

og Rasmus Bech, Rødegaard 7 AS 4924 

Juniorleder: Vilh. Lindemann, Biens Allé 22, S 
Skolechef: Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S AM 92 56 

Kapsejladschef: Axel Petersen, Kastruplundgade 54, Kastrup.... 50 72 98 

Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 

Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 

Bestyrelsesværelse SU 3580 

Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2 SU 4180 

Restauratøren privat AS 3083 

5_ C 
° o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o °  

K a§serer 

formanden og* 

havneudvalget 

træffes 

hver fredag: 
kl. 19—20,30 
i klubhuset 

tlf. Su 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

J;O.I JIÆ. 
VMjJ/... 

Selv om det var først i november og 

sædvanligvis slut på sejlsæsonen, blev der 

alligevel søsat tre nye Finnjoller lørdag 

den 3. november, hvor Gorm og Oles 

Finnjoller blev sat i vandet om eftermid

dagen fra den nye optimistjollebedding; 

jollerne fik navnene »Nathalia« og »Hjer

ter Dame«; efter dåben blev de sædvan

lige hurra'er råbt, og den traditionelle 

prøvetur blev sejlet uden uheld. Inden 

vi gik hjem kom der endnu en Finnjolle 

fra værft, nemlig Leifs, men dåben blev 

udsat til søndag formiddag, hvor jollen 

fik navnet »Blue-Finn«. Hele søndagen, 

gik med træning, og der skete kun en 

enkelt kæntring, hvilket faktisk var gan

ske godt i betragtning af, at hverken 

Gorm, Ole eller Leif nogensinde før hav

de siddet i en Finnjolle. 

Desuden har John Thomsen købt en 

piratjolle, og vi venter snart at se et 

par OK-joller i S.S.F. 

Tilsidst vil vi benytte lejligheden til 

endnu en gang at ønske alle fire tillykke 

med deres nyerhvervelser. 

S.S.F.'s Finnjollesejlere er fra midten 

af december inviteret til at deltage i træ-

ningssejladser i Svanemøllebugten, hvor 

der vil blive sejlet på små baner med 

mange starter. 

Under sejladserne, hvor Poul Elvstrøm 

er træner, vil han give gode råd og fi

duser til sejlerne, som han følger fra sin 

speedbåd. 

Der vil, så vidt muligt, blive gennem

ført sejladser vinteren igennem, så længe 

vejret tillader det. 

Onsdag den 14. november begyndte vi 

vor ugentlige gymnastikaften på Østrigs-

gade skole. Egentlig var dette kun et for

søg på at give jollesejlerne en tiltrængt 

konditionstræning, så de kunne være i 

form til den kommende sæsons sejladser. 

Men da vore planer blev kendt, viste det 

sig til vor glæde, at også de lidt ældre 

sejlere var interesseret i at være med. 

Nu da træningen er i fuld gang, kan man 

kun sige, at det er blevet en succes; det 

er dejligt at se, hvorledes alle 35 mand, 

yngre såvel som ældre, går 100 pet. ind 

for træningen. 

Fortsat vel mødt. 

Efter generalforsamlingen stillede jolle

sejlerne forslag om et mindre projekt for 

joller på Nordre Mole, dette blev mod

taget med stor velvilje fra bestyrelsens 

side. 

Søndag den 18. november mødtes jolle

udvalget med bestyrelsen for at se på 

forholdene, og bestyrelsen fremkom her

under med et forslag om at lægge en 

jollebedding i hjørnet på Nordre Mole; 

da vi syntes, at det var bedre at få en 

bedding inde i havnen end en udenfor, 

gik vi ind for forslaget, og vi enedes om 

planlægningen af pladsen på land, hvor 

det vil blive nødvendigt at sløjfe 3—4 

haver. 

Jolle-red. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  

J O L L E R A D  A K T I O N E N  

Ø N S K E R  M E D L E M M E R N E  

E N  G L Æ D E L I G  J U L  

O G  E T  G O D T  N Y T Å R  

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  
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s 
NYTÅRSAFTEN 

KLUBHUSET 

S. S. F. afholder n/tårsaften i klubhuset, festen be-

* gynder kl. 20 med spisning bestående af sildebord, 

/ £ . 3 stk. smørrebrød, 1 ostemad, 1 øl og 1 snaps 

Desuden bliver der 

musik og forskell ig skæmt 
indkluderet i prisen 

Prisen alt iberegnet er 22 kr. 
Billetsalget begynder 1. december slutter torsdag den 27. december 

Grundet på pladsforholdene sælges kun et begrænset antal billetter. Kun medlemmer med billet får 

adgang til festen. — Billetter kan kun købes hos restauratøren ! 

F E S T U D V A L G E T  

BESTYRELSESMØDE 
4. december 1962 

Formanden, skolechefen og juniorlede

ren aflagde beretning. 

Formanden refererede Sejlerdagens 

1962-mode i Fredericia, hvorfra det bl. a. 

kan oplyses, at der er udsendt en ny ud

gave af »Til Sos«, et godt opslagsværk 

med en masse tabeller, skemaer, tegnin

ger, farveplancher og for første gang et 

fartojsregister for ca. 2600 fartøjer plus 

logbog og søkortet »Danmark rundt« i 

farver. En bog som enhver sejler bør eje, 

den fås for en favørpris af 55 kr. her i 

klubben hos kapsejladschefen Axel Pe

tersen. 

Der er kommet nye olympiade-amatør-

bestemmelser, meget strenge og vanske

lige at opfylde. 

Under punkt 7 valgtes vor formand 

Sv. Larsen ind i bestyrelsen for »Dansk 

Sejlunion« i stedet for fabrikant Knud 

Lindberg, der ikke ønskede genvalg. 

I stedet for sekretær Basse, som alle

rede er fratrådt, valgtes orlogskaptajn S. 

E. Agersborg. 

Arbejdshalvtag og skarnkasserum skal 

bygges i forlængelse af skurene ved det 

nye hegn ud mod Strandvejen. 

xj. 
Der skal opsættes flere standere med 

neonlys ved klubhuset. 

4 
Der skal bygges en jollebedding yderst 

ved slusen på Nordre Mole. 

Der skal støbes en cementbane fra 

motorkranen til reparationsskuret og ind

købes en hydraulisk kran til motortrans

port. 

Dørene til pladsen skal repareres. 

Skyldig pladsleje for 2 både søges ind

betalt gennem vor sagfører. 

For fremtiden må der kun bygges en

keltskure efter godkendt tegning. 

Medlemmer, der betaler nedsat kontin

gent, forhøjes også med 2 kr. kvartalet 

fra 1. januar 1963. 

Klubhuset bliver lukket i 3 uger. Nær

mere ved opslag i klubhuset. 
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E N  J U L  
til søs 

Hans huggede mig i armen, og svøm

mende og halende i forskellige tovender 

bugserede han os hen til fokkemasten, 

som vi klatrede op i, skarpt forfulgt af det 

stigende vand, op ad topstangen til fløj

knappen klatrede vi; så med et gav det 

nogle svære bump i masten, den durre

de og dirrede. Hans skreg til mig, at nu 

havde den nået bunden, så hvis den ikke 

kæntrede kunne vi måske blive hængen

de lidt endnu; han løste min bukserem 

op og spændte den rundt om mig og 

topstangen, så var det lidt nemmere at 

holde sig fast, iblandt var der tre—fire 

meter til havoverfladen og til tider blev 

vi totalt overskyllet. Vi så nu, at de an

dre tre havde bjærget sig op i stormasten, 

der hængte vi så fem mand og svajede 

fra side til side, angste for at vraget skul

le lægge sig ned. 

Søen blev i løbet af et par timer mere 

rolig og hvor utroligt det end lyder faldt 

jeg i søvn; jeg blev vækket af Hans, for 

nu kunne han ikke holde mig mere, han 

havde taget et solidt tag i min kraftige 

hårmanke. 

Kysten sås nu ret tydeligt; vi kunne 

skimte et hus og noget bevoksning. Hans 

var kun iført arbejdsjakke, skjorte og 

bukser, det var iøvrigt alle hans ejendele, 

bortset fra en stiv bovlerhat han bar, da 

han kom om bord, men den var for

længst gået tabt. Han krængede jakken 

og skjorten af, tog så jakken på igen, 

holdt skjorten i den ene hånd over ho

vedet og lod den blafre i vinden; det 

var ikke fordi han troede, at nogen ville 

se den, men så havde han gjort hvad 

han kunne, sagde han. 

Hen på eftermiddagen havde søen lagt 

sig. Hans' skjorte var stivfrosset som et 

brædt; vi besluttede at vifte med den 

igen og skrige af fuld hals; vi blev hjul

pet af en enkelt røst fra stormasten; til 

sidst orkede vi ikke mere og sløvt klam

rede vi os til masten. 

Pludselig råbte Hans, at han kunne se 

ild inde på stranden; han svang igen sin 

stive skjorte og vi skreg som gale; kort 

efter så vi ilden forsvinde og blusse op 

igen; man havde altså set osl 

Hans stirrede vildt og blev ved at gen

tage, det måtte være løgn, det måtte være 

løgn, hvis ikke var det første gang han 

havde fået hjælp af en landsmand. 

Nogen tid efter kom der en jolle, roet 

af tre mand, ud til os. Det var en mær

kelig båd, den var meget smal og spids 

i begge ender, kun bygget af tre bord 

og altså meget lav, årerne var lange og 

smalle, åregafler eller tolle fandtes ikke 

men på den ene side af åren sad der en 

klods med et hul, der passede til en tap 

i essingen. 

De kunne kun tage to af os ad gan

gen; Hans ville have, at de hentede de 

andre først, men nu lå de ved vores 

mast, og så havde vi bare at komme. Vi 

fik gjort min bukserem løs og jeg ku-

reed ned ad masten; ved en behændig 

manøvre med jollen havnede jeg præcist 

der hvor de ville have det; på samme 

måde fik vi Hans om bord; de råbte til 

dem i den anden mast, at de snart skulle 

blive hentet. 

Så gik det ind mod land, det var en 

stenet kyst med svær brænding, men båd

folkene kendte deres håndtering, de lå 

og lurede på en passende sø; da den kom 

roede de i rasende tempo og vi landede 

højt oppe på den sneklædte kyst. Der 

stod en halv snes mennesker og tog imod 

os, og en båd til var gjort klar. Så snart 

vi var kommet i land sprang nogle folk 

til og fik båden ud igen og begge joller

ne gik så ud for at hente de andre. 

En øvrighedsperson, strandfoged, post

mester og tolder i een person, viste vej 

og et par andre hankede op i os og så 

vadede vi gennem den knædybe sne. 

Hans og jeg var barfodede, fodtøjet hav

de vi forlængst forlist da vi hængte i top

stangen. 

Vi kom til en stor gammel gård, det 

eneste hus vi iøvrigt kunne se, og blev 

ført ind i en stor stue med klinkegulv 

og en stor åben pejs med et mægtigt bål. 

En vejrbidt, rynket morlil kom frem; 

hun korsede sig og mumlede ustandse

ligt: Stakcars pojker, stakcars pojker, og 

virrede med sit grå hoved. 

Vore følgesvende forsøgte at klæde os 

af; tøjet var så stivfrosset, at mine bukse

ben knækkede af ved knæene; nå, af 

kom tøjet og indhyllet i tæpper blev vi 

i et par stole sat foran den buldrende ild. 

Jeg strakte mine fødder så tæt til ilden, 

at tåneglene begyndte at krølle af var

men, men jeg kunne ikke mærke spor. Så 

kom den gamle kone og så det. Hun rev 

mig væk fra ilden med en sådan kraft, 

at jeg trimlede ned på gulvet, så for hun 

ud og kom tilbage med en spand vand 

og sne, deri tvang hun mig til at stikke 

fødderne; noget efter kom der liv i dem 

og kors hvor gjorde de ondt! 

Nu kom de med resten af besætningen, 

fire mand måtte bære bedstemanden, skip

peren hængte mellem to mænd; kun Sven 

kunne gå selv. 

De fik samme behandling som os og 

kort efter sad vi alle med et spølkum 

dampende varm suppe; bagefter fik vi 

småkager og varm gløg, alle de tilstede

værende stod nu med et glas i hånden; 

strandfogeden rømmede sig, hævede sit 

glas og sagde: Jaha, god jul da alligevel, 

selv om det var i går det var julekvæld, 

men jeres liv må I nok betragte som en 

stor, ja, vel den største julegave I no

gensinde har fået! 

Nu først blev jeg opmærksom på gran

kvistene og julebukkene -af halm. Selvføl

gelig vidste vi, at det var ved juletid, og 

havde håbet at nå land inden, men det 

håb havde vi opgivet under det lange, 

træge kryds og de sidste par døgn havde 

vi haft andet at tænke på. 

Dreng som jeg var, lige fyldt 15 år, 

var jeg midt i glæden over redningen al

ligevel skuffet over, at det havde været 

juleaften. 

Nu blev der hevet nogle gevaldige 

halmsække frem og der blev redt et leje 

til hver, der var konger værdigt og snart 

lå vi alle fem blødt og lunt. Jeg kunne 

ikke sove, velsagtens på grund af over

træthed, jeg lå og lyttede til de andres 

åndedræt; en rallede, når han trak vejret, 

det var nok bedstemanden, flere gange 

kom der een listende og lagde brænde 

på ilden. 

Til sidst må jeg dog være faldet i søvn, 

for jeg vågnede ved at den gamle morlil 

strøg mig over kinden og sagde, at nu 

skulde jeg spise. Ved siden af mig stod 

der en stor skål varm mælk og nogle ski

ver brød med tykt smør. Bedstemanden 

havde høj feber og kunne stadig ikke 
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tale, de madede ham som et lille barn 

med brod opløst i varm mælk. 

Sven kunne de ikke vække, men da 

der var gået en times tid syntes vore 

værtsfolk, at han havde sovet længe nok, 

de klappede ham på kinderne og ruskede 

i ham; pludselig fik bondemanden sådan 

et mærkeligt udtryk i ansigtet, han bojede 

sig over Sven, følte på hans bryst, løfte

de på hans arm og lod den falde, så 

sagde han noget til konen, der skyndte 

sig ud og vendte tilbage med et spejl, 

som bonden holdt hen for hans mund; 

lidt efter trak de tæppet over hans ho

ved. — Sven var død! 

Op ad dagen kom der en læge og un

dersøgte os grundigt, bedstemanden hav

de en voldsom dobbeltsidig lungebetæn

delse, og blev pakket ned i lægens kane 

og kørt bort, jeg så ham aldrig mere og 

ved ikke om han overlevede det. Svens 

lig blev fjernet, hvor han blev begravet 

ved jeg ikke. 

Nogle dage efter kom vi tre, der var 

tilbage, til Visby og efter søforhøret skil

tes vore veje og har aldrig siden krydse

des. 

Det var min første jul uden for barn

domshjemmet, der skulle gå mange år 

inden jeg igen kom til at holde jul i 

Danmark. 

Hardy N. Christensen. 

KLUBHUSET 

JULEN 
Mandag d. 24/12 lukkes kl. 14 

Tirsdag d. 25/12 lukket hele dagen 

Onsdag d. 26/12 åbent fra kl. 10-16 

Fra mandag d. 23. januar ti l man

dag d. 4. februar er Klubhuset 

lukket på grund af reparation og 

rengøring. 

Klubhusudvalget 

iBesfyrefsen freder medfemmer, 

uenner og sej [spor fs^ammerafer 

(andet ouer, modtage 

©lundfry d>ej f - forenings 

Fijerfefigsfe Fitfsener 

med ønsket om 

en rigfig gfcedefig juf 

Uf 

Husk at mærke bukke og klodser med 

navn og nummer, så er det lettere for jer 

selv og pladsmanden at finde dem, når 

bådene skal op. 

Havneudvalget. 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i Suvicl&y. 

Aktive: 

Kai Holm, 

Efter 1. Januar 1963 Maidal 18, Kastrup. 

skal alle skydepramme være U. båd. skal alle skydepramme være 
Jens Hellegaard, 

mærket med medlemsnr. Snogegaardsvej 139 C, Søborg. 

HAVNEUDVALGET Skærgårdskrydser »Gin«. 

Leif Nielsen, 

Grækenlandsvej 14, S. 

OK-jolle. 

Svend Peter Jensen, 

Præstefælledvej 95, Kastrup. 

Den nye udgave „Til Søs" er Pram »Pinafore«. 

kommet og kan købes hver fre Junior: 

dag aften i kontortiden hos Kap Liselotte Weber, 

sejladschefen Axel Petersen. Ungarngade 19, S. 

Favørpris 55 kr. 
Gert Carlsen, 

Trægaarden 26, S. 
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opfyldes hos 

BACHER 
Ternede bomulds 

SPORTSSKJORTER 
Mange Mønstre 14,85 

Prima lyse poplin 

SKJORTER 
i småternet el. smalstribet 19.85 

Eden Soft Air 

NYLONSKJORTER 
nye faconer fra 29,85 

Orig. engelske sømands 

GENSERE 

LTubelbtr fra kr. 48,00 

ELVSTRØM8 

FLYDEVEST 
Til voksne og børn 

G A V E R N E  

leveres i smukke 

VORT MOTTO: Fuld tilfredshed eller pengene ti/bæ 

BACHEI 

føres også i 
STANDARD kvaliteten 

Imaks 

GULE 
OVERTRÆKSTØJ 
i alle modeller 

Imaks 
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HERRELINGERI - HABITTER 

JAKKER - BENKLÆDER 

COTTON-COATS 

FRAKKER A 

i$ BENKLÆDER 
^ i flere farver 

^ fin moderne facon 

Flotte moderne 

É PYJAMAS 
n r ,, 

^ rine 
H RUSKINDS 
É CARDIGANs 
H ^ m. strik, rya oc 

Orig. DUNLOP 
É 
H GUMMISKO 
É 
^ m. sugekopper 

É 
3 i de kendte 

kvalitetspyjamas 

Damestørr 
^ /V\ AMBASSADEUR 

H og SWALLOW Herrestørr, 

^ Elegante flot mønstrede m 
xk Nobel 2 farvet helulden 

H CARDIGAN 
fin kraftig SILKEVELEUR ^ 

eller i prima FROTTE ^ 

I kun kr. 59,50 É 

håndstrik, heluldne 

TORVEGADE 22 ̂ TLF. AMG. 4502 - 8635 

børne 
GUMMITØJ | 

/ a//e størrelser 

ALT I '  

TRETORN 
GUMMISTØVLER - GUMMISKO 

KØJESÆKKE 
KØJETÆPPER 

KONFEKTIONS AFDELING: TORVEGADE 28, TLF. ASTA GSI4 

l FILIAL: GRØNTTORVET #!>. TLP. VAIUY sas* 
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opfyldes hos 

BACHER 
Ternede bomulds 

SPORTSSKJORTER 
Mange Mønstre 14,85 

Prima lyse poplin 

SKJORTER 
i småternet el. smalstribet 19.85 

ELVSTRØM5 

FLYDEVEST 
Til voksne og børn 

Eden Soft Air 

NYLONSKJORTER 
nye faconer fra 29,85 

* 
»fer Imaks 

! GULE 
OVERTRÆKSTØJ 
i alle modeller 
føres også i 
STANDARD kvaliteten 

G A V E R N E  

leveres i smukke 

Imaks 

Orig. engelske sømands 

GENSERE 

LTub̂ r '« kr. 48,00 C;:*? 

VORT MOTTO: Fuld tilfredshed eller pengene tilba 

- BACHEI 
W 9//I' ZHl 

e&MfeteSfrMtåMåk"* 
W " " W / " ' '  aa''1 f å ' &  f å ' "  & ' ' 1  ̂  ̂



Vi fører alt i 
HERRELINGERI - HABITTER 

JAKKER - BENKLÆDER 

COTTON-COATS 

FRAKKER 

Pt 1 
i | 

I  I  
i  t 

^ Orig. ICI 

? É TERYLENE 
É BENKLÆDER 

i flere farver 

fin moderne facon 

^ tp 

kun kr. 88,00 ^ 

^ 1É XV-

Flotte moderne 
Fine 

^ PYJAMAS 
^ RUSKINDS 

tå Orig. DUNLOP 
m 
m GUMMISKO 

^ m. sugekopper 

Damestørr 

Herrestørr. 

H CARDIGANs 
n ^ m. strik, ryg og ærmer 

I  
É 

Samme m. kraftigere 

Smukke mønstre kr. 19,85 H S 

34,50 É I" É 
38,50 g 

1 Vi har også et stort 

Kr. 95,00 | | udval9 ' de kendte 

kva l i t e tspy jamas  

strik og m. KRAVE 
1 

m W H S 
É P 
I 1? 
É » 

I  kr. 138,00 p| 

AMBASSADEUR 

og SWALLOW 

mf 

S JL 
II C 
I IC 

børne 
^ Nobel 2 farvet helulden 

É CARDIGAN 
É 

Elegante flot mønstrede 

GUMMITØJ 
i alle størrelser 

ÉBADEKABER 

I '  
- eller i prima FROTTE 

kun kr. 29,85 ^ i fin kraftig SILKEVELEUR # 

É til kun 
H 

ALT I 

TRETORN 
GUMMISTØVLER - GUMMISKO 

Orig. 

håndstrik, heluldne ^ 

FÆRØTRØJER || ̂  

fra kr. 68,00 

kr. 59,50 H 

ALT I BADEBUKSER 

KØJESÆKKE 
KØJETÆPPER 

TORVEGADE 22, TLF. AMG. 4502 - SG35 

KOXFEKTIONSAFDELIXG: TORVEGADE 28, TLF. ASTA GSI4 

FILIAL: GRØNTTORVET 79, TIF. TALB* 23S. 
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V I L L A -  O G  G R U N D S A L G  P Å  A M A G E R  

O M P R I O R I T E R I N G  

K Ø B  O G  S A L G  A F  G O D E  P A N T E B R E V E  

ROBERT MØLLER & SØN 
Statsexam. ejendomsmæglere 

AMAGERBROGADE 184 

Telefoner: 
S U N D B Y  4 8 2 0  

S U N D B Y  6 2 2 0  

S U N D B Y  7 0 2 0 1  

5 0  8 5  2 0 ) e t t e r k o n t o r t i d  

Kontortid 9-17,30 
lørdag 9-12 
samt efter aftale 

+ 
I en alder a£ 91 år er Sundby Sejl For

enings ældste medlem, Søren Pofler, af

gået ved døden den 29i/ll. Han har været 

med næsten fra starten af foreningen. 

Pofler var en særdeles aktiv sejler i mine 

unge år og var en af de mænd jeg så 

meget op til for den joviale måde han 

altid optrådte på. 

Æret være hans minde. 

•Sv. Larsen. 

Den hydrauliske kran 

også kaldet „Giraf" 

som klubben anskaffer til motorskuret 

2020 mm 

irA'-rv'' VHAV/v/ Jw:«>) SY SM 

500 kg 

250 kg 

1500 kg 
l.pos. 1150 mm j 

2. pos. 1680 mm 
3. pos. 1910 mm 

4. pos. 2120 mm 

1450 mm 
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Angående 

medlemsbladet 

Udebliver medlemsbladet, skal 

rst henvende dig på lokal

postkontoret, hjælper det ikke, 

skal du henvende dig til bla

dets ekspedition: E. Lorentzen, 

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118y 

FREYTAG SEJL 
SKOVSHOVED HAVN 

Støt bladets 

A N N O N C Ø R E R  

Cigarforretningen 
I. Jensen 

Ø R E S U N D S V E J  1 1 4  
(h jørne t  a f  Mi lanove  j )  A ) I  i :m :  

Nærmeste forretning ved havnen! 

Har alt i 

TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTER &. OL 

Drejer det sig om 

foto så gå til 

Amagerbrogade 107 - SUndby 4566 

(pipaluk)  

De gode materialer til båden 

har 

G E M Y N T H E S  

F A R V E  &  T A P E T  
Ø R E S U N D S V E J  9 2  -  T L F .  S U N D B Y  2 1 8 5  

Få minutter fra bådepladsen! 

F A G M Æ S S I G  B E T J E N I N G !  

B E S T I L L I N G E R  M O D T A G E S !  

C E R T I N A  
P R Æ C I S I O N S  U R E T  

Den rigtige tid til den rigtige pris 

Køb det hos 

» K L O K K E M A G E R E N «  
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  

KAI's SPORT 
Amagerbrogade 142 
Telf. ASta 38 - 12 38 

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38 

Sport - Jagt - Fiskeri 

Camping 

Hundeartikler 

Rideudstyr 

Køb og salg 

af lystfartøjer 
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I S  

Balsamvej  8 Telf. 50 86 36 



S I D E  1 0  S S F N R .  1 2  

Vi ønsker vore kunder i SSF 

en glædelig jul og et 

godt nytår, og husk når 

båden skal males, så kom til forretningen 

De kender 

Østrigsgades 
F A R V E H A N D E L  

Ø S T R I G S G A D E  3 5  

NB. husk vi har Amagers største udvalg i fyrværkeri 

Sejlsporlshuer 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU 866 

Bådmotorer 
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K. 

Nye og brugte propeller 
samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 
TELEFON 50 87 68 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -

Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  
Cumberlandsgade 18 — Amg IV02 

STØT 
vore annoncører, 

de 

støtter os! 

I  N  D R A M N  I  N G  
i moderne rammer 

Spejle i stort udvalg 

G L A R M E S T E R  J E S  S C H U L T Z  

Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i  I  d  e n  B I L L I G S T E  p r i s !  

Næste nummer af bladet 

udkommer i Januar. Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. Januar. 

'/. GRØN & WITZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København K,. 
TR 

Udg. Sundby Sejl Forening 
Ansvarshavende redaktør: 
M. Andreasen, 
Nyrnberggade 50, Am 8384 u 
Ekspedition: E. Lorentzen. 
Albaniensgade 2, Am 71 18 y 

Tryk: Karl Povlsen, 
Svanemosegaardsvej 4 - V 
Telf.35 67 88 


