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G O D T  N Y T Å R !  

iRurum-

NUMMER 1 

Først vil jeg ønske alle medlemmerne 

godt nytår og håbe, at fremgangen vil 

fortsætte i det nye år. Her ved det nye 

års begyndelse må man se på de ønsker, 

vi håber kan komme til udførelse frem i 

tiden. 

Først er der østre mole og molehove

derne, der trænger til at blive fornyet; 

dette vil sandsynligt ske efter 1. juli, som 

er den dato, jordkontoret tidligst kan få 

pengene frigjort til dette arbejde. 

Så er der en del asfalteringsarbejde, der 

skal pynte på vort område.. 

Endvidere skal vi have det nye halvtag 

gjort færdig med lys og kontakter, udvidet 

vores lys med lysstofrør, så vi sparer på 

strømmen og får bedre belysning på plad

sen. 

Klubhuset er ved at blive gjort i stand, 

og den store endevæg mod nord vil komme 

til at fremtræde i en hel ny skikkelse i 

form af en kommandobro, så den maskin-

telegraf, vi fik af Øberg til jubilæet, kom

mer på sin rette plads; den vil blive ind

rettet således, at vi kan få gemt 20 af vore 

stabelstole bag kommandobroen. 

Nye gardiner på den lange facade ud 

mod vandet, da dette var særdeles påkræ

vet, endvidere 2 store ventilatorer, så vi 

kan få tobaksrøgen ud, når vi er mange 

samlet i klubhuset. 

Slæbestedet skal være færdigt senest 1. 

april, og cementkajen i kanalen skal også 

udbedres. Uddybning i havnen på de ste

der, hvor der trænger mest til dette inden 

for rammen af 5000 kr. Der skal pejles i 

renden for at se, om vi har fået sandet fra 

Amagerstranden ned i vores rende, for så 

må vi søge om de 5000 hos kommunen, 

som vi kan tilkomme, hvis dette er til

fældet. 

Frem i tiden må man også se toiletbyg

ningen, som var projekteret tilbage ved 

hegnet, da vi overtog ledelsen af forenin

gen, der kan den i hvert fald ikke være, 

da den nye motorvej skal gå der. 

På bestyrelsesmødet den 7/1 1965 vil 

jeg forelægge en skitse for bestyrelsen an

gående dette byggeri, som jeg selv mener 

er et columbusæg til at løse de mange 

fejl, der findes i vort klubhus, for eks. 

for lille køkken, ingen plads til alle de 

kasser med øl og vand, der endda skal 

slæbes igennem tre døre for at komme ned 

i den lille kælder, hvor der højst kan være 

15 kasser, og en skipperstue, som ingen 

vil være i på grund af dårlig akustik. 

Skitsen går ud på følgende: man byg

ger 5,5 m til skipperstuen, så denne fløj 

bliver samme længde som forfløjen imel

lem disse to fløje udvider man med 4 m. 

Køkkenet flyttes ind i skipperstuen, og 

denne placeres dér, hvor køkkenet er, 

plus de ca. 4 m, som der udvides med; på 

denne måde får man skipperstuen op ad 

den store sal, så denne også kan bruges, 

når vi har fest. 

På denne måde kan man løse alle pro

blemerne på en gang. 

Toiletterne til pladsen bliver indrettet 

i den tilbygning for enden af skipperstuen, 

hvor der endvidere vil blive plads til øl-

rum og viktualierum. 

Til slut vil jeg sige, er der et medlem, 

der har en god idé, så kom med denne til 

bestyrelsen, så denne kan forelægges på 

bestyrelsesmødet. 

Tom vil indrette en legeplads til bør

nene, så I ved, hvor de er. 

Godt nytår 

Sv. Larsen. 
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SUNDBY SEJL-FORENING i  

r~~ Amager Strandvej, S — SU 35016 J 
\  MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION j 

Formand : Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S AS 1169 < 
Næstformand: Harald Henriksen, Kaprifolievej 12 58 13 75 \ 
Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 < 
Kasserer: Anni Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 
Havneudvalg: Tom Larsen, Ålandsgade 29 AM 73 63 { 

og Harald Henriksen, Kaprifolievej 12 58 13 75 j 
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: J 

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33 AM 9247 y c 
og Vagn Preisler, Lillegrund 10 A SU 9844 < 

Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 1966 c 
Skolechef: Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S AM 92 56 c 
Kapsejladschef: Viggo Hind, Kingosvej 54, Tåstrup 99 23 52 [ 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u £ 
Bladets ekspedition: E.  Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 7118 y '  
Bestyrelsesværelse SU 35 80 c  

Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2 <j WVr^yatT 55 9^ 8 0 ̂  ̂ < 

>Q o° 
u 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 °  

KONTORET 
er lukket fra 

3. januar til 

24. januar 1965 

Obs. Kassereren har åbent 

søndag d. 7. februar 

kl. 10-12 

F r o  1  i o n i n r  h o + o l o c  F o r  a k t i v e  i n d m e l d t  f ø r  1 5 .  a u g u s t  1 9 5 7  k r .  4 5 , 0 0  
i l d  I .  J d l l U d r  D c L d l c S  .  _  _  e f t e r  1 5 .  a u g u s t  1 9 5 7  k r .  5 0 , 0 0  

Passive kr. 21,00 

kontingentet halvårligt Juniores kr. 30,00 
Kasserersken. 

Hvorfor gå over Amager Strandvej ? 

Shoppen 
Telf. As. 28? 

Fører alt i 

Malervarer og 

lakker. 

Alt i bådeudstyr og 

tovværk. 

Til dagens billigste 

priser. 

Forhandler af 6IBB bådeudstyr og Samcolastik. 
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Et udvalg skal nu føre de, igennem 

årene, ændrede lovparagraffer a jour; æn

dringerne vil blive optrykt, så de kan ind

sættes i de eksisterende lovbøger. 

Der har været rettet forespørgsler, om 

det er tilladt at bruge treleddet plastikled

ning til stikdåserne på masterne. Sagkund

skaben, Harald Henriksen, benyttede lej

ligheden til endnu engang at understrege 

på det alvorligste, at det må man ikke, 

man må kun anvende gummikabel. Det 

har været oplyst før, og det står i vore 

ordensbestemmelser. 

Mastekranen bliver nu flyttet til det syd

vestlige hjørne ved masteskuret, så kan 

man lande sin mast ved siden af skuret. 

Det blev fremført, at for mange både 

ligger ved for små klodser (eller slet in

gen) der bliver anvendt mange mærkelige 

genstande som bundfortøjninger. Dette 

forhold må nu forbedres. 

Det menes, at olieplagen i vor havn 

stammer fra pyrolyseværket, og bestyrel

sen vil nu rette en henvendelse til rette 

vedkommende og derigennem prøve at få 

forholdet rettet. 

Ligeså vil man prøve at rette henven

delse til politiet, om der kan indføres ha

stighedsbegrænsning på Amagerstrandvej 

ud for S. S. F. 

Der vil nu blive anskaffet nye gardiner 

til klubhuset, samt installeret ventilations

anlæg i klubhuset. 

Angående rørlægning af kanalen, har 

man fået svar fra Jordkontoret, som oply

ser, at andragendet er videresendt til 

stadsingeniørens direktorat, og man ven

der tilbage til sagen, når svar fra direkto

ratet foreligger. 

Formanden udtalte, at der må gøres no

get for at fremme det påtænkte toiletbyg

geri, da foreningen ellers mister de 2500 

kr., som er bevilget til formålet af tips

midlerne. 

Formanden foreviste et rids over en 

eventuel tilbygning til klubhuset mod syd, 

hvorved man kunne vinde mere plads til 

køkkenet, og få skipperstuen anbragt, så 

at den kan inddrages i den store sal un

der fester og møder. Endelig vil der kunne 

anbringes toiletter i forbindelse med til

bygningen. 

Man vil nu lade arkitekten se på sagen, 

og evnt. komme med et forslag. 

Der vil nu blive lagt kabel ud ad nordre 

bro, så der kan komme lys i jollehuset. 

Samtidigt opsættes stik, så der senere kan 

skaffes lys på broen. 

Fastelavnsfest! 
Der afholdes fastelavnsfest med 

tøndeslagning for medlemmernes 

børn, søndag den 28. febr. kl. 18. 

Nærmere i næste nr. af bladet. 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

Aktive: 

Valdemar Bandolowski, 

Skotlandsgade 2, 2 t.v., S. 

Bjarne H. Broch, 

Kastrupvej 98 A, 1. t.h., S. 

Passive : 

Einer H. Dreyer, 

Englandsvej. 

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. 

Søndag d. 3/1 65 afholdtes et junior-

møde, hvor forskellige problemer fra sæ

sonen 1964 og 65 drøftedes. I meget nær 

fremtid vil der blive lavet en sejlplan for 

sommeren 1965. Og juniorer, der ikke har 

deltaget i forårs-klargøring af juniorbåde

ne, kan ikke regne med at deltage i sej

ladserne med foreningens både til som

meren, så de juniorer, der ikke deltog i 

mødet d. 3/1, bedes snarest melde sig til 

juniorlederen for at blive indskrevet til et 

sejlerhold. 

Kursus i kapsejladser og taktik. 

Afholdes i februar og marts. 

Hver fredag aften kl. 19—21. 

Alle er velkomne til at deltage 

Juniorer har mødepligt. 

Aage Wass underviser. 

Aage Hvass har tilbudt at komme ned 

i S. S. F. fredag d. 5/2 65 første gang, og 

så fremdeles hver fredag, for at undervise 

i kapsejlads og teknik m. m. 

Alle interesserede er velkomne. Det 

gælder også seniormedlemmer. 

Lørdag d. 12. december afholdt junior-

afd. et julebal. Det var alle tiders julebal. 

Klubhuset var pyntet meget smukt i ju

lens tegn, morsomme premiedanse og lege, 

et pragtfuldt orkester »Les Corridos« spil

lede for os, jo det var en aften, vi længe 

vil huske. 

Juniorlederen. 
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Nogle nytårsbetragtninger 
Et nyt år; de gode forsætters tid, selv 

om de fleste vel vrænger på næsen af 

nytårs forsætter og mener, at disse ikke 

alene hører nytåret til, men opstår alle an

dre dage i året. Så tror jeg nok, at der 

ikke findes et menneske, der ikke bare et 

minut lader tankerne gå tilbage til året, 

der svandt, og håber, at næste år bringer 

dem nærmere til deres ønsker og forhåb

ninger. 

Lad os prøve at se på året, der gik for 

Sundby sejlforening. 

Sommeren 1964. Ja der var vind nok til 

sejlerne, men vi savnede disse lune stille 

sommeraftener, der hører til vore gode 

minder, det er snart mange år siden, vi 

havde nogle af dem. 

Det er et af vore store ønsker til 1965. 

Hvad opnåede vi ellers af 1964? 

Ja vi fik lagt en masse asfalt i vor havn, 

på stier og pladser. Det var jo ganske ud

mærket, det begrænser støvplagen. 

Men når den ene ulempe bliver fjernet, 

er der straks en anden. Sodplagen fra 

pyrolyseværket og fra Vølund, det er ble

vet værre år for år, og det sorte klæbrige 

stads, lægger sig overalt på bådene, på 

sejl, tovværk og pressenninger. 

At blive fri for dette, det er også et af 

vore ønsker til 1965. Men at blive af med 

det, bliver ikke let for vores formand, den 

plage kan ikke ordnes med en gang asfalt. 

Hvad bragte året ellers til os? 

Det kan vor ungdom dernede svare på, 

for er der nogen, for hvem 1964 bragte 

noget godt, så er det ungdommen i S. S. F. 

Et pragtfuldt blokhus til omklædning, 

herlige joller, ophalerbedding og ny jolle

plads. Javel, det er den ungdom, forenin

gen skal bygge videre på, det ved jeg 

godt. Men lad nu være med at forkæle og 

ødelægge den fuldstændigt. 

Der er et godt gammelt ord, der siger: 

Hvad der kommer let, det går let. Og et 

der siger: Mere vil meer have! 

Det har vi jo allerede set, bl. andet da 

ungdommen stillede krav om at få alle 

haver sløjfet, til fordel for deres jolleplads. 

3. og sidste ønske for S. S. F. 

At ungdommen vil skønne på de goder, 

vi har, her tænker jeg på vort klubhus, 

som vi ældre igennem tyve år har samlet 

sammen til, ofte var det med afsavn, når 

man kom, og med sin sidste tier måtte 

betale ekstrakontingent til byggefondet. 

Det forstår ungdommen ikke; de aner 

ikke, hvad en tier var værd dengang. Der

for ønsker og håber jeg, at vor friske ung

dom dernede selv vil gøre en større indsats 

i 1965, når den ønsker, at S. S. F. skal 

ofre noget på den. 

Et glædeligt nytår til alle medlemmer 

i S.S.F. 

Redaktionen. 

Det årlige opgør 
Atter et år svandt, og nu vurderes ude 

omkring på vor klode, og dermed også i 

vor egen »andedam«. 

Nye skridt blev taget på marchen ud i 

rummet, til drabanternes og planeternes 

store uendelighed. 

Lidt magtskifte hist og her i vor nær

mere nærhed, og måske det vigtigste, ro

ligere tilstande i vor nærhed. Den store 

fred sejrede over den store krig. Dermed 

fik vi igen mulighed for at beskæftige os 

med det ganske nære, vor egen lille ver

den i rammen om dig og mig —, rammen 

om os her i S. S. F. 

Hvad er så hændt indenfor vor ramme 

i det forgangne år 1964! 

Der skete det meget beklagelige, at vor 

ramme, vor grænse mod nord blev angre

bet og stærkt molestreret ved et angreb 

udefra. Man må vel gå ud fra, at vi havde 

vilje til et forsvar, men det har åbenbart 

været meget svagt, for ikke engang EET 

af de store ranke popler står tilbage og 

vidner om fhv. borgmester, nu afdøde 

Hedebolds hengivenhed for S. S. F. 

Der har også været forsøg på et angreb 

indenfor vor ramme, et alvorligt angreb 

på den personlige frihed i S. S. F. 

Der gik i årets løb rygter om, at der fra 

vor høje ledelse gik folk ud, som havde 

den specielle opgave at gøre sig specielt 

bemærket ved, uden støtte af love og reg

ler, at forhindre medlemmer i at hænge 

rent tøj til tørre på deres egen båd. (Som 

om skibe og tøj i riggen ikke altid havde 

hørt sammen og vidnet om levende men

nesker om bord). 

Når det blev mig fortalt, nægtede jeg at 

tro det, for så kolde hjerner kunne jeg 

ikke tro eksisterede i S. S. F. 

Men sandelig —! På efterårsgeneralf. 

havde man mod til at forkynde sin væm

melse over rent tøj i riggen. 

Retfærdigvis må det bemærkes, at de 

vise mænd tilstod os et stativ på pladsen til 

fælles afbenyttelse. (Formentlig godt gemt, 

så ingen kunne tage anstød og forarges). 

Vi skulle åbenbart efter deres mening 

føle os hjemme som i huskarreerne: 

Nøglen kan hentes hos viceværten, hvor

til den også bringes efter afbenyttelsen. 

Ak ja —, hvad kan lediggang ikke føre 

til? 

Mere held fik bestyrelsen med deres 

forslag på forårsgeneralf.: 

Der indføjes yderlige % 10, hvis ordlyd 

er: 

Overnatning i både, der står på land, 

er forbudt. 

Mærkeligt nok blev dette forslag ved

taget aif et flertal af medlemm.-—. Måske 

fordi bestyrelsen begrundede det med, at 

det var for brandfarens skyld. Jeg har 

nu uhyre vanskeligt ved at forstå, hvori 

den særlige brandfare består! 

Jeg ved, at bådejere, der måske forår

saget af dårlig vejr i påsken, har fået mere 

end tørsten slukket, har foretrukket at lade 

køretøjet stå og overnattet i båden. 

Er en sovende brannert mere brand

farlig om natten? 

Eller man har måske langt til sit hjem 

og foretrækker at overnatte, måske er en 

cykellygte glemt o. s. v., o. s. v. Eller f. eks. 

En båd må på land en dag eller to. Ved

kommende bådejer er måske flyttet ned i 

sin båd -—! Eller måske er det en gæst, der 

er på ferie. Efter omtalte lov skal gæsten 

altså rejse hjem, eller søge på hotel (hvil

ken gæstfrihed). 

Nå nej —, der er stadig en mulighed, 

endnu har vi ret til at tage vor sovepose 

og lægge os ind under vor egen båd. 
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Pkt. 9. Valg til amatør- og ordensudvalg: 

skal nu vælges af den nye bestyrelse, 

Pkt. 10. Valg af revisorer: 

genvalg af Mogens Jacobsen og E. Jeri-

chau. 

Pkt. 11. Specialklubbern.es rapport: 

Drageklubben: omtalte dragernes smuk

ke resultater. 

Folkebådsklubben: omtalte kommende 

D. M. i 1965 i Skelskør — oplyste at klub

ben havde fået en smuk pokal forærende 

fra England. 

Nordisk Krydserklub: agter at ophæve 

sig selv — kassebeh. ca. 500 kr. stilles til 

rådighed for dansk juniorarbejde! — 

håndklap —! 

Dansk Piratjolleklub: omtalte nyvalg af 

ledelse samt kommende stævner i 1965 

med mere. 

L. A. Krydserlauget: er under dannelse, 

anbefalede tilslutning. 

Dansk Catamaranklub: omtalte den 

voksende interesse for disse »flerskrogede« 

fartøjeri 

O. K. jollernes klub: jollen er nu blevet 

meget populær — nu 566 stk. indregistre

rede fartøjer. — Danske O. K. joller har 

vundet mange sejladser i 1964 iinternatio-

nalt selskab. 

J. Klubben (KDY 15 m): første gang 

D. M. i Horsens i 1964 — ikke helt fint i 

»kanten« — nu mange medlemmer, fastere 

greb om måleregler til næste år. 

B. B. jolleklubben: omtalte D.M. i Søn

derborg — meget vellykket og godt tilret

telagt stævne. 

Pkt. 12. Eventuelt, (se vedlagte bilag): 

megen omstændelig diskussion om små 

emner — pkt. 1—2 tillades, men det øv

rige ikke nogen interesse, — ad den natio

nale myndighed, men der synes ikke at 

være stemning for nogen ændring p. t.« — 

En resolution (se vedlagte udkast) til 

folketinget om støtte til sejlsporten ved

toges énstemmigt! 

Dr. Hauschild fra Skive fik ordet om 

tilskudsformer til ungdomsarbejde jfr. 

gældende lovgivning — ved bygning af 

klubhuse — statslån — tipsmidlerne, kon

takt ungdomsudvalget indenfor Dansk 

Idrætsforbund, — det gode indlæg vil 

blive trykt og udsendt til klubberne! 

Efter et leve for Dansk Sejlsport, og tak 

til dirigent! sluttede den årlige »sejlerdag« 

kl. 18,15. 

Resolution 
Dansk Sejlunion, der repræsenterer 98 

sejlklubber med 20.240 aktive medlemmer, 

har den 5. december 1964 holdt repræsen

tantskabsmøde i Århus og vedtaget at 

fremsende følgende resolution til regering 

og folketing: 

Siden 1950 er antallet af medlemmer i 

Dansk Sejlunion steget fra 14.000 til 20.240 

(45 %), og antallet af klubber er steget 

fra 72 til 98 (36 %). 

Samtidig er antallet af danske sejlbåde 

steget i samme forhold som medlemstallet, 

og der er nu stor pladsmangel i næsten 

alle danske lystbådehavne. 

Denne udvikling må forventes at ville 

accelerere i de kommende år som følge 

af indkomstudviklingen, den øgede fritid 

og færdselsvanskelighederne på landjor

den. 

Selv om dansk sejlsport med glæde har 

modtaget mange unge inden for sine ræk

ker, imødeser man fremtiden med bekym

ring, idet udbygningen af de danske lyst

bådehavne ikke er sket i takt med tilgan

gen af udøvere af sejlsporten. 

Vi henleder opmærksomheden på, at 

sejlsporten i andre lande i langt højere 

grad end herhjemme nyder bevågenhed 

hos det offentlige, som har gennemført 

lovgivninger vedrørende udbygning af lyst

bådehavne, der gør det muligt at skaffe 

plads til det stigende antal både. 

Dansk Sejlunion henstiller derfor til 

regering og folketing, at der snarest tages 

skridt til en udbygning af de danske hav

neanlæg, som er forbeholdt sejlsporten, og 

at der skabes grundlag for lån og tilskuds

ordninger til finansiering af nye havne

anlæg, således at sejlsporten opnår en 

ligestilling med andre former for fritids-

udøvelse. 

DANSK SEJLUNION. 

Bloddonorer 
Fra Dansk Idræts-Forbund har vi mod

taget: 

Der er brug for mange flere bloddono

rer! 

Selv om antallet af bloddonorer fortsat 

stiger, kommer man stadigvæk ud for, at 

blodbankerne ikke er i stand til at forsy

ne hospitalerne med tilstrækkeligt blod. 

De sidste års store fremskridt inden for 

lægevidenskaben har bevirket, at man nu 

ofte anvender blodtransfusioner både før, 

under og efter en operation. Herved har 

man opnået: 

— at operationer, der før var livsfar

lige, nu er relativt ufarlige, 

— at patienter, der har været underka

stet en operation, nu bliver langt hurtigere 

raske, 

— at menneskeliv reddes, og samfundet 

spares for tab af mange arbejdsdage. 

For at kunne give alle alvorligt syge pa

tienter denne behandling er det nødven

digt, at mange flere melder sig frivilligt 

som bloddonorer og derved hjælper med 

at redde og bevare menneskeliv. 

De kan bruges som bloddonor, hvis De 

er mellem 18 og ca. 60 år og i øvrigt er 

sund og rask. 

De vil normalt blive tilkaldt til blod-

givning pr. brev, hvori De anmodes om 

at give møde i blodbanken en af de nær

mest følgende dage. — Hvis De slår Dem 

sammen med 3—4 kolleger eller bekendte, 

vil De ved opringning til blodbanken 

kunne træffe aftale om gratis befordring 

Alle henvendelser sker til Storkøben

havns frivillige bloddonorer, Frederiks

holms Kanal 18, K. PAlæ 1360. 

Klubhuset 
Fra 15. oktober til 1. april lukkes 

klubhuset mandag, tirsdag og 

onsdag kl. 18. 
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I SOMMER 
SOL OG BLÆST 

En feriesejlads til Øland 
( S l u t t e t )  

De var også på ferietur og agtede sig 

til Helsingør, hvor de skulle besøge de

res datter, der opholdt sig der på et kur

sus. Han var glad for at have truffet os, 

for nu kunne vi give ham nogle små tips 

til hans tur. 

Søkortene kom frem, og der blev slud

ret kurser og havne. Næste dag var der 

S.V. kuling og regnbyger, vi blev liggende, 

men svenskerne tog afsted. Pigerne gik 

ud for at se på forretninger, skipper og 

jeg gik på søfartsmuseum, det var meget 

interessant, men ikke så storslået som det, 

vi har på Kronborg. Dog var der en ting, 

som vi ikke har, det var en gennemskåret 

stævn af en gammel fregat, der var vel 

nok tømmer i de gamle skuder, tre lag 

diagonalt for hinanden, skibssiden var 

mindst 10 tommer tyk, det har været nogle 

tunge skibe at sejle rundt med. 

Dagen gik hurtigt, og om aftenen lagde 

vi planer for næste dag. Hvis vejret var 

til det, måtte vi tage et langt stræk, så 

langt, at hvis det skulle blive helt tosset 

med vejret, så skulle vi ligge så nær Sund

by, at vi kunne udsejle det sidste stræk på 

een dag. Skillinge havn, der ligger godt 

syd for Simrishamn, blev sat som mål. 

Da vi skulle purres tidligt næste morgen, 

gik vi tidligt til køjs. 

Kl. 5 var alle på højkant, og kl. 5,45 

gled vi fra kaj. Vejret var koldt og over

skyet fra morgenstunden, men senere op

klarende og sol, kommet ud af skærgården 

satte vi sejlene, da var kl. 7. Vinden var 

svag vestlig, men drejende mod syd. Vi 

havde den bidevind, så vi lod maskinen 

hjælpe med, den loggede fart var 5% 

knob, og den holdt vi time efter time 

tværs over Hanø-bugten. Ca. 80 sm havde 

vi udsejlet, da vi kl. 19 fortøjede i Skil

linge havn, barom. var på 751, så selv 

om vi havde haft fint vejr og en dejlig 

rolig tur den dag, kunne vejret blive til 

både det ene og det andet. Det blev altså 

det værste, vi vågnede op til en N.O.kuling 

med regnbyger, barom. var faldet til 745. 

Altså indeblæst igen, dagen gik med baks-

tørn og indkøb, vejret fristede ikke til 

lange spadsereture. 

Næste formiddag gik vi og lurede, 

skulle vi tage af sted, eller skulle vi bli

ve en dag til. Det var fredag, så for tidens 

skyld kunne vi godt ofre dagen, men da 

vinden var aftagende, besluttede vi at 

starte kl. 13,15. Barom. faldt ganske vist 

stadig, nu var det helt nede på 743, men 

vi mente, at vi kunne da runde Sandham

meren,så kunne vi gå ind til Kårseberga. 

Hvis det skulle blive helt galt. Og det 

blev det, vi havde dårligt nok rundet pyn

ten, førend det blæste op igen. Sikke en 

sø, der mødte os i bugten ved Kårseber

ga. Vinden var S.V., stod lige ind i bugten, 

og tilbageslaget fra land, mødte søen ude 

fra, det var en ren heksekedel at sejle 

i. Skipper havde for at støtte skuden sat 

fokken, det støttede også godt. 

Men nu skulle den stakkels mand på 

dækket for at bjerge den, han stod i vand 

til livet og han bandede og svor, jeg 

havde nok at gøre agter med at redde ham 

for de værste søer, men det var umuligt, 

de toppede alle vegne fra, endelig kom 

han ned drivende våd og ædende gal i ho

vedet. Ikke nok med det, da vi lagde an til 

at gå i havn, kom der en stor fiskerbåd, 

der også søgte havn, og da vi kunne se, 

at vi ville være i havneløbet samtidig, 

måtte vi vende igen, for det turde vi med 

den sø ikke risikere. Nå, endelig kom vi 

ind og fik fortøjet. Pludselig er der nogen 

oppe på kajen, der siger: »Nå, er det jer, 

der kommer der?«. Det var Alice Babs 

og familie, der havde stået oppe på 

skrænten og set os komme langt ude 

uden at vide, at det var os, så de var 

blevet enige om, at de måtte ned for at 

se, hvordan de mennesker så ud, når de 

kom ind efter sådan en tur, de havde vist 

regnet med, at vi var grønne i ansigterne. 

Da måtte jeg beundre vore piger, for de 

kom op og hilste med smilende ansigter, 

ganske vist havde de ikke været søsyge, 

men 5 minutter før havde de været så 

nervøse, som jeg aldrig havde set dem 

være. Det var også en modbydelig tur, 

vindstyrken var steget til 10 skm, fik vi 

at vide, da vi var kommet ind. Da vi 

havde hvilet os lidt, gik vi op for at se 

den store skibssætning, der var fundet 

her iKårseberga. 

En skibssætning er en begravelsesplads 

fra vikingetiden. Når en høvding var død, 

blev han lagt i sit skib og begravet med 

det. Det er det største vikingeskib, der er 

fundet her i norden. Man ser ikke skibet, 

men stenene markerer skibets format, da 

disse ved jordfæstelsen blev sat omkring 

skibet for at holde på jorden, og de er 

nu gravet ud og står helt oppe på de høje 

skrænter. Ved aftenkaffen lagde vi mærke 

til, at barom. steg, det var nu 748, ikke me

get, men et lille håb om godt vejr. Det 

blev det også næste morgen, svag vind fra 

S.V., barom. 752, solskinsferien var ved 

at være slut, nu kommer det gode vejr, 

sagde vi til hinanden. Kl. 10,45 afgang, 

maskine og sejl, vi havde bidevind, men 

ud for Smygehug drejede den mod syd, 

det kunne vi bruge, Yz vind og maskine, 

logget fart 6 knob, ankom Trelleborg kl. 

17,30. Så var det sidste feriedag, søndag d. 

16.7. Vi afgik fra Trelleborg, gik gennem 

Falsterbo-kanal og nåede Sundby Sejlfor

ening kl. 14. 

»Gubbefar« 
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Bestyrelsen har pligt til at overvåge, at 

vore love overholdes, så man må jo så 

formode, at de undersøger de både, der 

til enhver tid står på pladsen. — VEL

BEKOMME JER —. 

NB.: Det er stadig lovligt at arbejde i 

sin båd om natten. 

Alt dette nonsens, til en lovbestemmelse, 

siges at være for brandfarens skyld, og den 

blev oven i købet vedtaget på et tidspunkt, 

hver et vel tilrettelagt bål lå under stævnen 

af en båd, som igen stod tæt til andre 

både og faktisk kun ventede på en hen

kastet cigaret eller fernisklud. 

Næh, sandheden er nok den, at det var 

et bestemt medlem, man havde kik på af 

en eller anden grund og ville til livs. Var 

der en reel saglig begrundelse i brand

faren, havde man vel først og fremmest 

fjernet det længe tilrettelagte bål, hvorover 

man endda afbrændte en båds udvendige 

maling. 

Det er brandsikkert, at brandfaren er 

stor på vor plads i det tidsrum, hvor bå

dene står tæt sammen, og vi istandsætter 

dem. Det er brandsikkert, at faren be

skæftiger os alle, som har en båd, der 

gerne skulle søsættes. 

Så hvis det endelig skulle være, burde 

man have foreslået forbud mod at tage 

permanent ophold i sin båd, i den periode, 

hvor bådene står tæt på pladsen. Men i 

sin iver efter at ramme, sigter man bare 

for at ramme—, uden dog at ramme. — 

For det er jo stadigt lovligt at sove i sin 

båd om dagen og bo om natten. Der er 

jo mennesker, der arbejder om natten. 

Heldigvis skete der også noget fornuf

tigt i S. S. F. En hel del fornyelser, an

skaffelser og reparationer blev heldigt ud

ført, nedlagte vandledninger og indvielsen 

af jollesejlernes hus, som det mest nær

værende for den enskelte af os. 

Af de traditionelle arrangementer er det 

vel på sin plads at fremhæve svagføretu

ren, som nu synes helt er blevet en selv

følgelig ting i S. S. F., men ikke mere selv

følgelig, end at der skal siges en hjertelig 

tak til alle dem, der gør dette arrangement 

muligt. 

Også vor udmærkede redaktør har præ

get det gamle år med nu at tilstå os viden 

om hvem, der er ansvarlig for aftrykte 

foto. 

Inden jeg slutter denne lille oversigt, vil 

jeg lige bemærke, hvis nogen ikke skulle 

være klar over det. Blandt de gaver, S. S. F. 

fik overrakt i anledning af vort jubilæum, 

står i vort klubhus en maskintelegraf. Til 

daglig er det ganske vist svært at få øje 

på den, men har du været heldig, har du 

lige kunnet skimte den øverste del af den, 

bag de stabler af stole, der står for den 

ene endevæg. 

Til bestyrelsen for S. S.F. vil jeg sige 

en oprigtig tak for den daglige ledelse og 

for det positive arbejde, I har udført, og 

inderlig håbe, at bestyrelsen fortsætter med 

at beskæftige sig med det væsentlige for 

S. S. F. Skulle dette væsentlige ikke være 

til stede, så slap af —, og atter slap af. 

Slap af med os og nyd synet og duften 

af det rene tøj, der blafrer i riggen som en 

hymne til det levende liv, fortællende om 

levende mennesker. 

Vi, der har valgt denne hobby, som vi 

holder af og glæder os til efter hverdagens 

pligter, at slappe af med. Skån os for lige

gyldigheder og stupiditet. Slap af med os 

og glæd jer med os, over de positive resul

tater, der kom ud af året, til gavn for vor 

hobby. 

For kammeratskab og god sejlerånd 

godt NYTÅR! 

Niels O. Nielsen. 

»Rylen«. 

Indmeldelse til sommerens øvelsessejlad-

ser finder sted hos skolechefen. Hver fre

dag aften kl. 19—20,30. 

Af hensyn til planlægning for klargø

ring af øvelsesbåd, beder jeg om hurtig 

tilmelding. 

Sejladslærerne bedes, såfremt De har tid 

og lyst, til atter i år, at ofre et par timer 

om ugen på sejlerskolen, sætte sig i for

bindelse med skolechefen. 

Skolechefen. 

K L U B H U S E T  
I februar måned begynder vi igen at 

tænke på klargøring af vor dejlige skiv! 

Festudvalget inviterer på en film om 

dette emne. 

De mente, at der måske var nogle af os, 

der ikke var klar over, hvordan man griber 

den sag an. 

Derfor vil »Gøg og Gokke« den 22/2 

vise os hvordan. 

Derforuden vises en film »Uforglem

melige dage på Roskilde Fjord« (verdens

mesterstævne i O.K. joller). 

Entre kr. 1,50. Og så får vi også kaffe 

for det samme beløb. 

Det er da billigt! 

Bestyrelsen og alle medlem

mer af S. S. F. ønskes et 

G O D T  N Y T Å R  

og en tak for året der svandt. 

Kristine Larsen, 
restauratricen. 



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

Kortfattet referat af: 
Dansk Sejlunions møde — sejlerdagen — 

i Århus den 5. dec. 1964. Der var mødt 

148 deltagere fra landets klubber tilsluttet 

D.S. 

Tage Peetz byder velkommen og ind

leder med at mindes fremtrædende sejl

sportsmænd, der er afgået ved døden i 

1964: Prins Axel, Knud Lundberg, Sig. 

Christensen, Kai Middelbo, Mernard 

Knudsen, Axel Olsen. 

K. D. Y.s nye sekretær Lassen oplæste 

navnene på samtlige deltagere ialt 148. — 

Tage Peetz overrakte derefter Johs Jør

gensen Århus, Dansk Idrætsforbunds nål 

i guld for fortjenstfuldt arbejde for dansk 

sejlsport. 

Til dirigent havde bestyrelsen foreslået 

(udpeget) Poul Nielsen, Århus, (udmær

ket dirigent viste det sig i løbet af dagen). 

Pkt. 1. Årsberetning 

Formandens T. P.s beretning var på for

hånd udsendt til klubberne, P. udtalte, at 

året selvsagt var præget af olympiaden — 

gode resultater — nu interesse for den 

næste olympiade — lovforslag om stats

tilskud til frihedsbeskæftigelsen for unge 

—- nyt havnebyggeri og udvidelser — om

talte Avedøreprojektet, stor interesse, — 

yderligere tilskud til ungdomsarbejdet, re

degørelse herfor vil blive udsendt til klub

berne, (dr. Hauschildt redegør senere) — 

omtalte regnskabet, der var kr. 8.243,01 i 

underskud — beretningen kortfattet, men 

ret god! 

Erik Aagaard fik ordet — takkede på 

Knud Thybos vegne for støtte. Einar 

Christensen, Fredericia ang. angreb i pres

sen på ledelsen! foreslog tillidserklæring 

til formanden og øvrige bestyrelse — rej

sen og håndklap i stor stil! — Tage Petz 

takkede på bestyrelsens og egne vegne. 

— Beretning godkendt! 

Pkt. 2A. Årsregnskabet: 

2A. Regnskabet gennemgået meget nøje 

af T. P. — Sv. Larsen, Sundby anbefalede 

salg af »Til Søs« — der udtaltes rosende 

ord om kurset i København i 1964, fint 

tilrettelagt, og megen tak til lederne, regn

skabet godkendtes. 

Pkt. 2B. »Sejlsportens Venner«, 

2B. Regnskabet gennemgået af T. P. — 

overskud kr. 8.688,33 — ingen kommen

tarer af betydning, — godkendtes! 

Pkt. 3. Fastsættelse af kapsejladsdage i 

1965: 

— Landsstævnet i dagene 18.—24. juli 

i Skelskør, — gennemgangen af dagene 

tog en del tid, men der skete ikke nævne

værdige ændringer i den omdelte liste 

(grøn). 

Pkt. 4. Niels Benzon: 

Angående beretning om IYRU's møder 

i London — kong Olav og kong Konstan

tin nu med i dette arbejde ! — N.B.s 

redegørelse virkelig god, men lå selvsagt i 

de højere »sejlsportsluftlag« •—- også lidt 

vel spækket med enkelske udtryk. — Man 

havde bl. andet vedtaget klasserne til næ

ste olympiade i Mexico 1968 — klasserne 

blev i øvrigt de samme som i 1964 — ved 

slutningen gav N. B. en god omtale af 

forskellige divergenser og problemer ved 

olympiaden i Japan 1964 — gode eksemp

ler fra juryens arbejde ved protester m.m. 

— vanskeligt for os alle at dømme retfær

digt og rigtigt i protester i det hele taget, 

— god og livlig skildring — roste arran

gementet i Japan -— slut! Tage P. takkede 

N. B. for god og dygtig indsats ved olym

piaden og indenfor international sejlsport 

i det hele taget! — håndklap fra forsam

lingen! — derefter havde direktør Hans 

Steffensen ordet ang. de tekniske proble

mer — teknisk komité — et godt indlæg 

ang. de tekniske og målemæssige proble

mer i international stil, omtalte at »små

bådenes problemer« er forsømt i hele 

Skandinavien — Peter Plum er indvalgt i 

et udvalg ang. joller m. m. — påg. skulle 

have gode forudsætninger — sluttede med 

omtale af mål på underkant af genuafok 

på 5,5 m og drager — også lidt om folke

bådenes regler og problemer, — godt 

indlæg! 

Frokostpause kl. 12,20. 

Mødet genoptaget kl. 14,45, efter en 

hyggelig frokost med megen sejlersnak 

med mere. 

Pkt. 5. Forslag og meddelelser fra besty

relsen : 

pkt. 5—1, — D.M. for 5—0—5 joller 

vedtaget! — 

pkt. 5—2, forslag om kontingentforhø

jelse på 1 kr. pr. medlem og evt. en licens 

for kapsejlere, Erik Ågård ordet for at 

få licens på kr. 25,00 årlig for både joller 

og kølbåde, — Frederikssund synes om 

kontingentforh. men ikke om licensen, -— 

»Sydklubberne« ikke glade for kontingent

forh, ej heller for licens, -— Århus fore

slår hele to kr. i kontingentforh., — efter 

afstemning blev kontingentet forh. med 

1 kr., — medens en licensordning ikke 

havde chancer for gennemførelse, — stor 

modstand i næsten alle klubber. — 

Pkt. 5—3, — Ved landsstævnet i Skel

skør afholdes D.M. for folkebåde, B. B. 

joller, K. D. Y. 15 m2, •— herom enighed 

— evt. distancesejlads i forbindelse med 

stævnet? — det sidste var der ikke meget 

stemning for. — 

Pkt. 6. Indsendte forslagJ 

Ingen! 

Pkt. 7. Lovændringer: 

Se vedlagt lovudvalgets forslag! 

T. P. indledte og oplyste, at der var 

indsendt modforslag — P. redegjorde for 

de væsentlige punkter med ændringer og 

gennemgik det indsendte forslag — flere 

havde ordet for og imod det indsendte for

slag, men der var mest enighed om, at 

hver kreds vælger sin repræsentant til be

styrelsen, — efter megen lang diskussion 

vedtoges forslaget med enkelte meget små 

ændringer, — herefter suspenderedes gene-

ralforsamlinge i 20 min., og de forskellige 

kredse samledes hver for sig for at vælge 

sit bestyrelsesmedlem, (Amager kredsen 

bestående af Dragør, Sundby, Kastrup 

(evt. Bornholm) valgte Svend Larsen, 

S. S. F. til bestyrelsesmedlem og W. Wie

der, Dragør til suppl.) — mødet atter åb

net, og følgende var valgt: Einar Chri

stensen -— Laur. Andersen — Sv. Anker 

Jensen — Knud Christensen — Carl V. 

Berntsen Sv. Aa. Larsen — Egon Ravn 

— Mogens Maag —• Carlo Jansen — P. G. 

Hansen — E. Jørgensen — Erik Laursen! 

Pkt. 8. Valg af bestyrelse: 

løst ved at de 12 pers. er valgt under 

pkt. 7. 
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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  

Cigarforretningen 
I. Jensen 

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

Nærmeste forretning ved havnen! 

Har alt i 
TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTER A ØL 

KAPs SPORT 
Amagerbrogade 142 

Telf. 5816 38 

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38 

STORT UDVALG I 
Sejlsporststøj - Dunlopsejlsportssko 

Sejlsportsstøvler - Elvstrømveste 
m. m. m. 

løvrigt alt i Sport - Jagt - Fiskeri 
Camping - Hundeartikler - Rideudstyr 

Rekvirer vore Jagt - Fiskeri og 
Camping kataloger 

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  

• r f S  S  X  t P  m  

il®! 

ROBERT MØLLER & SØN 
Statsexam. ejendomsmæglere 

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

Kontortid 9-17 
Telefon: lørdag 9-12 
* 55 70 20 samt efter aftale 

•I miiorlial 
lørdag d. 30. januar 

kl. 19-24 
„LES CORRIDOS" spiller op igen 

Succeen fra juleballet gentages ! 

Angående 

medlemsbladet 
Udebliver medlemsbladet, skal du 

først henvende dig på det lokale post

kontor, hjælper det ikke, skal du hen

vende dig til bladets ekspedition. 

Men husk at melde flytning til dit 

lokale postkontor, og dette er vigtigt, 

hvis du vil have medlemsbladet uden 

afbrydelser: På blanketten du får ud

leveret på posthuset skal du huske at 

skrive, hvilke foreningsblade og tids

skrifter du får tilsendt. Dette glemmer 

mange medlemmer, med det resultat at 

medlemsbladet udebliver, idet ekspedi

tionen får tilsendt afmeldelse af bladet 

fra postvæsenet, grundet ukendt adres

se. Det giver anledning til reklamation 

og ulejlighed, som kunne være undgået. 

Ekspeditionen af medlemsbladet 

v. E. Lorentzen, Albaniensgade 2-4. 

BLIKKENSLAGER AUT. OAS VAMP 4 SAHITETSWCSTtgft 

AMAGERFÆLLEDVEJ 17 .  AMG 5790 
KØLESKABE .GASVARMERE .GASRADIATORER 

KONTO OPRETTES 
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S E J L S P O R T S G L Æ D E R  /  

S E J L S P O R T S K L Æ D E R  F R A  BACHER 
m Gult sejlsportstøj 
n Standard kvalitet 
H Bukser 30.00 

Jakke m. hætte.... 44, OO 

Gul standard 
. Busseronne 

1 Den rigtige facon. . 32, OO 

1 Dunlop blå 
m Sejlsportssko 
= Til damer 33. SO 
== 

„ herrer 38,SO 

1 Engelske (Gensere) 
n Sømandssweaters 

1 Størr. 1 51,OO 

S Ternede bomulds 

1 Skjorter 

m Mange mønstre .... II, 50 

M ET SÆRTILBUD 
m Sorte olie regnfrakker 
H Kun små størr. 
g Normalpris 62,50 nu 19,85 

JmaJc 
BUSSERONNER 
OVERTRÆKSBUKSER 
JAKKER * FRAKKER 

ÉJlvsthøjns 
FLYDEVESTE 

* H O L M E N S  B U K S E R  

ENGELSKE GENSERE 

ORIG. FÆRØTRØJER 

FLØJLS BENKLÆDER 

S A T I N  B E N K L Æ D E R  

B U S S E R O N N E R  

G U M M I  S T Ø V L E R  

K Ø J E T Æ P P E R  Største 

Specialforretning i 

VATTÆPPER ARBEJDSTØJ 

S O V E P O S E R  

Alt i HElRRELMCiERI samt KONFEKTION 

J. P. BACIIER . TORTEGADE 22 . AIWMS 4503 . 8635 

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 

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 !  

FREYTAG SEJL 
SKOVSHOVED HAVN 

Itådmotorer 

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

samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 
TELEFON 50 87 68 

ABSALON - SKAN DI NAV1A 
hojmoJ&vfcdsMjÅsL, F O RSIK RI N Gi) aMieÅcl&feaJWb 

GRØN & WITZKE A/s 

K A R L  P O V L S E N  B O G T R Y K  
S  V  A  N  E  M  O  S  E  G  A  A  R  D  S  V  E  J  4  

T E L E F O N  3 5  6 7  8 8  

Næste nummer af bladet 

udkommer i februar - Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. februar. 

Afleveret til postvæsenet den 20slsl965 

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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1 afholdes i klubhuset mandag' d. 29. marts kl. 19.30 pr. g 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Regnskabet 

4. Lovændringsforslag 

5. Andre forslag 

6. Valg 

7. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Sekretær Reinhardt Hansen 

Skolechef Arndt Adrian 

2 repræsentanter, Vagn Preisler 

Tom Larsen (modtager ikke genvalg) 

2 suppleanter til bestyrelsen 

Kasserer Anni Lindquist 

1 kasserer suppleant 

Revisor Hardy Christensen 

1 revisor suppleant 

2 målere Bille Hansen 
Torben Jensen 

2 til juniorudvalg 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen 

ihænde senest mandag den 15. marts kl. 19,30. 

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 O O O O O O O O O O O C l 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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lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOjOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOr, 
c 

fe SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej, S. — Telf. 5832 96 

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S AS 1169 
Næstformand: Harald Henriksen, Kaprifolievej 12 58 13 75 
Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 
Kasserer: Anni Lindqvist, "Wittenberggade 21 58 01 76 
Havneudvalg: Tom Larsen, Ålandsgade 29 AM 7363 

og Harald Henriksen, Kaprifolievej 12 58 13 75 
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33 AM 9247 y 
og Vagn Preisler, Lillegrund 10 A SU 9844 

Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5. ..  RY 1966 
Skolechef: Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S AM 92 56 
Kapsejiadschef: Viggo Hind, Kingosvej 54, Tåstrup 99 23 52 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 
Bestyrelsesværelse SU 35 80 

Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2 / ^^rtvat8 55 9^80^^^ 

. c  3OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO° 

K  asserer 

formanden og: 

havneudvalget 

træffes 

hver fredag* 
kl. 19—20.30 

i klubhuset 

tlf. SIT 358« 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Fr-i 1 idrill-ir kotoUc For aktive .ndmeldt før 15. august 1957 kr. 45,00 
i l d  I .  j d l l U d l  U C L d l C o  .  _  _  e f t e r  1 5 .  a u g u s t  1 9 5 7  k r .  5 0 , 0 0  

Passive kr. 21,00 

kontingentet halvårligt Juniores kr. 30,00 
Kasserersken. 

Hvorfor gå over Amager Strandvej ? 

Shoppen 
Telf. As. 287 

Fører alt i 

Malervarer og 

lakker. 

* 
Alt i bådeudstyr og 

tovværk. 

Til dagens billigste 

priser. 

Forhandler af GIBB kådeudstyr og Samcolastik. 



N R .  2  S S F S I D E  3  

Fra bestyrelsesmødet 
den 1. februar 1965 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer, med 

undtagelse af Viggo Hind, som er syg, 

var mødt. 

Formanden oplæste div. skrivelser, bl.a. 

fra haveforeningen, som takkede fordi vi 

har ladet poplerne skære ned, det har gav

net de haveejeere meget, som har haver 

lige op til vort skel. 

Styrmand H. Weihe, M/B KARINA, 

har skænket foreningen en sekstant samt 

et kompas til vor nye kommandobro, det 

er en fin gave. 

Dansk Sejlunions Amagerkreds, hvortil 

Sundby Sejl-Forening hører, afholder 

kredsmøde den 4. februar. 

Det besluttedes, at de medlemmer, som 

er i restance til foreningen, og som ikke 

senest den 7. februar har bragt forholdet 

i orden, vil blive slettet efter denne dato. 

Endvidere besluttedes det, at sidste frist 

for indbetaling af haveleje er den 5. marts. 

Fra havneudlvalget meddeltes det, at 

der er blevet ryddeliggjort ved cyklestati-

verne foran klubhuset, samt lavet et bed, 

som vil blive beplantet. 

Også vore gode medlemmer, Ørsted og 

Carlsen, gør et stort stykke arbejde på 

pladsen, det kan ses, hvor de har været. 

På forespørgsel fra en ungdomsklub på 

Amsterdamvej, om et evt. samarbejde med 

S.S.F.' juniorafdeling, har bestyrelsen sva

ret, at de unge mennesker kun kan del

tage i juniorafdelingens arbejde, som med

lemmer af S.S.F. og efter vore love og 

reglementer. 

Adrian efterlyste flere bøjler, da der 

ved feste o.lign. ikke er bøjler nok til at 

hænge overtøjet på. 

Keller meddelte, at juniorerne har taget 

sig på at sælge et antal af håndbogen 

TIL SØS og henstillede til bestyrelsesmed

lemmerne at reklamere for salget. Besty

relsen anbefaler derfor bogen til medlem

merne. 

Generalforsamlingen fastsættes til den 

29. marts. 

Der blev foreslået at afholde en aften 

med kammeratlig samvær, fortrinsvis for 

nye medlemmer, med forevisning af lys

billeder og evt. film, om livet i Sundby 

Sejl-Forening og på søen. Samtidig vil man 

forsøge at give de nye, i mange tilfælde 

ganske ukyndige medlemmer, nogle »Fidu

ser«, et lille indblik i de mest elementære 

regler, for at kunne færdes på søen og i 

havnen. 

Aftenen vil blive afholdt den 6. april. 

Nærmere vil fremkomme senere. 

Lørdag den 16. januar afholdtes der et 

møde, med hr. arkitekt Erland Hansen, 

der i 1957-—58 byggede vort klubhus. Ha

rald Henriksen og formanden Svend Aage 

Larsen, forelagde arkitekten en skitse over 

udvidelsen, der omfatter toiletbygning, en 

udvidelse af køkkenet samt en flytning 

af skipperstuen til forbindelse med den 

store sal. 

Efter at have gennemgået tegningerne 

over klubhuset, kom vi til det resultat, at 

det ville være umuligt, dels af for store 

udgifter, og dels af de bærende skillerums 

placering. 

Resultatet blev, at arkitekten udarbej

der en skitsetegning, som forelægges ge

neralforsamlingen i marts. 

Dette går ud på at bygge ca. 5,5 m i 

forlængelse af fløjen med skipperstuen, 

syd for denne, så denne fløj bliver lige så 

lang som den østlige fløj. Og derimellem 

overdækkes og køkkenet udvides med ca. 

3 m, så dette bliver ca. 18—20 m2 større, 

d.v.s. dobbelt så stort. 

Tilbygningen ved skipperstuen vil kom

me til at rumme toiletter for damer og 

herrer, samt lagerrum for restauratøren til 

hans varer. Telefonen vil også blive flyt

tet hertil. 

Svend Larsen. 

UDVIDELSE AF 
KLUBHUSET 

I anledning af en eventuel udvidelse af 

klubhuset finder jeg grund til her i bla

det at råde til at slå bremsen i. 

En udvidelse skal jo også betales, og jeg 

kan ikke indse, at andre end restauratø

ren kan have fordel af det foreslåede, og 

hvis restauratørfolkene vil bekoste udvi

delsen, så kan vi tale om det, men at vi 

allerede nu skulle sætte os i ny stor gæld, 

kan jeg ikke begribe. 

Vi har jo ikke nær betalt vort klubhus 

ud, så lad os først få det betalt, og til den 

tid tale ved igen. Der må jo da også være 

en grænse for hvor meget vi i vor tid skal 

spare sammen til i S.S.F. 

Husk — enhver os uvedkommende kan 

blive medlem og aktionær i S.S.F. for kr. 

50,00— og dermed få fuld brugsret til 

klubhus, havn og plads. Selvfølgelig er 

det godt, vi har råd til at lade nye med

lemmer komme omtrent gratis ind, men 

alle vi, som gennem årene har hjulpet til 

at skabe vort andet hjem, S.S.F., som det 

er nu: een af vort lands størst og bedste 

sejlklubber. 

Vi skulle da gerne i en årrække kunne 

mærke fordelen asf den indsats, vi har gi

vet og derfor ikke pådrage os mere gæld. 

Vort klubhus er aldeles udmærket, og 

jeg synes, vi kun har grund til glæde og 

tilfredshed. Der vil altid være noget at 

kritisere (men hvad skal vi bruge akustik 

til i »skipperstuen«), jeg mente, at der var 

man særlig velkommen i sit arbejdstøj, for 

ikke at genere gæsterne i det store lokale. 

Jeg foreslår, at klubhuset bliver som det 

er, og med hensyn til eventuel ny toilet

bygning, drop den affære! — få vedtagel

sen omstødt på kommende generalforsam

ling. Anmod det fond, som har bevilget 

kr. 2.500,— om overdragelsen af disse pen

ge til andet godt formål i S.S.F. Skulle 

det blive afslået, send da pengene retur, 

det vil blive langt det billigste for os. 

Hvis der bliver opført en toiletbygning på 

vor plads, vil der om sommeren blive et 

mægtigt renderi af uvedkommende og hur

tigt vil elektriske pærer mangle, alt som 

skinner være brækket af, og griseri og 

skriveri udarte sig i uheldig retning. 
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Nej, lad os være tilfreds med vore ud

mærkede toiletter som de er, og de med

lemmer, som om sommeren bor i deres 

både kan få nøgle til wc. 

Jeg mener, det er den rigtige løsning, 

og jeg synes, der er masser af opgaver at 

bruge penge til, som nævnt i formandens 

nysårsberetning, hvor han også efterlyser 

nogle gode ideer. Nu har jeg givet mine 

til eftertanke. 

Til slut en tak til formand og bestyrelse 

for den store interesse og alt det gode, 

der bliver gjort i disse år for SSF. I kan 

tro, at især vi ældre kan se forskellen fra 

før i tiden og så til nu, hvor der er ble

vet lidt orden og system, det har vi mang

let i mange år, og nu kan vi være glade og 

stolte i S.S.b. 

Jeg håber ikke mit indlæg vil virke stø

dende, men det er min mening, jeg udtryk

ker i vort blad og overlader så resten til 

flertallet. 

De bedste hilsener fra Sejrbo, spidsgat

ter Fri II. 

Til Sejrbos indlæg har redaktionen kun 

at tilføje: Indskuddet er 100,00 kr. Ikke 

som angivet 50,00 kr. 

Efterdønninger 
Det glæder mig naturligvis, at mit »år

lige opgør« i januar-nr. er læst med en 

vis interesse, men jeg er meget ked af, 

at jeg ikke forstår at udtrykke mig, så alle 

kan forstå mig. 

Et par medlemmer har fortalt mig, at jeg 

nok kom en postgang for sent, angående 

maskintelegrafen. Jeg redegjorde imid

lertid for noget af det, der har præget 

vor forening i året 1964, og da det glim

rende arrangement som vor formand om

talte i sin nytårshilsen i samme nr., først 

blev realiseret i 1965, ja så vil jeg påstå, 

at det var bestyrelsen, der allerede ved næ

ste postgang på en vidunderlig måde fik 

hånd i hanke på det kaos, der før var 

blikfang for endevæggen. 

Det er glædelig at se hvor smukt I har 

løst opgaven, man fornemmer, at der vir

keligt er arbejdet med ideen. Jeg har for

stået, det er vor formand, der har stået 

for den grundlæggende idé, der så er vi

dere udviklet af fhv. skipper på »Heida«, 

Erik Jensen, som også, efter studiebesøg 

på Kong Olavs kommandobro har malet 

endevæggen. Bravo for det. 

Hvis det må være mig tilladt at kværu

lere lidt, så kunne jeg tænke mig, at det 

store rat el. et lign., der i sin tid prydede 

loftet i det gamle klubhus, havde set væl

digt godt ud i al sin mandighed frem for 

det nu monterede, der virker lidt feminint. 

Og mon ikke Nordkaperens klokke ville 

gøre sig i det ellers fortræffelige arrange

ment, der faktisk i hele sin udformning 

tvinger os til at se fremad og sørge for, 

at der altid står en ledelse på broen, med 

en kyndig hånd på ror og maskitelegraf, 

styrende S.S.F. stot fremover på kursen 

med rimelig hensyntagen til de småfar

tøjer der til enhver tid måtte være i vor 

kurs. 

Hjertelig til lykke med en god idé og 

dens vellykkede udførelse. 

Niels O. Nielsen, 

»Rylen. 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i Sund&if 

Aktive: 

Franz Kallenbach, 

Peonvej 22, S. 

Knud Erik Christensen Steen, 

Møllegade 5, 1., N. 

Poul Kasmis Matuszak, 

Asminderødgade 14, st. 

Kai Aaberg, 

Følfodvej 24, 2. 

Juniorer 

Peter Nielson, 

Brydesallé 17. 

Erling Modig, 

Brydesallé 17. 

Lars Palsbo Lundstrøm, 

Erantisvej 20. 

Ulla Bech. 

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. 

Indmeldelse til sommerens øvelsessejlad-

ser finder sted hos skolechefen. Hver fre

dag aften kl. 19—20,30. 

Af hensyn til planlægning for klargø

ring af øvelsesbåd, beder jeg om hurtig 

tilmelding. 

Sejladslærerne bedes, såfremt De har tid 

og lyst, til atter i år, at ofre et par timer 

om ugen på sejlerskolen, sætte sig i for

bindelse med skolechefen. 

Skolechefen. 

\t* 

K L U B H U S E T  
Obs. Obs. Obs. Obs. 

Husk filmsaftenen den 22. februar kl. 

20,00. 

Fastelavnsfesten søndag den 

28. februar kl. 13 
Der bliver tøndeslagning for store som 

for små. 

Derefter vises film, og der vil blive ser

veret chokolade og boller til børnene. 

Musik fra kl. 16—20. 

Bemærk tidspunktet kl. 13. Sætternis

sen har været på spil i sidste nummer 

og lavet det til en aftenfest. 

Teknisk uheld, vi beklager. 
Red. 

Fra 15. oktober til 1. april lukkes 

klubhuset mandag, tirsdag og 

onsdag kl. 18. 
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Wilcox 
12 volt elektrisk lænsepumpe 

Kr. 206,— ex. oms. 

12 volt elektrisk automatisk vand

tryksystem f. ferskvand 

Kr. 325,— ex. oms. 

B. Palby 
Bjergagervej 20b Tlf. 781393 

Hvidovre 

Referat af KSU-mødet i Sundby 

Sejlforening d. 8/111965 

Formanden for SSF, Svend Aage Lar

sen, bød velkommen til Sundby, hvorefter 

KSU's formand, Lauritz Andersen, bød 

velkommen til mødet og foreslog Rask 

Olsen som dirigent. Rask Olsen valgtes 

og han gav ordet til formanden. 

Lauritz Andersen omtalte først den så

kaldte »1 krones sag«. Kontingentet til 

Dansk Sejlunion var jo på sidste sejlerdag 

blevet forhøjet med 1 kr. pr. medlem. De 

fleste klubber havde straks betalt forhøjel

sen, men enkelte klubber ude i landet 

havde ikke - indtil videre - villet betale 

før fra næste år, hvilket formentlig også 

var juridisk korrekt. Formanden henstil

lede til KSU's klubber - hvis de havde 

betalt - da ikke at kræve beløbet tilbage, 

da det så måske var muligt, at man kom 

på bedre tanker ude i landet. DS's kasse 

var i øjeblikket i en elendig forfatning og 

havde hårdt brug for pengene. 

Videre omtaltes, at der var kommet en 

regning på ca. kr. 5000,- fra Fyr- og Va

gervæsenet for udlægning og vedligehol

delse af den store olympiadebane i Øre

sund. Da DS nu ikke havde penge til at 

betale med, ligesom provinsen sikkert og

så ville finde det urimeligt, at de skulle 

være med til at betale denne bane - skal 

der altså ad anden vej skaffes dækning, 

formentlig mellem de klubber, der havde 

benyttet den. 

Videre meddelte formanden, at bogen 

TIL SØS, med øjeblikkelig virkning var 

nedsat til det halve, kr. 30.-, til klubberne. 

Det var for stor en kapital, der lå »død« 

i det resterende oplag. 

Vedrørende Hveen rundt mente for

manden, at det burde overvejes at få et 

mærke til, f. eks. Pinhåttan eller Middel

grunden, så der var større chancer for at 

få kryds. 

Endnu engang gjorde formanden op

mærksom på de muligheder, der var, for 

at få støtte til ungdomsarbejdet fra de 

forskellige fonds. 

Om traktolinen sagde Lauritz Ander

sen, at Esso havde modsat sig at sælge 

det fra sine tanke, men Svend Aage Lar

sen havde fået tingene bragt i orden, idet 

man selv havde importeret dette brændstof 

fra Sverige. Denne energiske indsats kan 

måske få Esso på bedre tanker igen. 

fortsættes i næste nr. 

Støt 

vore annoncører! 
De støtter os 

Thornycroft Diesel 
Importør: B. Palby 

Bjergagervej 20b 
Hvidovre 
Tlf. 781393 

Forhandlere anvises! 

Afleveret til postvæsenet den 13== 12* 1965 
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 

Køb & salg! 
af lystfartøjer, 

Ringkøbing Skibsradio samt gummibåde 

sælges. Tilbudliste tilsendes gratis ved hen

vendelse til: 

Yachtmæglere 

Bach & Rygård 

Ny Vestergade 71 København K 

Tlf.: Minerva* 765 

Gælder det annoncer, så tal med 
E. orentzen, Albaniensgade 2, S. - Telf. Amager 7118 y. 

FREYTAG SEJL 
SKOVSHOVED HAVN 

Næste nummer af bladet 

udkommer i jan. — Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. jan. 
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Masterne må kun anbringes 
i masteskuret afriggede. 

Tal med Bill! 
Amager Skum 

Overgaden o/v 48 

Hynder syes og skæres efter mål 

Hurtig levering 

Teen-Shop! 
Wrangler og Lee cowboybukser 

Anorakker, Lee skjorter, skisokker, 

islandske trøjer, sømandstrøjer 

0. m. a. 

Overgaden o/v 48 - Asta 4003 

ABSALON SKAN DI NAVIA 
FORSI KRIN Gå 

GRØN & WITZKE A/s 

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 
Sta tsexam. ejendomsmæglere 

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

Kontortid 9-17 
Telefon: lørdag 9-12 
* 55 70 20 samt efter aftaie 

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 2719u 

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

Cigarforretningen 
I. Jensen 

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

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 

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

Nye og brugte propeller 
samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 
TELEFON 50 87 68 

TRY: 
K A R L  P O V L S E N  B O G T R Y K  

S  V  A  N  E  M  O  S  E  G  A  A  R  D  S  V  E  J  4  

T E L E F O N  3 5  6 7  8 8  
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Klubhuset i julen 
Klubhuset lukker juleaftensdag 

kl. 14 og er lukket 1. juledag. 

L U K N I N G  
af klubhuset 

Grundet på rengøring og repa

rationer lukker klubhuset fra d. 

3. januar til d. 23. januar 1966 

begge dage incl. 

Julehilsen fra de 
nygifte 

»Medlemmerne, skolelærer, kyst- og 

flodskipper Bjørn Rambov og hustru, der 

under Sundbystanderen fejrer jul og nyt

år i Middelhavet, sender klubbens med

lemmer de bedste jule- og nytårshilsener«. 

Da de har haft vanskeligheder ved sej

lads gennem Frankrig, idet man ved græn

sen mellem Frankrig og Belgien (rettere 

omvendt, Belgien, Frankrig) kun kan op

nå Tvipiyque med 30 dages gyldighed og 

hjælp til forlængelse ikke kan fås i KDY 

eller den franske ambassade på Kongens 

Nytorv nr. 4, der svarer på henvendelse, 

at de heller ikke ved, hvor man kan hen

vende sig om hjælp - kan måske tilføjes 

til ovenstående hilsen. 

»Hvis medlemmer af SSF eller andre 

lystsejlere ønsker at sejle i Frankrigs ka

naler kan fornødne papirer fås ved hen

vendelse til Forenede danske Motorejere, 

Rådhuspladsen. 

Frits Rambov 

PS.: Jeg har underrettet sekretæren i 

KDY. 

Sejlerdagen 1965 
Formanden, hr. Tage Peetz, omtalte i 

sin beretning, at 97 klubber nu var tilslut

tet DS, samt at man nu mønstrede ca. 

17.000 medlemmer. DS havde således haft 

en pæn fremgang i det forløbne år. 

Der var stillet forslag om, at der i frem

tiden også skal betales kontingent for juni

orer, idet man i mange klubber regner 

jollesejlere under en vis alder for juniorer, 

og det giver i mange tilfælde et helt skævt 

billede aif klubbernes størrelse. Forslaget 

blev vedtaget. 

Endvidere var der forslag fra KDY om, 

at DS ved oprettelse af eget sekretariat, 

og evt. overtagelse af den nationale myn

dighed, skulle forhøje medlemskontingen

tet fra 3 - kr. til 5.- kr., da en sådan over

tagelse ville medføre en betydelig større 

administration, som KDY jo tidligere hav

de båret. 

Der udviklede sig en livlig debat om 

spørgsmålet om adskillelsen af DS og 

KDY. En afstemning gav til resultat, at 

adskillelsen og overtagelsen af den natio

nale myndighed blev vedtaget med 9.610 

ja-stemmer imod 3.958 nej-stemmer, der

efter blev også forslaget om kontingentfor

højelse vedtaget. 

Da hr. Tage Peetz afgik som formand 

for DS, blev apoteker Niels Benzon valgt 

med akklamation, og de to herrer skiftede 

pladser. 

Niels Benzon redegjorde for møderne 

i IYRU på sin sædvanlige friske og fængs

lende måde. 

Hans Steffensen omtalte de nye TEM-

PEST-joller, som han spåede en stor frem

tid, idet der var stor efterspørgsel på dem, 

dog endnu kun fra udlandet. 

Et nyt olympisk pointssystem blev om

talt af hr. Eyvind Schiøtz. 

Tage Peetz aflagde beretning om regn

Obs! 
Grundet på uddybning må alle ejerne af bundfortøjninger i 

det søndre bassin, sørge for at disse bliver taget på land, såfremt 

de ikke ønsker at gravemaskinen skal tage dem. 

skabet som blev godkendt, kun kritiserede 

en repræsentant, at den statsautoriserede 

revisors underskrift ikke var vægtig nok, 

og foreslog at DSs bestyrelse burde un

derskrive regnskabet. 

Hertil svarede Svend Larsen, at besty

relsen ikke havde anledning til at gennem

gå alle regninger og bilag, dette ville også 

være et uoverkommeligt stykke arbejde 

for bestyrelsen, og derfor ville han ikke 

være med til at underskrive noget regn

skab, dertil har man revisorerne, udtalte 

Sv. Larsen. 

Da dagsordenen var udtømt, takkede 

Lauritz Andersen Tage Peetz for hans go

de arbejde for sejlsporten og overrakte 

T.P. et smukt sølvfad og deltagerne hyl

dede den afgåede formand med klapsalver. 

Reinhardt Hansen 

medlemmer 
som søger optagelse 

Aktive 

Tom B. Holmberg, 

Følfodvej 5, S. 

Mtb. »Maria« II. 

Eitel F. Nielsen, 

Hvidovrevej 329, Hvd. 

u/Bd. 

Aksel G. Pedersen, 

Gernersgade 57, K. 

Mtjl. »Tim«. 

Niels J. Nielsen, 

Guldborgvej 14, F. 

Kgjl. »Trio«. 

Tjalfe Løvbo, 

St. Møllevej 36, S. 

Spdg. »Flot«. 

Preben C. O. Jørgensen, 

Hveensvej 27, S. 

Mtb. »Katia« II. 

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. 

Havneudvalget 
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/4 lang facon kr. 175,00 
Hel lang TEDDY 
BEAR FOER kr. 238,00 

Hel lang m. ægte lamfoer 385,00 
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Orig. HARRIS TWEED 

Jakker kr. 208,- - 275,-

Moderne FLØJL 
JAKKER kr. 195,00 

Orig. engelske 

SØMANDS-GENSERE 

st. 1 kr. 55,— 

Stort udvalg i moderne 

VINTERFRAKKER 

fra kr. 1 98,®® 

Ternede 

BOMULDS SKJORTER 
mange flotte mønstre 

kr. 1 5,85 

KANSAS 
ARBEJDSTØJ 

i khaki - blåt - grønt - hvidt 

pr. stk. kr. 34,50 

ELVSTRØM's Alt i 
FLYDEVESTE IMAK & 

størr' 63.50 STANDARD 
do. m. krav.79,_ GUMM|TØJ 

f. eks. GUL JAKKE 

m. trykknapper 

siuselukker kr. 45,-
GULE BENKLÆDER 

m. elastik 

kr. 33,-

GUL BUSERONNE 

kr. 36,— 
GULE 
JOLLEBENKL. 
m. seler 

kr. 48,50 

TLF. AMG. 45©2 - 8635 

* IN« : TORVEGADE TLF. asta 6814 

9, TLF. VALBY 238* 

*"• ff-i fteSgft̂ §£0 
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^ BØRNE-GUMMITØJ 
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f| FÆRØ-TRØJER (Islændere) 

Benkl. m. seler kr. 98 —— 
2 til 10 år » 

Jakke m. hætte kr. "3T ^ . . . 
2 til 10 år ^ ' mange smukke mønstre 

^ oqså 3-farvede 

I do. i grå - rød - sortternet 

Jakke og benkl., 2 til 8 år ^ 

pr. stk. kr. 18,-— ^ 

KØJESÆKKE 
i forsk, størrelser 

k; 

GAVEKORT udstedes 
på ethvert beløb 

ALT 

GUM 
og G 

VORT MOTTO: Fuld tilfredshed eller 

i 
& 
fe 

BACHER TORTEGAD 
SKK KUKIU- oS k<)\I FHTIW\S1 

FILIAL: GRØNTTORVE 
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N Y T Å R S A F T E N  
STOR FESTAFTEN! 

Entreen er kun seks kroner inclusive baltegn. 

Ballondans, skedans og andet skæmt, gratis hatte, næser etc. 

På de nummererede billetter uddeles aftenen igennem et væld af gaver. 

Fra kl. 20 til 24 hver fulde time uddeles en flaske champagne. 

Fra kl. 20 til 24 uddeles hver halve time en flaske vin. 

NB: For at modvirke trængsel, kun et begrænset antal billetter. 

Forsalg hos festudvalget, kassereren og Restauratricen. 

(" Tja. 

Bestyrelsesmødet d. 1. 12. 1965. 

1. Formanden bød velkommen, og op

lyste, at KSU havde afholdt generalfor

samling i Sundby Sejl-forening. SSF var 

repræsenteret ved Sv. Larsen og Holger 

Larsen, samt juniorlederen Viggo Keller, 

referat fra mødet oplæstes. 

Endvidere havde der været Sundklub-

møde, hvor SSF blev repræsenteret ved 

Reinhard Hansen, på dette møde blev 

Amagerkredsens hovedkapsejlads, som i 

1966 arrangeres af SSF, fastlagt til 21.8. 

Referat oplæstes. 

Sv. Larsen havde deltaget i Benzinretfu-

sionsnævnets møde, som også havde været 

afholdt i SSF., der vil være en ændring på 

de nye skemaer, idet medlemmerne skal 

anføre deres medlemsnummer i stedet for, 

som tidligere, et løbenr. 

Endvidere gjorde Sv. Larsen opmærk

som på, at benzinskemaet skal afleveres i 

den klub hos hvem båden står på land. 

Fra DSs Sejlerdagen, hvor i deltog Sv. 

Larsen, Tom Larsen og Reinhardt Hansen, 

oplystes det, at der fremover ikke vil blive 

modtaget efteranmeldelser til kapsejladser. 

Endvidere at kontingentet til DS blev sat 

op fra 3.- kr. til 5.- kr. pr. medlem, på 

grund af de øgede udgifter i forbindelse 

med oprettelse af DSs eget sekretariat, 

samt at der nu også skal betales kontin

gent for juniorerne, hvilket man ikke har 

gjort tidligere. 

Tage Peetz afgik som formand og apote

ker Niels Bentzon overtog formandspo

sten. Der faldt ros til SSF på grund af de 

mange TIL SØS som foreningen havde af

taget. 

2. Protokollen oplæstes. 

3. Angående medlemsbladet enedes man 

om at sætte annoncepriserne op med 10 %, 

da udgifterne er steget betydeligt, og an

nonceprisen er ikke fulgt med op ad. 

Der fastsattes følgende som fremkom

mer i bladet: 

Kontoret er lukket d. 23.12. samt d. 30. 

12. 

JulaRens dag lukkes klubhuset kl. 14.00 

og der er lukket hele 1. juledag. 

Klubhuset er lukket fra 3.1.-22. 1. 1966, 

begge dage incl. 

4. Havn og plads. Et medlem havde 

ytret ønske om at låne det gamle junior

skur til opbevaring af materialer samt at 

benytte el. lys ved arbejdet på sin båd. 

Det første ønske kunne ikke efterkommes, 

da der må være ens ret for alle medlem

mer, el. lys kan benyttes efter aftale med 

havneudvalget. 

Der blev gjort opmærksom på, at der 

ligger en masse gammelt ragelse bag sku

rene langs det vestre skel, der vil frem

komme meddelelse i bladet om at dette 

skal være fjernet senest d. 15. januar 1966. 

5. Festudvalget oplyste, at der vil blive 

fest i klubhuset nytårsaften. 

6. Sejlerskolen, intet. 7. Juniorlederen 

rettede en tak til formanden for hans store 

indsats ved salget af TIL SØS. Der går 5 

kr. til juniorafdl. pr. solgte bog. 8. Kapsej

lads, intet. 9. Eventuelt, intet. 

Mødet sluttede kl. 22,20. 

Sign. Sv. Larsen 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær 

Bemærk! 
Medlemmer, der har grej, bag skurene, 

langs plankeværket, på Søndre plads skal, 

hvis de ønsker det bevaret, fjerne det 

inden den 15. januar 1966. Efter denne 

dato, brændes eller bortkøres resten. 

Havneudvalget 
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\ MEDLEM , 

SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej, S. — Telf. 58 32 96 

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S AS 1169 
Næstformand og Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 
Kasserer: Anni Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 
Havneudvalg: Tom Larsen, Ålandsgade 29 AM 7363 

og Børge Bech, Øresundsvej 70 S AM 89 00 
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Holger Larsen, Frankrigsgade 84 S AS 26 64 
Egon Kjeldsen, Finlandsgade 29 Am 1819 

Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 
Skolechef: Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S AM 92 56 
Kapsejladschef: Viggo Hind, Kingosvej 54, Tåstrup 99 23 52 
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 j WVh va^ 55 9^80^^ 

3Oqooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0 

KONTORET 
er lukket fra 

17. december 1965 

til den 

26. januar 1966 

Husk at bjærge dine fortøjninger, 

når båden er kommet på land! 

IIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!I!II!IIH 

H vorfor gå over Amager Strandvej ? 

Shoppen 
Telf. As. 287 

ALLE MEDLEMMER 

i Sundby S.S.F. ønskes 

en glædelig jul og et 

godt nytår, med tak 

for året der svandt. 

Pladsmand MUNK. 
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Foto R. Hansen 

if Bestyrelsen og redaktionen ønsker samtlige medlemmer tk 

^ og venner af Sundby Sejlforening en rigtig glædelig jul! ^ 
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S E J L S P O R T S G L Æ D E R  I  

S E J L S P O R T S K L Æ D E R  F R A  

Gult sejlsportstøj 
Standard kvalitet 
Bukser 
Jakke m. hætte.... 

30.00 
44, OO 

Gul standard 
Busseronne 

Den rigtige facon.. 33, OO 

Dunlop blå 
Sejlsportssko 
Til damer 
„ herrer 

33, SO 
38, SO 

Engelske (Gensere) 
Sømandssweaters 

Størr. 1 51,OO 

Ternede bomulds 
Skjorter 

Mange mønstre.... 11,50 

ET SÆRTILBUD 
Sorte olie regnfrakker 
Kun små størr. 
Normalpris 62,50 nu 1D,85 

JmaJc 
BUSSERONNER 
OVERTRÆKSBUKSER 
JAKKER * FRAKKER 

tlÉusthØMlS 
FLYDEVESTE 

BACHER 
H O L M E N S  B U K S E R  

ENGELSKE GENSERE 

ORIG. FÆRØTRØJER 

FLØJLS BENKLÆDER 

SATIN BENKLÆDER 

B U S S E R O N N E R  

G U M M I S T Ø V L E R  

K Ø J E T Æ P P E R  Største 

Specialforretning i 

VATTÆPPER ARBEJDSTØJ 

S O V E P O S E R  

AH i HERRELINGERI samt KONFEKTION 

J. P. BACHER . TORVEGADE 22 . AM« 4502 . 8635 

Køb & salg! 
af lystfartøjer, 

Ringkøbing Skibsradio samt gummibåde 

sælges. Tilbudliste tilsendes gratis ved hen

vendelse til: 

Yachtmæglere 

Bach & Rygård 

Ny Vestergade 71 København K 

Tlf.: Minerva* 765 

Gælder det annoncer, så tal med 
E. Lorentzen, Albaniensgade 2, S. - Telf. Amager 7118 y. 

FREYTAG SEJL 
SKOVSHOVED HAVN 

Næste nummer af bladet 

udkommer i decbr. — Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. decbr. 

Afleveret til postvæsenet den 16*11*1965 
Udg. Sundby Sejl Forening 
Ansvarshavende redaktør: 
M. Andreasen, 
Nyrnberggade 50, Am 8384u 
Ekspedition: E. Lorentzen. 
Albaniensgade 2, Am 71 18 y 
Tryk: Karl Povlsen. 
Sv&nemosegaardsvej 4 - V 
Telf. 35 67 88 
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Masterne må kun anbringes 
i masteskuret afriggede. 

Tal med Bill! 
Amager Skum 

Overgaden o/v 48 

Hynder syes og skæres efter mål 

Hurtig levering 

Teen-Shop! 
Wrangler og Lee cowboybukser 

Anorakker, Lee skjorter, skisokker, 

islandske trøjer, sømandstrøjer 

0. m. a. 

Overgaden o/v 48 - Asta 4003 

ABSALON - SKAN DI NAVIA 
h(vrr\a!h$svfc6mdsL, FORSIKRIN Gi> 

G R Ø N  &  W I T Z K E  A / s  

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 

Kontortid 9-17 
Telefon: lørdag 9-12 
* 55 70 20 samt efter aftaie 

TRY: 
K A R L  P O V L S E N  B O G T R Y K  

S  V  A  N  E  M  O  S  E  G  A  A  R  D  S  V  E  J  4  

T E L E F O N  3 5  6 7  8 8  

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

Nye og brugte propeller 
samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 
TELEFON 50 87 68 

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 

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! 

Har alt i 
TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTER & ØL 

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 2719 u 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  
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sten skænkede B.M. 100 kr. til juniorarbej-

det. Tak Børge Malm, det var fint gjort! 

Da man havde tygget af munden og 

skyllet godt efter, tog det medbragte or

kester fat, og dansen begyndte. 

Stemningen steg efterhånden til uanede 

højder, Joakim og Eigil kappedes om at 

skråle i mikrofonen, så jeg tror, at den 

arme mikrofon står der og nikker endnu, 

fra den ene side til den anden. 

Alt for hurtigt blev det tid til opbrud, 

og man måtte begynde hjemturen, atter gik 

det gennem slusen. Da vi var kommet godt 

igennem, skete der et mindre uheld på 

benzin-Georgs båd, ANNA. Svend Aage 

stak en ende over til ham og tog ham på 

slæb; så udbrød TOM: »Nu skal de fane

rne få at se, hvad Toms skiv kan slæve«, 

og Dagny hylede: »Det er rigtigt, far, gi' 

Lørdag d. 21. august havde Sundby Sejl

forening sin årlige tur på sundet, og som 

sædvanlig var vi i Søndre afd. med til 

dette store arrangement. Vi havde invite

ret 70 vanføre med, og i 24 store motor

både gik det mod Dragør. Alle gæsterne 

blev beværtet ombord — sejlerne vidste 

ikke alt det gode, de ville gøre for vore 

venner. 

Efter sejlturen kom vi op i klubhuset, 

hvor der var dækket kaffeborde, og der 

blev gået til den. Det er svært at beskrive 

hele dette arrangement, det skal opleves. 

Det var så overvældende, at jeg kun vil 

nævne lidt af dette orgie, som S.S.F. hav

de stillet på benene. Brandvæsenets or

kester spillede. Naverne underholdt, og der 

var en lille dreng, der spillede og sang. 

Der var gaver til alle vore venner. Efter 

kaffen blev der serveret pølser, øl, vin, is, 

chokolade og frugt. Hvis kloikken ikke 

den gas, farmand«, og den fik gas, skal jeg 

love for, det var lige før at gamle ANNA 

var blevet slæbt i sænk, nå, det skete dog 

ikke, for der var der nemlig ballast i så 

det kunne forslå noget, og på kort tid 

havde de fået repareret den sprængte ror

line, og slæbetrossen kunne kastes los. 

Men den nye motor »slævede« så Toms 

bukser gled længere og længere ned, for 

til sidst at drappere sig smukt omkring 

fødderne på ham. 

Vi nåede alle velbeholdne hjem til Sund

by Sejl-Forening inden det blev mørkt, en 

dejlig oplevelse rigere. 

Fendergasten på CONDOR 

efterhånden var blevet mange, havde S.S.F. 

såmænd fortsat endnu, men alt får jo en 

ende, og jeg vil her rette en tak til for

manden for Sundby Sejl-Forening, Svend 

Larsen, samt til hans kammerater for de

res kæmpearbejde for at give vore handi

cappede medborgere en uforglemmelig dag 

og aften. Endvidere vil jeg rette en tak til 

alle mine kammerater fra vores organisa

tion for veludført arbejde. Svend Pultz, 

som havde en ny mand, som hed Ib, gik 

til den som om han aldrig havde bestilt 

andet i sit liv. En tak til C.F.erne for god 

kørsel og arbejde samt til vognmand Ol

sen, som altid beredvilligt stiller vogne til 

rådighed. 

Lidt Pløk-keri 

I 1954 var der en restauratør i Sundby 

Sejl-Forening, som hed Pløk, men han var 

også sejler om en hals. Han havde altid 

HIB 

TØM dine 
brændstoftanke! 

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 

Støt 

vore annoncører! 

De støtter os 

haft et stort hjerte for sine handicappede 

medborgere. En dag ringede han til sama-

riterne og spurgte, om vi ville sørge for 

nogle vanføre, så ville han garantere dem 

for en herlig oplevelse, som en sejltur på 

sundet er, og en bid mad bagefter. Jeg 

skal love for, det blev en fest, som ingen 

glemmer. 

Resultatet er blevet, at vi nu år efter år 

kommer med vore gæster, og der bliver 

flere år efter år. Jeg vil gerne som for

mand takke dig, Pløk, for den fine og 

noble måde, hvorpå du glæder de handi

cappede. Vi er mange, der kan lære af dig. 

I år har S.S.F. kørt sine arrangementer 

for vanføre igen, og vi samariter håber, at 

den stolte tradition må bevares i mange 

år fremover. 

Formand for Sdr. afd. 

Poul Pedersen 

F R A  A M  A G E R - S  A M  A  R I T E N  
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SLUSETUREN 1965  jorden med et brag, takket være E.L., må 

man gå hårdt i brechen for sagen næste 

gang. 

Fra havneudvalget meddeltes det, at dre

jeskiverne nu er helt i orden, samt at der 

er kommet lysstofarmaturer op i motor

skuret, og at skruestikkene vil blive bragt 

i orden. 

Endvidere oplystes det, at bådene ved 

østre mole skal flyttes, såsnart tømrer

mesteren ankommer og skal begynde på 

arbejdet, samt at alle stene i søndre bassin 

skal tages op så opgravning kan foretages. 

Klubhusudvalget har været ude og bese 

jollehuset og fundet det forfærdelig snav

set; dette forhold må ændres og gennem 

medlemsbladet skal det meddeles, at alt 

gammelt tøj samt sejl skal hjemtages for 

vinteren, senest 1. december, ellers vil det 

blive fjernet og brændt. 

Til sejlerskolen havde et medlem, Bør

resen, indsendt et forslag til en klargø-

ringsplan for øvelsesbåden, samt udtalt øn

sket om at få en klyverbom på øvelses-

båden, man enedes om, at fortsætte med 

den rigning, som båden har nu. 

Juniorafdelingen har haft 8 elever til 

førerprøven og alle har klaret sig fint. 

S.S.F. bliver på sejlerdagen d. 27. nov. 

repræsenteret ved Sv. Larsen, Reinh. Han

sen og Tom Larsen. 

Mødet slut kl. 22,00. 

Sign. Sv. Larsen 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær 

Kurs: West, Vi rød Ålborg 

Det var et strålende solskinsvejr, hin 

søndag d. 17. oktober, da vi skulle på slu

setur, og humøret var da også højt da vi 

myldrede afsted til Sundby Sejl-Forening. 

Kommandørinden og jeg skulle med i 

CONDOR hos Tom og Dagny, der skulle 

også formanden og hans INDE med. (On

de tunger talte om, at der skulle godt med 

ballast i CONDOREN). 

Kl. 9,00 stod vi havnen ud, og da vi var 

kommet ud i rum sø, blev der dækket op 

med alskens mundgodt, så som bolcher, 

vindruer og andre frugter, samt FLASKE

ÆBLER, ikke at forglemme. 

Mundharmonikaen kom også frem, og 

så blev der sang på skansen, der er gået 

en stor sanger tabt i Svend, som han dog 

kunne synge derude på havet. 

Snart var vi inde i Københavns havn. 

(Der var et par stykker der troede, at de 

ejede hele havnen og sejlede ude midt i 

bomløbet, så flyvebåden måtte »sætte sig« 

— det må man ikke, ud til styrbord 1 

Da vi ankom til Slusen blev der stor 

opstandelse, der skulle komme en stor 

sandsuger, blev der sagt, så det var med 

at komme ud til siden, nå, det var nu 

Holger Lagkages (nu Holger Sandsuger) 

eget patent for at skaffe sig plads i første 

parket. 

Herman tog sig et ufrivilligt bad i hav

nen, han undskydte sig med at man må 

jo ikke bade hjemme i Sundby havn, nå, 

han blev hurtigt hevet op på det tørre 

igen, og han havde endda piben i munden 

endnu. , 

Sejlerfolk er altid hjælpsomme, det væl

tede ind med dejligt tørt tøj, til den uhel

dige, der var alt, fra fodboldsokker til 

damejumpers og nederdele, ja, der var vist 

endda også trusser og Bh. 

Vi kom godt igennem slusen, og snart 

gik vi til kaj i West, hvor der var pyntet 

med signalflag »over toppen«, og vi myl

drede ind til de smukt opdækkede borde 

med levende lys, og hvad der ellers hører 

til for at gøre et bord festligt. 

WEST havde haft fart på med udvidel

sen af deres klubhus, så der var mere al

buerum end der har været tidligere. 

WESTs formand, hr. købmand Ulrich

sen, bød os hjertelig velkommen og ud

trykte håb om, at vi måtte få en god dag, 

det var efterhånden blevet sådan, at man 

derude i WEST glædede sig til denne dag. 

Vor egen formand takkede fordi vi måt

te komme og udtalte, at det er en af S.S.F .s 

store dage. 

Så begyndte festmåltidet på de medbrag

te knudepakker og de halve aber m.m. Det 

var et rigtigt gilde, og vi havde det mæg

tigt skægt (er der nogen, der kan genkende 

den skæggede dame?). 

Under måltidet arriverede S.S.F .s gode 

ven, Børge Malm og hans kone og hyg

gede sig sammen med os. Efter hjemkom-

lllllllll!!lllllllllllllllllllll!llllllllllll!linill!llllllllflll!llllllllll!llllllllllllllll!llll!ll!llllllll!ll!lll!ll!lllllllllll 

Junior  Julebal !  
Lørdag den 11. december 1965 

Succeen fra sidste år gentages, 

Les Corridos spiller igen. 
INGEN ADGANG UDEN GYLDIG MEDLEMSKORT! 

llllllllllllllllllilllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂  
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Derefter rettede formanden en taik til 

Benny og tilbod, at foreningen ville betale 

det mistede stopur. 

Til slut motiverede formanden et leve 

for Sundby Sejl-Forening, og generalfor

samlingen sluttede ikl. 23.35. 

Sign. Leif Hoe 

dirigent 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær 

Fartøj sejere 
Fartøjsejere, der ønsker deres båd for

bliven i vandet efter den 15. december, 

skal indsende ansøgning til bestyrelsen 

inden den 30. november 1965. 

Er tilladelsen ikke i orden, tages både

ne op efter den 15. december, på ejerens 

regning. 

Obs! 
Grundet på uddybning må 

ejerne af bundfortøjninger i det 

søndre bassin, sørge for at de 

bliver taget på land, såfremt de 

ikke ønsker at gravemaskinen 

tager dem. 

Havneudvalget 

Tak! 
Hjertelig tak for venlig opmærksomhed 

ved min sygdom. 

Erik Hansen 

sølvsmed 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

l Simd&y, 

Aktive 

Niels K. Rasmussen 

Ballumgade 4, V. 

U/Bd. 

Helge Mortensen, 

Kingosgade 7 a, V. 

Mtb. »Dorte«. 

Leif Sørensen, 

Herman Bangsvej 6, Birkerød. 

Mtb. »Laila«. 

E. Hygum-Thomsen, 

Corneliusmindevej 17, Kst. 

Krgjll. 

Kurt Nielsen, 

Skotlandsplads 9, S. 

U/Bd. 

Max Niclasen, 

Alleen 54, Kst. 

Drg. »Evergreen«. 

Mogens Sørensen, 

Gertsvej 11, S. 

Mtb. 

Karl V. N. Søderholm, 

Øresundsvej 38, S. 

U/Bd. 

Holger Dalsgaard Andersen, 

C. F. Richsvej 126, F. 

Jolle. 

Juniorer 

Leif Bjørnskov, 

Brobergsgade 12, K. 

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. 

(Tia. 

Bestyrelsesmødet den 2. no

vember 1965. 

Kapsejladschef og redaktør ikke til stede. 

Formanden indledte med at byde de nye 

bestyrelsesmedlemmer velkommen, og ud

trykte håb om et godt samarbejde. 

Man gik herefter over til konstituering, 

og bestyrelsen konstituerede sig som føl

ger: Sekretæren, Reinhardt Hansen blev 

næstformand efter afgåede Harald Hen

riksen, Holger Larsen valgtes til klubhus-

og festudvalget og Børge Bech til havne

udvalget. 

Der oplæstes div. skrivelser, som toges 

til efterretning, bl. a. var der invitation fra 

K.D.Y., til sundklubmøde på Langelinie-

pavillonen d. 9. 11. kl. 20, hvor terminerne 

for sundklubbernes kapsejladser i 1966 

bliver fastlagt. 

K.S. har møde i S.S.F.s klubhus d. 8. 

11. Kl. 20, hvor samtlige juniorledere vil 

deltage. 

På D.S.s møde i Horsens blev det ved

taget at udsælge restpartiet af TIL SØS til 

stærkt nedsat pris (ca. 30 kr.). 

Renden er nu renset op, og folk fra 

stadsing.direktoratet har været ude og pej

le, og der er nu fin vanddybde overalt. 

Der har været byggemøde med arkitek

ten og ingeniøren, som nu har fået til

budene på ombygningen, men Vølund har 

endnu ikke givet tilladelse til kloaktilslut

ning. 

Man skal nu forsøge at få bragt tilbuds

priserne noget længere ned, da man, efter 

de senest tilkomne ændringer, er kommet 

betydeligt højere op i pris, end man fra 

første færd havde tænkt sig, og først når 

man har de endelige priser vil man tage 

endelig stilling til sagen. 

Formanden udtalte, at da bestyrelsens 

forslag om ansvarsforsikring var faldet til 
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ken efter motorbådsløbet, men de andre 

arrangementer kan vi tale om senere. Da 

der, efter løbet, ikke kom nogen musik, 

havde formanden spurgt Sigfred om han 

havde afbestilt musiken, og da Pløk, på 

samme spørgsmål, også svarede benægten

de, mente S, at så kunne der kun være én 

tilbage som kunne have afbestilt musik

ken. S. udtalte endvidere, at han ikke ville 

lade sig diktere, hvad han skulle sige i an

ledning af sin afgang fra bestyrelsen. Dette 

skulle Harald Henriksen have forsøgt, 

ifølge Sigfreds udsagn. 

Harald Henriksen kom herefter med en 

redegørelse over sin samtale med Sigfred, 

den var overhovedet ikke ment som noget 

forsøg på at få S. til at dølge sin bort

gang fra bestyrelsen, den var vistnok 

kendt af de fleste på forhånd. 

Formanden fik herefter ordet til replik 

på indlæggene til Kaj Guldbeck, at Midt

gård havde været medlem siden 6.9.63. 

Til Erik Larsen: at det er rigtigt, at der 

havde været en fremmed speedbåd i hav

nen, og at han (F) havde smidt den ud tre 

gange, endvidere at det var rigtigt, at man 

havde solgt baltegn til ålegildet. Forman

den havde også selv betalt baltegn og hav

de fundet, at det var helt i sin orden. 

Til Vagn Preisler udtalte F., at V.P. ikke 

havde betalt sin pladsleje til tiden, og at han 

have ringet 3 gange til V.P. uden at træffe 

ham, endvidere at hans båd ikke var i 

yachtmæssig stand, og at han og Harald 

H. havde tømt båden for vand flere gange, 

da båden lå uden at blive tilset. 

Kaj Guldbeck udtalte til formanden, at 

det måske var rigtigt nok, at han havde 

ringet til Vagn, men mindede om § 6, iflg. 

hvilken medlemmet skal tilskrives for re

stance. 

Formanden mindede om § 5, hvori der 

står, at for havneafgift gives ingen re

stancefrist. 

Erik Larsen fik ordet og udtalte, at han 

havde ikke fået nogen fyldestgørende for

klaring på sit spørgsmål om politi og told

væsen i havnen; medlemmerne havde krav 

på at få at vide, hvad der foregik i for

eningen, og da der ikke havde stået noget 

i bestyrelsesreferaterne, så forlangte E. L. 

ført til protokollen, at han havde efterlyst 

en forklaring på, hvad der var foregået. 

Efter endnu nogle bemærkninger om 

Vagns båd og baltegnet ved ålegildet, fik 

Tom Larsen ordet og kom med en rede

gørelse om episoden om speedbåden, da 

han var den, der kendte mest til sagen, og 

det viste sig, at det var noget, som ikke 

kan lægges S.S.F. eller bestyrelsen til last. 

P. 3. Til stemmetællingsudvalg valgtes 

Hj. Nielsen, Sv. Jensen og Poul Larsen, og 

man gik over til at behandle det af besty

relsen stillede forslag: 

§ 13, 2. stk. ønskes til 21 dage i stedet 

for 14 dage. 

Resultat: 122 stemmer for, 5 stemmer 

imod og 1 blank. 

Bestyrelsens andet forslag: bestyrelsen 

foreslår, at alle bådejere med sejl og mo

tordrevne fartøjer skal være ansvarsfor-

sikrede, blev mødt med et ændringsforslag 

fra Erik Larsen, som foreslog: 1. Ingen 

bådejer kan få plads i havnen uden an

svarsforsikring. 

2. Ingen båd må søsættes af pladsman

den, uden at denne får forevist kvittering 

for ansvarsforsikring. 

Mange medlemmer mente, at det var et 

godt og fornuftigt forslag, bestyrelsen 

havde stillet. Andre mente, at man hellere 

burde tegne en brandforsikring. 

Johan Nielsen mente, at man kunne selv 

danne et forsikringsselskab og så reforsik-

re i et større selskab. 

Kaj G. mente, at en sådan kollektiv for

sikring ville være at gå for tæt på med

lemmernes private økonomi. 

Man stemte først om Erik Larsens æn

dringsforslag, resultat: 31 jastemmer og 

80 nejstemmer, altså, forkastet. Bestyrel

sens forslag fik 65 jastemmer og 42 nej-

stemmer, men da lovændringsforslag skal 

have 2/3 stemmers majoritet, nød forsla

get ikke fremme. 

P. 4. Andre forslag, der var ikke ind

kommet forslag. 

P. 5. Valg til bestyrelsen i henhold til 

den bekendtgjorte dagsorden: 

Formanden Sv. Larsen, genvalgtes med 

akklamation. Ingen modkandidat. 

Kapsejladschefen Viggo Hind, genvalg

tes ligeledes. Ingen modkandidat. 

Juniorlederen Viggo Keller, også gen

valg. Ingen modkandidat. 

Til 2 repræsentanter blev foreslået: Hol

ger Larsen, Bendt Bendtsen og Børge 

Beck. 

Følgende blev valgt: Holger Larsen, 73 

stemmer, Børge Beck, 63 stemmer. 

Bendt Bendtsen fik 23 stemmer. 

Til 2 suppleanter blev foreslået: Bendt 

Bendtsen, Elo Nielsen, Svend Jensen og 

Kaj Guldbeck. 

Følgende 2 blev valgt: Svend Jensen, 

54 stemmer og Elo Nielsen, 42 stemmer. 

Kaj Guldbeck fik 29 stemmer og Bendt 

Bendtsen fik 28 stemmer. 

P. 6. Eventuelt: 

Terkelsen forespurgte om man fra be

styrelsen eller fra anden side havde på

tænkt at arrangere kursus i lighed med tid

ligere, hvor Åge Hvass underviste i kap

sejladsteknik. 

Kapsejladschefen Viggo Hind svarede 

hertil, at Åge Hvass ikke har tid, men at 

man vil forsøge at skaffe anden kraft til 

at undervise. 

Poul Christiansen ankede over medlems

bladets sene fremkomst. 

Svend Lorentzen foreslog, at supplean

terne skulle hjælpe kapsejladschefen med 

at skrive hans lister rene til tiden, end

videre udtalte han, at det var for dårligt, 

at joller var gået ud til kapsejlads i dår

ligt vejr og mørke uden ledsagebåde. 

Erik Larsen: idet han henviste til or

densreglementets § 1, udtalte han, at be

styrelsen sørger ikke for, at vi kan efter

komme denne §. Han henstillede til be

styrelsen at sørge for låger, som kan låses, 

samt nøgler som medlemmerne skulle be

tale. 

Tom Larsen svarede Erik L., at der er 

låse på alle låger, men medlemmerne kom

mer ofte uden nøgle, og under forsøg på 

at åbne lågerne uden nøgle bliver både 

låse og låger ødelagte, men hvis Erik L. 

kunne komme med en løsning, der er brug

bar, så er han velkommen dertil. 

Da der blev begæret afslutning, fik for

manden ordet og han svarede til Erik L., 

at lågerne er et vanskeligt problem, men 

når vi skal bygge klubhuset om, vil man 

evt. forsøge med rukolåse. 

Til Sv. Lorentzen udtalte formanden, at 

han ikke var tilstede den aften med jol

lerne, samt at han ikke havde hørt noget 

om, hvem den bådejer var, som var gået 

ud efter den forliste jollesejler. 

Sv. Lorentzen oplyste, at bådejeren var 

Benny, og at denne havde mistet sit stop

ur under bjærgningsaktionen. 
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12 borde uden for klubhuset; det ser pænt 

ud, når de står på deres plads, men des

værre er der nogle medlemmer, der flytter 

rundt med det og glemmer at sætte på 

plads, så det ligner en slagmark, når de 

er gået. — Vi har af Strandgaard fået en 

Pitspine mast samt bom og spil; det skal 

bruges til en ny mastekran, der skal an

bringes ved masteskuret. — Havnepenge

ne stiger mange steder, sidst ved Hellerup 

Sejlklubs 50 års jubilæum sagde jeg bl. a. 

til Gentoftes borgmester hr. Østerberg, at 

det var for meget, når vi skulle betale 15 

kr. for at benytte hans havne, og jeg bød 

dem alle velkomne i S.S.F., der kostede 

det nemlig ikke en krone. Efter det store 

bifald at dømme, var der mange foruden 

os, der syntes det samme. Det er trods alt 

ikke alle, der er velhavere fordi de dyrker 

sejlsportens glæder. — 

Af fester o. 1. har vi haft standerhejs

ningen. Svagføreturen med tilhørende fest 

i klubhuset. Fælleskapsejladsen ved Dra

gør, hvor det samarbejde med Amager-

klubberne lover godt for fremtiden. Det er 

os, der skal afholde fællessejladsen til 

næste år. Afriggergildet, som blev den helt 

store fest med 140 ålespisende deltagere. 

Til sidst fællesturen til motorbådsklubben 

»West« en dejlig dag for os der var med. 

For »West« forstår at hygge for deres 

gæster. — Benzinrefusionsnævnet holder 

møde her i klubhuset d. 13. november. 

Der kommer 12 repræsentanter fra 5 uni

oner nemlig Dansk Sejlunion — Dansk 

Motorbådsunion — Jysk-Fynsk Motor

bådsunion — Strandjægerne — og Lands

foreningen af 1923 — Københavns Sejl

union holdt møde her i klubhuset også 

med 12 repræsentanter fra københavnske 

klubber. — Vi har i år brugt 44.281 kr. til 

nyanskaffelser og reparationer, der for

deler sig således: slæbested 15.000 — as

faltering 7.000 — hegn på nordre side 

7.000 — jordtanke 9.700 — 2 drejeskiver 

1.881 — rør bukke 2.000 — stole og borde 

1.700 kr. — Et medlem har foræret klub

ben en skruestik og repareret vort maste

spil. — Børge Malm har skænket junior

afdelingen 100 kr. — 4 både er sendt til 

søpolitiet. — Der er stadig nogle skabe, 

der ikke bliver betalt for; men det skal 

noik komme i orden. — Byggesagen er nu 

så langt fremme, så jeg håber, vi kommer 

igang først i det nye år. — Navigations-

kurset er startet med 22 elever. Tovværks-

kurset har 17 elever. — Junior afdelingen 

har fået 6 nye førere, og skulle dette ikke 

være nok til næste år, må nogle af os 

gamle sejlere hjælpe til for der er mange 

juniorer, der skal lære at sejle. — Jeg vil 

slutte med at udtale en tak til bestyrelsen 

og alle, der har været med til at hjælpe til 

på en eller anden måde til gavn for S.S.F. 

Svend Å. Larsen 

Til jollesejlerne 
Sejl og gamle beklædningsstykker 

skal være fjernet fra jollehuset in

den 1 december. 

Da det i modsat fald vil blive fjer

net og brændt. 

Klubhusudvalget 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning. 

3. Lovændringsforslag. 

4. Andre forslag. 

5. Valg. 

6. Eventuelt. 

P. I. Formanden bød velkommen og ud

bad sig forslag til en dirigent. 

Erik Larsen og Kaj Guldbeck blev fore

slået, men begge modtog ikke valg, hvor

efter man foreslog Leif Hoe, som derefter 

overtog dirigenthvervet, og man gik over 

til protokol og formandens beretning. 

P. 2. Sekretæren oplæste protokollen fra 

det sidst afholdte bestyrelsesmøde, og pro

tokollen godkendtes, hvorefter dirigenten 

gav ordet til formanden for beretningen. 

(Formandens beretning vedlægges proto

kollen). 

Efter formandens beretning, og inden de

batten om denne, fik Sigfred Christensen 

ordet og oplæste en skrivelse fra Hamburg 

Yacht og Motorbåds Club, som sendte 

S.S.F. en klubstander som en ringe tak for 

den gode modtagelse som var blevet et af 

H.Y.M.C.s medlemmer til del, da han i 

sommer anløb S.S.F.S havn. 

Derefter fik Vagn Preisler ordet, og han 

ankede over, at Midtgård havde fået søsat 

så mange både, og henviste til havneregle

mentets § I, iflg. hvilken al handel og ud

lejning af fartøjer er forbudt. 

V. P. klagede endvidere over, at havne

udvalget havde flyttet hans speedbåd uden 

videre og uden at varsko derom, og ud

lagde det som en personlig forfølgelse fra 

bestyrelsens side, siden hans udtræden aif 

bestyrelsen i foråret. 

Kaj Guldbeck: forespurgte Vagn P. om 

det var rigtig, at man havde flyttet hans 

båd. V. P. svarede bekræftende, og Karl 

G. henstillede derefter til bestyrelsen, at 

den overholder lovene. Endvidere mente 

han ikke, at Midtgård havde været med

lem længe nok til at kunne tilkomme en 

plads i havnen. K. G. kendte 2 medlemmer 

fra 1964, som endnu ikke havde fået plad

ser. 

Erik Larsen udtalte i relation til foran

stående, at bestyrelsen havde overtrådt 

sin kompetence. E.L. rettede forespørgsel 

til formanden, om denne kendte noget til 

de rygter, der havde verseret i havnen ang. 

en ukendt speedbåd i havnen som mentes 

at drive smugleri herfra, der skulle have 

været både toldvæsen og politi på færde 

desangående. 

Derefter klagede Erik L. over ålegildet, 

det havde været en god fest, udtalte han, 

men han fandt, at det er optrækkeri, når 

man, foruden prisen for traktementet, og

så tog 2 kr. for baltegn. 

Endvidere klagede han over pinseturen 

i år, måske bliver der gjort for lidt for 

medlemmerne, udtalte han, og det havde 

været svært at finde en plads i havnen 

(Dragør) og henstillede derefter til festud

valget om at være på pletten og anvise 

pladser, når man i fremtiden lavede lig

nende arrangementer. 

Arrangementet i Borgerkroen havde og

så været en skuffelse for ham, og han op

lyste om, at man på I. sal kunne leje dej

lige lokaler for 30.— kr. 

Derefter fik Johan Nielsen ordet, han 

rettede en varm tak til formanden og til 

alle kammeraterne for den gode behand

ling han havde fået og for det gode kam

meratskab. Han er præst og gammel sø

mand og var derfor ked af at høre, at nog

le medlemmer kunne være sure. 

Sigfred Christensen oplyste, at han da

gen før motorbådsløbet havde fået fore

vist en liste over fester, til hvilke man 

skulle have musik. Pløk og Harry Trudsø 

havde stillet listen op. Sigfred havde her

til udtalt, at det var i orden med musik-
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FRA GENERALFORSAMLINGEN 

STORT 
t ø j !  

FLÆSKESPIL 
afholdes i klubhuset lørdag den 

4. december kl. 19. 

Mange fine og store gevinster! 

Mr spillet er slut, 
bliver der lejlighed til en svingom. 

Uddrag af formandens beretning 

S.S.F. er nu den næststørste sejlklub ef

ter K.D.Y., vi har pasesret K.A.S.' med

lemstal. Dansk Sejl Union har fået selv

stændigt Sekretariat og adressen er H. C. 

Andersens Boulevard 22. Telf. 15 87 87. — 

Der er kommet forslag fra K.D.Y., at 

K.D.Y.s formand ikke skal være formand 

for D.S., hvilket ellers stod i lovene. — 

Der er nu 98 klubber tilsluttet D.S. 

som igen er delt op i 42 kredse. — Den 

nationale myndighed er overgået til D.S. 

— Molehovederne og søndre østre bro 

vil blive sat i stand i vinter og skulle 

være færdige til 1. marts 1966. — Når ar

bejdet er færdigt vil der blive lavet en ny 

vej, uden grus. — Oprensningen af søn

dre bassin bliver foretaget, når bådene er 

kommet på land. — Søndre slæbested og 

de 2 drejeskiver er istandsat, så de skulle 

kunne holde mange år endnu. — Jeg hå

ber medlemmerne bliver glade for de nye 

faste træbelagte rørbukke til arbejde på 

master o. 1. — Der er solgt en del både, så 

expetancelisten er blevet en god del kor

tere. Jeg vil mene, at medlemmer indmeldt 

inden 1/4-65 kan forvente plads i havnen 

1966. Pladserne vil blive uddelt ca. 1. 

april 1966. — Medlemmerne må være mere 

præcise med indbetaling af kontingent og 

havneleje. Sidste år manglede 13.000 kr. 

efter den sidste rettidige indbetalingsdag. 

— Kniber det for nogle medlemmer, kan 

de altid henvende sig til bestyrelsen og få 

en ordning. — Midtgård har solgt en del 

både til nye og gamle medlemmer, og dis

se både bliver der betalt havneleje for; de 

andre både Midtgård søsætter hos os, be

taler han klubben 25 kr. pr. stk. I år er 

det blevet til 1125 kr. Bådene kan han jo 

få søsat andre steder, så hvorfor skulle vi 

nægte det, foruden det også gavner ben

zinsalget, hvilket igen vil sige os selv. — 

Ved brand i både er kulsyreslukker ikke 

så gode, når man ikke kan komme tæt nok 

til flammerne; en pulverslukker er betyde

lig mere effektiv; tag dette i betragtning, 

når du anskaffer dig en ildslukker. Klub

ben har købt en pulverildslukker, der er 

anbragt hos beniznmanden. — Der er sat 

små 10.000 kr. i tankanlægget. Alle tanke 

er vore, og da klubben får 5 øre pr. solgte 

liter, hvilket indtil nu har givet 1500 kr. 

varer det ikke mange år før det hele er 

afskrevet. — Jeg vil gerne udtale en tak 

til Georg for den måde tankene bliver 

passet. — Der er kommet ialt 73 stole og 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej, S. — Telf. 5832 96 

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

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

Næstformand og Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 

Kasserer: Anni Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 

Havneudvalg: Tom Larsen, Ålandsgade 29 AM 7363 
og Børge Bech, Øresundsvej 70 S AM 89 00 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Holger Larsen, Frankrigsgade 84 S AS 26 64 
Egon Kjeldsen, Finlandsgade 29 Am 1819 

Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 
Skolechef: Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S AM 92 56 

Kapsejladschef: Viggo Hind, Kingosvej 54, Tåstrup 992352 

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 <j >>Sph
r°yat

e 559^80287 

O c 
° 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 °  

K asserer ^ 

formanden og: 
havneudvalget 

træffes 

hver torsdag: 
kl. 19—30,30 

i klubhuset 

tlf. SU :*5 SO 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Husk at bjærge dine fortøjninger, 

når båden er kommet på land! 

Hvorfor gå over Amager Strandvej ? 

Shoppen 
Telf. As. 287 

Fører alt i 

Malervarer og 

lakker. 

Alt i bådeudstyr og 

tovværk. 

g|j|§gj ' Til dagens billigste 

~ priser. 

Forhandler af GIBB bådeudstyr og Samcolastik. 



N U M M E R  1 1  N O V E M B E R  1 9 6 5  2 4 .  Å R G A N G  

Foto R. Hansen 

ANKOMSTEN TIL „WEST" 

HUSK 

FLÆSKESPILLET LØRDAG DEN 4. DECEMBER 
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S E J L S P O R T S G L Æ D E R  /  

S E J L S P O R T S K L Æ D E R  F R A  BACHER 
Gult sejlsportstøj 
Standard kvalitet 
Bukser 
Jakke m. hætte.... 

30.00 
44.OO 

Gul standard 
Busseronne 

Den rigtige facon.. 32,OO 

Dunlop blå 
Sejlsportssko 
Til damer 
„ herrer 

33,50 
38, SO 

Engelske (Gensere) 
Sømandssweaters 

Størr. 1 51,OO 

Ternede bomulds 
Skjorter 

Mange mønstre .... 11,50 

ET SÆRTILBUD 
Sorte olie regnfrakker 
Kun små størr. 
Normalpris 62,50 nu 19,85 

JmcJc 
BUSSERONNER 
OVERTRÆKSBUKSER 
JAKKER * FRAKKER 

FLYDEVESTE 

HOLMENS BUKSER 

ENGELSKE GENSERE 

ORIG. FÆRØTRØJER 

F L Ø J L S  B E N K L Æ D E R  

S A T I N  B E N K L Æ D E R  

B U S S E R O N N E R  

G U M M  I  S T Ø V L E R  

K Ø J E T Æ P P E R  Største 

Specialfotretning i 

VATTÆPPER ARBEJDSTØJ 

S O V E P O S E R  

Alt i HERRELDV6BRI »amt KONFEKTION 

J. P. BACHER . TORVEGADE 22 . AMG 4502 . 8635 

Køb & salg! 
af lystfartøjer, 

Ringkøbing Skibsradio samt gummibåde 

sælges. Tilbudliste tilsendes gratis ved hen

vendelse til: 

Yachtmæglere 

Bach & Rygård 

Ny Vestergade 71 København K 

Tlf.: Minerva* 765 

FREYTAG SEJl 
SKOVSHOVED HA VIV 

Næste nummer af bladet 

udkommer i novbr. — Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. novbr. 

HUSK! at møde op 

til generalforsamlingen 

Afleveret til postvæsenet den 19sl(M965 
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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7. Når man så i løbet af vinteren allige

vel tager sig en søndagsspadseretur til 

skibet, har man ikke andet at gøre end 

eventuelt at rette lidt ved presennin

gen. 

En god og hyggelig vintersæson! 

Gubbefar. 

Tal med Bill! 
Amager Skum 

Oven Gaden o/v 48 

Hynder syes og skæres efter mål 

Hurtig levering 

Teen-Shop! 
Wrangler og Lee cowboybukser 

Anorakker, Lee skjorter, skisokker, 

islandske trøjer, sømandstrøjer 

O. m. a. 

Oven Gaden o/v 48 - Asta 4003 

ABSALON - SKAN Dl NAVIA 
FORSI KRI NGå aMjusÅehiiicÅéb 

GRØN & WITZKE A/s 

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 

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

Kontortid 9-17 
Telefon: lørdag 9-12 
' 55 70 20 samt efter aftale 

TRY: 
K A R L  P O V L S E N  B O G T R Y K  

S V A N E M O S E G A A R D S V E J 4 

T E L E F O N  3 5 6 7 8 8  

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

Nye og brugte propeller 
samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 
TELEFON 50 87 68 

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 

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! 

Har alt i 

TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTER & ØL 

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  
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Tak 
Tak er et ord, som uvilkårligt kommer, 

når der er noget, man er glad for, eller 

noget man modtager. I dette tilfælde bru

ger jeg ordet »Tak« til Sundby Sejlklub 

for den enestående dag for de »svagføre« 

og forresten alle, der bidrog til det ene

stående arrangement, ja, jeg synes ikke, 

jeg kan bruge ordet »Tak« tit nok, og 

jeg ved heller ikke, hvem jeg specielt skal 

sende takken til, for det gælder hele be

styrelsen, festudvalget, musikerne og re-

stauratricen med sin stab, og alle dem der 

stillede deres både til rådighed, og ikke 

at forglemme de damer, som frivilligt del

tog i arbejdet i restaurationen. 

Formanden Svend Larsen har mer end 

en gang udtalt, at det var en dag de så 

hen til med glæde, det var for at gøre en 

indsats for nogle, der virkelig trænger, 

og det ved jeg bedre end nogen anden at 

det er rigtigt, det er ikke for at skaffe 

propaganda, men det er da godt for jer 

at vide, at I også derigennem det arbejde, 

får et godt renommé. 

Det er 11 år siden, at vor gode ven 

»Pløk« startede med at invitere 25 han

dicappede i det lille klubhus, og siden 

er den tradition blevet fulgt op, og derfor 

er det en glæde at se »Pløk« igen deltage 

i det arbejde. 

Det bliver mer og mer storslået, og 

hver gang siger vi, at det kan ikke være 

bedre, men der er stadig overraskelser. 

Jeg havde fornøjelsen at sejle med 

»Ruth« og derfor må jeg sende en per

sonlig tak til dens fører og besætning, 

for deres enestående venlighed og gæst

frihed. 

Da vi lagde til kaj i Dragør, kom der 

en havnebetjent, forresten en meget sym

patisk mand, han ville have penge, men 

da han hørte hvad sagen drejede sig om, 

skete der ikke mer. Jeg tilbød nogle torsk 

der lå i en ruse, men det havde ingen 

interesse, for de så ud, som de først 

skulle have kunstigt åndedræt. 

Kort og godt »Sundby Sejlforening« 

kan være stolte af den dag, jeg håber 

ikke det er sidste gang, jeg får lov til at 

være med. 

Der er mange oplevelser endnu fra den 

dag, så jeg kunne godt skrive mer endnu, 

jeg ved også en båd, hvor gæsterne godt 

kunne tænke sig nogle fisk, og minsand

ten, så tog de ud og pilkede, for at glæde 

dem. 

Det synes jeg var pænt gjort af Villy, 

for det viser, at hver især gør det så 

godt, som de formår. 

Det er sadig svært at nævne navne, 

men jeg kommer lige i tanker om Harry 

og Holger sammen med de 4 brandmænd, 

som Tom skaffede, et udmærket orkester 

på 6 mand, som underholdt os ved deres 

dejlige musik og så naverne ikke at for

glemme, jo det var en pragtfuld aften. 

Anna Nielsen. 

Når det kære skib 

skal på land 
Nu kommer snart tiden, hvor skibet skal 

på land igen. Hvis man er ligeglad med 

sit skib, så skal man bare lade pladsman

den hive det op, smide en pressenning 

over det og ellers gå hjem for at gå i 

vinterhi. Gør man det, så lad være med at 

læse mere af denne artikel. For de læsere, 

der er gået videre, vil jeg gerne give nogle 

råd; de gamle helbefarne sejlere kender 

dem, men der er kommet mange nye sej

lere til vor havn i de sidste par år, og det 

er nærmest for dem, jeg skriver, selv om 

der også er flere blandt de erfarne sej

lere, der kan få gavn af at rette sig efter 

dem. 

1. Når båden står på sine klodser, vask 

den omhyggelig indvendig som udven

dig. Det er meget vigtigt, at det bliver 

gjort omhyggeligt, især hvis det er 

klinkbyggede både. Den mindste smu

le vand i nodderne kan få katastrofale 

virkninger, når frosten kommer, idet 

isen kan sprænge et par nagler. Så har 

man en læk, man til den næste sæson 

får meget svært ved at finde. 

2. Skrab alt løs maling eller lak af, lad 

træet stå og blive helt tørt, gå så ned 

og giv de tørre pletter noget linolie 

eller tyndt fernis. 

3. Motoren: Åbn for aftapningshanen, 

lad alt vand løbe ud, start motoren, 

lad den blive så varm, så den er helt 

tør, fyld så vandkamrene op med solar

olie, eller hvis man har noget brugt 

motorolie. Det vil forlænge motorblok

kens levetid til det dobbelte. 

Tag magneten af, hvis der ikke allerede 

er sat mærker af, hvor den skal sidde, 

så gør det. Man er så fri for til foråret 

at rode med den for at finde den rigtige 

stilling. Lad være med at smide den 

over i skabet, eller i en fugtig kælder, 

opbevar den på et tørt sted; man er 

da sikker på, at den er i orden, når den 

skal bruges igen. 

Karburatoren tager man også af. Den 

tager man med hjem, så man i fred og 

ro kan sidde og skille den ad, rense 

den omhyggeligt — vinteren er lang, 

så man får jo nok stunder til det. 

Man må huske at tage de gode tænd

rør af, dem tager man også med hjem 

og renser, inden man sætter nogle 

gamle tændrør i, hælder man ren og 

god motorolie ned i cylindrene og ved 

ventilerne. 

Hvis der er batteritænding, tag strøm

fordeleren af, opbevar den på et tørt 

sted. 

4. Akkumulatoren? Ja, om den er selv 

sagkundskaben uenig. Nogle holder på, 

at den skal tømmes for syre og fyldes 

op med destilleret vand og selvfølgelig 

sættes frostfrit, andre at den blot skal 

fuldt oplades og sættes frostfrit. 

Det sidste kan jeg ihvertfald anbefale, 

idet jeg aldrig har brugt andet, og jeg 

har haft akkumulatorer, der har holdt 

op til 8—9 år. Det er vel overflødigt at 

bemærke, at man tømmer sine brænd

stoftanke. Det gør vi jo alle? 

5. Nået så langt kan vi lægge vinter-pre-

senning på, men lad nu være med at 

pakke skibet ind, som om det var en 

postpakke, der skal sendes til moster 

Fie. Lad der dog komme luft til, for 

ellers kunne man lige så godt spare 

sig det arbejde, man har gjort. Jeg vil 

enda sige, at skibet havde bedre af at 

ligge for vind og vejr end at ligge hele 

vinteren i indelukket og rådden lugt. 

6. Fortøjninger og sten, dem har vi vel 

også fået op og set efter, ellers kan vi 

være sikker på, at til næste sæson — 

og det skal nok passe, når vi en sen 

aften, blæsende og kold, kommer hjem 

fra en sejltur — så er fortøjningen gå

et, og den uskyldige nabo får selvføl

gelig skyld for, at det er ham, der har 

oversejlet den. 
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Vi modes alle 
til den ordinære halvårlige 

G E N E R A L F O R S A M L I N G  
mandag den 25. oktober kl. 19.30 præcis 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 Viggo Hind 

Juniorlederen Viggo Keller 

2 repræsentanter Sigfred Christensen og 
Harald Henriksen 

(begge modtager ikke genvalg) 

2 suppleanter 

Kassereren åbner for indbetaling kl. 18. 

Forslag til 
generalforsamlingen 

Fra bestyrelsen foreligger 2 forslag. 

1) Alle bådejere i S. S. F. af sejl eller 

motordrevne fartøjer skal være ansvars-

forsikrede. 

Fra A/S Gunnar Hansens Assurance

agenturer Æblevej 52, F. Tlf. 34 16 45, har 

vi modtaget et tilbud om fælles ansvars

forsikring for S.S.F. fartøjer. 

Efter opfordring fremsender vi hermed 

diverse materiale vedrørende ansvarsfor

sikring af lystfartøjer, og endvidere ved

lægges begæring til brug ved tegning af 

brand og/eller tyveriforsikring af lystfar

tøj. 

Præmien for ansvarsforsikring andrager 

således: 

både med fart ikke over 15 knob 15,00. 

både med fart ikke over 40 knob 25,00. 

både med fart over 40 knob 25,00 plus 

300 kr. selvforsikring 

disse præmier forudsætter kollektiv teg

ning, dog gerne exclusive medlemmer der 

har kaskoforsikret. 

Præmien opkræves hvert års 1. april og 

tilbagebetaling ved afgang finder ikke 

sted. 

Eventuel tilgang i årets løb reguleres 

hver måned og uanset tilmeldingstids-

punktet andrager præmien altid som oven

for anført. 

Brand og tyveriforsikring tegnes af det 

enkelte medlem, og præmien herfor an

drager for brand kr. 4,00 pr. 1.000 kr.s 

forsikringssum, og for tyveri kr. 6,00 pr. 

1.000 kr.s forsikringssum. 

Gerne til tjeneste med alle yderligere 

oplysninger. 

Uanset det i policen anførte dækker 

forsikringen det erstatningsansvar, som 

forsikringstageren udenfor kontraktfor

hold i forsikringstiden pådrager sig ved 

skadevoldende handlinger eller undladel

ser i egenskab af ejer eller bruger af an

førte lystfartøj. 

Tilsvarende ansvar, der påhviler den 

bruger, som med forsikringstagerens billi

gelse benytter fartøjet, er omfattet. Dog 

skal en af denne for samme risiko tegnet 

forsikring gå forud for nærværende. 

løvrigt gælder ovenstående almindelige 

forsikringsbetingelser, forsåvidt disse kan 

bringes til anvendelse. 

Sejlbåde, der deltager i kapsejlals, er 

kun dækket på betingelse af, at forsik

ringstageren ved enhver skade bærer en 

selvrisiko på kr. 300,00. 

Forsikringen dækker ikke ansvar for: 

a. skade, der tilføjes den eller de forsik

rede, disses ægtefælle, børn eller så

danne andre slægtninge med hvilke 

forsikrede fører fælles husholdning. 

b. krav, der støtter sig på forsikrings- og 

forsørgelseslove. 

c. både, der benyttes i erhvervsøjemed. 

Bestyrelsens forslag omhandler kun an

svarsforsikring — tyveri og brandforsik

ring er frivillig. 

2) Bestyrelsen foreslår paragraf 13, stk. 

2 ændret til følgende. 

Forslag, som ønskes behandlet på gene

ralforsamlingen, skal indsendes skriftlig og 

være bestyrelsen i hænde senest 21 dage 

før generalforsamlingens afholdelse. 



S I D E  8  S S F NR. 10 

Axel Axelsen, 

Øresundsvej 58, S. 

u/Bd. 

Leif Osvald Hansen, 

Ramundsvej 13, S. 

u/Bd. 

Milred Christensen Fries, 

Røde Mellemvej 94, S. 

Kutt. »Pia«. 

Bennt Jørgensen, 

Klintevej 35, Brh. 

Kutt. 

Hardy Sole Madsen, 

Toldbodgade 31, K. 

»Majana«. 

Leif Petersen, 

Lindebugten 50, Vlb. 

Kutt. »Greta«. 

Sv. Aa. Jensen, 

Tobaksvej 43, Søb. 

Mtb. »Lunik II«. 

Poul E. Nielsen, 

Larslejstræde 3, K. 

Mtb. 

Jørgen Grathwohl, 

Aggersvoldvej 7B., Brh. 

Havkr. »Macri II«. 

Dan E. Peitersen, 

Svenskelejren 7, Brh. 

u/Bd. 

Reinar Svendsen, 

Kastelsvej 28, 0. 

u/Bd. 

Søren P. Nielsen, 

Andreas Bjørnsgade 24, K. 

u/Bd. 

Jan Albert Jacobsen, 

Venøgade 9, 0. 

u/Bd. 

Ole Nielsen, 

Skotlands Plads 9, S. 

Juniorer 

Flemming Midtgaard Pedersen, 

Strandhavevej 94, Hv. 

Passive 

Poul Christensen, 

Holbergsgade 17, K. 

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. 

Så er sejlsæsonen ved at være slut for 

i år, desværre, nu gik det lige så godt. 

Eftersommeren var ualmindelig god. Det 

overraskede mig her til den afsluttende 

sejlads til førerbeviset, at der var 6 elever, 

der stillede op. 

Lørdag den 18-9-65 havde jeg udset til 

at være dagen til at afslutte sejlsæsonen 

på, og vi var heldig med vejret. Vind fra 

syd-vest 2—4 og svag sol; hvad mere 

kunne vi forlange. 

Som censor Harald Hansen (Bente Han

sen) » Lærer Bent Kolby og undertegne

de. Følgende elever stillede op til prøve. 

Frede Mikkelsen —- John Nielsen — 

Svend Jensen — Leif Hoe — Kurt Rong-

sted — Verner Poulsen. 

Efter sejladsen samledes Harald, Bent 

og undertegnede i klubhuset og snakkede 

om de forskellige elevers sejlads og blev 

her enig om, at der var intet at udsætte 

på deres sejlads. 

Så hermed vil skolechefen ønske jer til

lykke med førerbeviset som I får ud

leveret på førstkommende generalforsam

ling. Skolechefen. 

Juniorafdelingen 

Søndag den 12. september blev der sej

let om klubmesterskabet for juniorerne, der 

blev sejlet 5 sejladser, hvor der blev skif

tet båd for hver sejlads. I år var det Frank 

Adrian, som vandt klubmesterskabet. 

Søndag den 10. oktober afholdt Junior-

afdelingen prøver for førere af juniorbåde, 

der deltog 6 elever, som alle bestod. De 

nye førere er 

Torben Nielsen — Frank Adrian — 

Mogens Stubbegaard — Stig Kristensen — 

Erik Hendriksen — Georg Irdahi. 

Redaktionen ønsker til lykke! 

Der afholdes førermøde for juniorerne 

den 1. søndag i hver måned. Første gang 

7/11 kl. 10. Husk! Der er mødepligt. 

juniorlederen 

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 

Angående 

medlemsbladet 
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sonalet allerede forefindes, og at omklæd

ningsrum må kunne skabes indenfor de 

allerede skitserede planer. 

2. Et medlem havde andraget om kontin

gentnedsættelse iflg. foreningens love, da 

han får invalidepension og har været med

lem af foreningen i over 25 år. 

Andragendet toges til efterretning og 

godkendtes. 

3. Et medlem, Per Olsen, havde, trods 

flere skriftlige og mundtlige påmindelser, 

endnu ikke fået sit økonomiske mellem

værende med foreningen bragt i orden. 

Bestyrelsen var enig om at tilskrive med

lemmet endnu en gang, og henstille til ham 

at få bragt forholdet i orden, da han i 

modsat fald må betragte sig som slettet af 

foreningen, i henhold til lovenes §§ 5 og 6. 

Fristen var til 16.9. d. å. 

Mødet sluttedes kl. 22,00. 

Bestyrelsen var fuldtallig. 

Sign. Sv. Larsen 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær 

»Amagerkredsen«s 

generalforsamling 
(ordinær) afholdtes mandag den 27. sep

tember 1965 kl. 20,00 i Sundby Sejlfore

nings klubhus; som repræsentanter for de 

tre Amagerklubber var mødt: Aage Riiber, 

Dragør, John Hagemann og Axel Theisen, 

Kastrup, Svend Larsen, Reinhardt Hansen, 

Arent, og N fra Sundby Sejlforening. 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning fra D.S. og kredsen, 

3. Forslag til Dansk Sejlerdag, 

4. Lovændringer, 

5. Valg. 

6. Eventuelt. 

1. Da forsamlingen som sagt ikke var 

så stor, enedes man om at formanden Sv. 

Larsen også varetog dirigenthvervet. 

2. Sv. Larsen bød velkommen og takke

de klubberne for det gode samarbejde i 

1965, håbede det ville vare ved i kommen

de sæsoner. Han gav derefter en god og 

fyldig oversigt over Sejlerdagens og Kred

sens arbejde og problemer i den forløbne 

del af året, meddelte at Dansk Sejlerdag 

nu havde fået et selvstændigt sekretariat 

på H. C. Andersens Boulevard 22, telefon 

nr. 15—8787, oplyset at der på den først

kommende »Sejlerdag« i november 1965 

skal vælges ny formand for D.S., således 

at K.D.Y.s formand ikke mere var »født« 

til dette hverv, til dette mente vi alle, at 

det nok var en fordel om nogle af kred

sene i forvejen havde lidt kontakt med 

hinanden om at samles om en »kompe

tent« sejler til dette meget vigtige hverv. 

Hvis klubberne søger Dansk Idræts

forbund om tilskud, mindede S.L. om, 

at man skulle huske at medsende regn

skab, da andragendet ellers ikke »nød 

fremme« — oplyste, at idrætsforbundets 

tilskud til D.S. nu var oppe på kr. 70.000. 

— Til den olympiske komité var valgt 

Hans Steffensen, Helsingør og Erik Laur

sen, Horsens. Meddelte, at en lovpligtig 

ansvarsforsikring nu kunne tegnes kollek

tivt i klubberne for ca. 15,00 pr. medlem. 

— Sejlunionen har givet kr. 500,00 til »sø

sportens sikkerhedsråd« — samme tilskud 

er givet af »Motorbådsunionen«. Man 

drøftede atter fordelingen af »benzinpen

gene«, og måtte jo med nogen beklagelse 

erkende, at de ikke fordeltes ens i de 

forskellige klubber og søsportssammen-

slutninger, men erkendte, at det næppe var 

muligt at få ensartede linier. — Sv. L. om

talte de store havnepenge der opkrævedes 

i mange af kystens og provinsens hav

ne, man skulle prøve at stoppe de havne, 

der var alt for gridske. Foreslog at for

søge at lave et »Amagerkredsmesterskab« 

for jolletyper, og evt. for enkelte kølbåds-

typer (folkebåde). Fmd. gav referat af et 

møde i Dansk Sejlunion am måleproble

merne for joller, oplyste, at piratjollesej-

leren Vagn Persson blev diskvalificeret 

som D.M. i denne klasse, da hans jolle 

ikke holdt de fastsatte mål. — Omtalte 

D.S.'s instruktionskursus den 23. og 24. 

okt. 1965, der afholdes i K.A.S. klubhus. 

— Oplyste, at »Sejlerdagen« var fastsat til 

lørdag den 27. november 1965 i Langlinie-

pavillonen. 

3. Forslag til D.S. — ingen — men som 

ovenfor nævnt ville man kontakte andre 

»kredse« om forslag til formand for D.S. 

4. Lovændringer — ingen. 

5. Valg: Svend Larsen fortsætter som 

formand for »Amagerkredsen« de første 

to år, jfr. beslutningen på kredsens møde 

den 2. juli 1965. 

6. Eventuelt: Sv. Larsen udtalte, at det 

var S.S.F.'s tur til at afholde fællessej-

ladsen i sommeren 1966, og at dette ville 

blive på en bane nord for Saltholm, — 

man drøftede et evt. fælles indkøb af mær

kebøjer til kapsejladserne, helst plastic

bøjer, ligeledes om muligt et fælles pro

gramomslag med banekort og mærker, til 

brug for Amagerklubberne. Formanden 

uddelte eksemplarer af »Love for Dansk 

Sejlunion« — vedtaget på sejlerdagen 

1964, samt »Love for Dansk Sejlunions 

Kredse«, — efter endnu at have drøftet 

forskellige sejlsportsproblemer, udtalte for

manden ønsket om et fortsat godt samar

bejde og bemærkede herunder, at han 

overhovedet intet havde hørt fra »Rønne 

Sejlklub«, Bornholm, men man måtte for

mode, at »Rønne« selv ville rette henven

delse hertil, hvis de var interesserede, da 

de var underrettede om, at de hørte til 

»Amagerkredsen«. 

Mødet hævet. 

Nye medlemmer 

som søger optagelse 

SuvMy. SejAfloteJwu} 

Aktive 

Edvin Olsen, 

Florensvej 11, S. 

Krgjl. 

Charsten Tipsmark, 

Jenagade 7, S. 

u/Bd. 

Leo Louis Jacobsen, 

Natalie Zahlesvej 17, SV. 

Yaul »Natja«. 

Carsten Lang, 

Delosvej 31, S. 

Coronet. 

Poul Suhr, 

St. Møllevej 30, S. 

u/Bd. 

Kaj O. Nilsson, 

Bjarkesvej 8, F. 

Mtb. »Merete«. 

Kaj E. Olesen, 

Brydes allé 5, S. 

u/Bd. 
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Endvideer fastlagde man arrangementer

ne for resten af året, som følger: 

15. august: Fællessejlads ved Dragør. 

21. august: Svagføretur. 

29. august: Søndagssejlads. 

5. september : Søndagssejlads og på-

lidelighedsløb for motorbåde. 

12. september: Klubmesterskab for 

joller og juniorbåde. 

18.—19. september: Mannetur. 

9. oktober: Afriggergilde. 

2. oktober: Juniorbal. 

17. oktober: Fællestur til West. 

6. november: Andespil. 

13. november: Juniorbal. 

4. december: Andespil. 

11. december : Juniorbal. 

Formanden takkede for god ro og or

den, og mødet sluttede kl. 24,00. 

Sign. Sv. Larsen 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær 

Bestyrelsesmødet 
d. 2/9 1965 

Kapsejladschefen havde meldt forfald, 

øvrige bestyrelse og redaktøren tilstede. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Protokol. 

3. Generalforsamlingen. 

4. Havn og plads. 

5. Klubhus og fester. 

6. Sejlerskolen. 

7. Juniorafdelingen. 

8. Eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen og be

gyndte med at rette en tak til alle, som 

havde været behjælpelige med at gøre 

svagføreturen til en uforglemmelig dag for 

vore gæster både til bådejerne, til damerne 

som havde hjulpet med serveringen og i 

køkkenet, og til alle som havde hjulpet. 

Der blev oplæst diverse skrivelser, som 

blev taget til efterretning. 

Formanden havde ringet til Ing. Sternow 

ang. ndr. mole, og det oplystes, at man 

havde indhentet tilbud fra Beck og fra 

Jakob Petersen. 

Endvidere oplystes det, at kloakerne må 

renses, hurtigst muligt. 

Der skal tegnes en brandforsikring på 

benzintankene, iflg. kontrakten. 

Foreningen har modtaget de første pen

ge fra benzinmanden, kr. 993,70. 

Rotaryklubben vil gerne benytte klub

huset, også i september måned. 

Man har modtaget en skrivelse fra for

sikringsselskabet FYN, ang. ansvarsforsik

ring for bådejere, herom nærmere i bla

det. 

Forsikringsselskabet BALTICA har til

sendt en skrivelse samt en planche med 

de nye farvandsafmærkninger og oplyser, 

at medlemmer kan rekvirere eksemplarer 

ved henvendelse til selskabet. 

Oplyste at der er indkøbt et barometer 

som gave til Hellerup sejlklub i anledning 

af jubilæet. 

Man drøftede problemet, Preben Præ

gel, og bestyrelsen vedtog eenstemmigt at 

tilskrive medlemmet om at melde sig ud af 

Sundby Sejl-forening, eller, i modsat fald 

vil medlemmet få karantæne til førstkom

mende generalforsamling, hvor bestyrelsen 

vil henstille til generalforsamlingen at eks

kludere medlemmet. Preben Prægel vil i 

så fald få 14 dage til at klare sit fartøj i. 

Forskellige medlemmer er blevet tilskre

vet om at klare deres økonomiske mellem

værende med foreningen eller at fjerne 

deres fartøj fra havnen. 

Ved indsendte bidrag og i sparebøsserne 

er der til svagføreturen indkommet kr. 

447,53, hvilket er modtaget med tak. 

2. Protokollen oplæstes. 

3. Generalforsamlingen fastsattes til 

mandag den 25. oktober kl. 19.30. 

med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning. 

3. Lovændringsforslag. 

4. Andre forslag. 

5. Valg til bestyrelsen. 

6. Eventuelt. 

Følgende er på valg: Formanden, Sv. 

Larsen, 'kapsejladschef Viggo Hind, juni

orleder Viggo Keller, 2 repræsentanter: 

Sigfred Christensen og Harald Henriksen, 

(sidstnævnte modtager ikke genvalg). End

videre vælges 2 suppleanter. 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 

senest mandag den 11. okt. kl. 19.30. 

Fra bestyrelsen vil der blive stillet for

slag til generalforsamlingen om, at forslag 

der ønskes behandlet på generalforsamlin

gen, skal være bestyrelsen i hænde senest 

3 uger før generalforsamlingen. 

4. Tom Larsen udtalte, at stikbroerne 

ved slæbestederne må bringes i orden, og 

at pladsmand Munk har afgivet tilbud på 

arbejdet, kr. 500,00 uden materialer. 

Endvidere må hovedsporet understøttes, 

evt. med betonsveller. 

Motorskuret og masteskuret skal nu ryd

des. 

5. Afriggergildet er fastsat til lørdag den 

9. oktober kl. 18,30. Billetter å kr. 15,00 

pr. stk., senest mandag den 4.10. i restau

rationen. 

Fra 15. oktober til 1. april lukkes klub

huset, mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 

18.00. 

Fællesturen til WEST( søndag den 17. 

10., afgang fra Sundby kl. 9,00, spisning 

ca. kl. 11.00. 

Tanken om anskaffelse af en opslags

tavle i forhallen er droppet, da en sådan 

vil blive for kostbar. 

6. Fra sejlerskolen var der intet. 

7. Formanden henstillede, at der blev 

udvist noget mere disciplin i juniorafde

lingen, det må ikke være de unge menne

sker, der bestemmer farten, det skal være 

sådan, at alle juniorerne kan komme ud 

at sejle. 

8. Til eventuelt var der intet ,og for

manden takkede for god ro og orden. 

Mødet slut kl. 00.05. 

Sign. Sv. Larsen 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær 

Bestyrelsesmødet 
d. 9/9 1965 

Dagsorden: 

1. Tegning fra arkitekten vedr. ombygn. 

2. Andragende om kontingentnedsættelse. 

3. Sag vedr. Per Olsen. 

1. Formanden foreviste en omarbejdet 

tegning fra arkitekten, hvori arkt. havde 

tilføjet yderligere 1 meters tilbygning for

uden den allerede projekterede tilbygning. 

Dette var sket efter, at arkitekten og sund

hedsmyndighederne havde beset lokalite

terne og fundet, at der måtte tilføjes toilet 

og omklædningsrum for køkkenpersonalet. 

Formanden havde ved telefonopringning 

til arkitekten gjort denne opmærksom på, 

at man fra bestyrelsens side ikke anser 

yderligeer tilbygning, da et toilet for per-
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5. Adrian oplyste, at sejlerskolen havde 

fået masser af elever, der er nu 6 elever på 

hvert hold fra mandag til fredag incl. 

6. Keller oplyste, at kapsejladsen om 

den halve juniorbåd blev vundet af 

FREM, nr. 2 blev KASTRUP og nr. 3, 

S.S.F. 

Sommerturen starter 4. juli og går syd

på. 

7. Ang. kapsejlads henstilledes det, at 

man sejler langsomt forbi dommerskibet, 

når man passerer dette. 

Endvidere omtaltes også sejlads i ren

den til vor havn, og det blev fastslået, at 

renden også må betragtes som en del af 

havnen, og som folge deraf må besejling 

af renden foregå med nedsat fart. 

8. Egon Kjeldsen havde bragt i erfaring, 

at OLSKIND & STANDARD havde 

skænket præmier til forskellige formål, og 

anbefalede at vi skriver til O. &. S., med 

anmodning om at få tildelt sådanne præ

mier. 

Formanden takkede for god ro og orden 

og modet sluttede kl. 23,40. 

Sign. Sv. Larsen 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær 

B esty re I ses m ød et 
d. 2/8 1965 

Bestyrelsen fuldtallig. 

Kasserer og redaktør tilstede. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Protokol. 

3. Havn og plads. 

4. Klubhus og fester. 

5. Sejlerskolen. 

6. Junior afdelingen. 

7. Kapsejlads. 

8. Eventuelt. 

3 medlemmer var tilsagt til bestyrelses

mødet i anledning af en tyverisag på plad

sen, det påståede tyveri var af et fjerde 

medlem anmeldt til formanden. 

Det drejede sig om, at et medlem havde 

stået i sit skur og derfra set, at et andet 

medlem var ved at pille ved en skruestik 

som sad på en kasse der henstod på ndr. 

plads. Medlemmet som så det henvendte 

sig derefter til to andre medlemmer som 

stod og arbejdede noget længere borte, og 

gjorde dem opmærksom på, hvad der var 

ved at ske. Formanden havde forud for 

mødet haft en samtale med medlemmet 

der formodedes at have stjålet skruestik

ken og opfordret denne til, hvis han havde 

skruestikken, at melde sig ud af forenin

gen, da eksklusion ellers ville blive følgen. 

Medlemmet havde nægtet at melde sig 

ud, idet han påstod sig uskyldigt mis

tænkt. 

Medlemmet var i øvrigt forhindret i at 

møde til bestyrelsesmødet. 

Det første medlem forklarede overfor 

bestyrelsen, at han, som før nævnt havde 

stået i sit skur, og derfra set at vedkom

mende havde puttet fløjmøtrikkerne i lom

men, hvorefter han havde set (fra samme 

sted som de to andre medlemmer) skrue

stikken glide ned i en brændesæk, og 

medlemmet gå ud igennem lågen. 

Adspurgt, forklarede de to andre vidner, 

at de på den lange afstand ikke kunne se 

om der blev puttet nogen skruestik i en 

sæk, de kunne derfor ikke sige, at ved

kommende havde stjålet skruestikken. 

Efter de tre vidners forklaring, diskute

rede bestyrelsen sagen, og man kom til 

den konklusion, at man ikke kunne fore

tage nogen eksklusion på det foreliggende 

grundlag, da påstand står mod påstand, 

men hvis den bestjålne, ad anden vej, kan 

skaffe bevis for, hvem der har stjålet 

skruestikken, da vil bestyrelsen tage sagen 

op påny. 

Formanden oplæste div. skrivelser som 

toges til efterretning. 

En skrivelse fra Kastrup politi, med en 

henstilling til lystsejlere om at afholde sig 

fra at genere rutetrafikken i sejlrenderne, 

vil blive aftrykt i bladet. 

Det oplystes endvidere, at kontorchef 

Grønlund og markmanden havde været i 

Sundby Sejl-forening, og sammen med for

manden besigtiget havnen. 

Formanden havde talt med Ing. Sternow 

ang. den østlige mole og havde fået oplyst, 

at pengene er til rådighed. Formanden 

havde herefter udtrykt ønske om, at ar

bejdet kunne påbegyndes omkring 15. ok

tober, af hensyn til bådene i vandet, og 

Ing. Sternow havde lovet at bringe dette 

videre. 

Man beså de ændrede tegninger til om

bygning af klubhuset, hvortil var føjet to 

brusebade. Med undtagelse af, at man øn

skede telefonboxen flyttet til det lille rum 

ved den store sal, var man enige om at 

sige god for projektet. 

Det oplystes, at Strandgård er ved at 

rigge til udgravning af renden. 

Formanden sluttede med at rette en tak 

til Arndt Adrian, fordi han havde led

saget juniorerne på feriesejladsen og ud

trykte sin glæde over, at S. S. F.s juniorer 

ikke var implicerede i de gale streger, som 

var blevet begået af andre juniorer på 

Femø. 

2. Protokollen oplæstes. 

3. Harald Henriksen havde modtaget til

bud fra smedemesteren på istandsættelse 

af begge drejeskiverne, samt set på en let

metalmast hos Petersen S. Albeck. Tom 

Larsen skal nu tage ud og se på masten. 

Harald udtalte, at de sidste pladser nu 

er delt ud, man har måske været noget 

uheldige og fået placeret nogle for brede 

både på forkerte pladser, da en del har 

været på feriesejlads, og man har derfor 

overvurderet pladserne. Dette forhold vil 

man nu søge at råde bod på. Medlemmer, 

der har ligget på sommerferiepladser i 

ferietiden, må nu henvises til at søge mid

lertidig plads andetsteds. 

Tom Larsen udtalte, at der må gøres 

noget for at undgå det forfærdelige grise

ri ved skarnbøtterne, endvidere at anduv-

ningsbøjen skal bringes i orden og lægges 

på plads. 

Endvidere omtaltes støvplagen på sdr. 

mole. 

4. Sigfred Christensen omtalte Svagføre-

turen d. 21. august, og Tom lovede at for

søge at skaffe tre mand til at underholde 

gæsterne denne dag. 

Endvidere omtaltes MANNETUREN. 

Pløk oplyste, at mikrofonen er i orden 

og højttalerne er afstemte og forsynet med 

afbrydere. Pløk oplyste endvidere, at pin

seturen havde givet ca. 200.—- til forenin

gen. 

5. Sejlerskolen. Undervisningsaftenerne 

endnu ikke fastlagt, nærmere vil fremkom

me senere. 

6. Juniorlederen ønskede gerne tilstået 

nogle ledige lørdag aftener til afholdelse 

af juniorballer, da juniorafdelingen skal 

bruge mange penge, blandt andet skal rig

gene fornyes på fire af juniorbådene in

den næste sæson. 

8. Eventuelt: Pløk forespurgte om, hvor

dan med motorbåden TØF, og formanden 

svarede hertil, at ejeren havde fået besked 

på at fjerne sin båd i indeværende uge. 
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Freytag og Henning Jensen vil hver 

skænke % optimistjollesejl til foreningen. 

Endvidere blev der oplæst lovene for 

D. S.s kredse. 

Formanden udtalte, at der må afholdes 

et kredsmøde, da der skal vælges en kreds-

bestyrelse; man vedtog at Viggo Hind skal 

deltage i mødet sammen med formanden. 

Der var et brev fra Carl Nielsen og 

Mimi, som beklagede, at de ikke kunne 

være tilstede ved standerhejsningen, men 

de sendte en skærv til juniorarbejdet. 

2. Protokollen oplæstes. 

3. På forespørgsel ang. jolleslæbestedet, 

oplyste Tom Larsen, at Strandgård skal 

ramme en pæl ned først, før slæbestedet 

kan lægges ud. 

Endvidere vil man forsøge at lægge en 

jernplade ud ved det ndr. slæbested, da 

det er vanskeligt at sætte speedbåde ud. 

Det oplystes, at bådebygger Midtgård 

betaler ikr. 25,00 for hvert fartøj han sø

sætter i S. S. F.s havn. 

Tom udtalte, at hovedsporet på ndr. 

plads må udbedres til efteråret evt. lægges 

på betonsveller. 

4. Sigfred Christensen udtalte, at vi må 

have en ny mikrofon til højttaleranlæg

get. Egon Kjeldsen vil forsøge at skaffe et 

gennem en god forbindelse. 

Til festen Set. Hansaften vil der blive 

solgt baltegn, da festerne ellers vil blive 

for dyre for foreningen. 

5. Arndt Adrian oplyste, at der ikke er 

særlig stor tilslutning til sejlerskolen, kun 

9 deltagere har meldt sig. Det overvejes 

derfor at anvende øvelsesbåden, delvis, til 

juniorsejlads. 

6. Kapsejladschefen oplyste, at aftensej

ladsen, onsdag den 23.6. vil blive flyttet til 

tirsdag den 22.6. grundet Set. Hansaften. 

7. Optimistjollerne vil, efter anmodning, 

få lov til at ligge ved sdr. slæbested, man 

vil lave en rampe til oplægningen, og op

timisterne vil der være under bedre op

sigt. 

30. maj er der sejlads om Den halve 

juniorbåd, der kommer 45 juniorer, samt 

en repræsentant fra hver deltagende klub. 

Man har fået en præmie af PLØK, samt 

lovning på een af Erik Sølvsmed. 

Nogle juniorer havde ytret ønske om at 

lave deres egen pinsetur, men det er fast

slået, at klubbens både skal deltage i den 

af foreningens arrangerede pinsetur til 

Dragør. 

Man har solgt 3 storsejl og 2 fokke af 

de ældste for kr. 300,00, samt det gamle 

jollesejl for kr. 200,00. Man har alligevel 

2 stel sejl til hver båd. 

Man har endvidere fået nye sejl til op

timistjollerne. 

Rigningen til de gamle juniorbåde træn

ger til at udskiftes. 

Der skal afholdes flydeprøve med juni

orbådene, inden sejladserne begynder. Fra 

Skolechefen bekendtgjordes det at det, ved 

sejlerskolen samt under øvelses- og kap

sejlads, er forbudt at anvende gummi

støvler. 

8. Eventuelt. Intet. 

Mødet slut kl. 23,30. 

Sign. Sv. Larsen 

formand 

Reinhardt Hansen 

sekretær 

Bestyrelsesmødet 
d. 17/6 1965 

Kassererske og redaktør tilstede. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Protokol. 

3. Havn og plads. 

4. Klubhus og fester. 

5. Sejlerskolen. 

6. Juniorafdelingen. 

7. Kapsejlads. 

8. Eventuelt. 

1. Formanden bod velkommen, og op

lyste, at han havde ringet til kontorchef 

Grønlund ang. reparation af bolværket, 

sagen er endnu ikke helt klar fra borger

repræsentationens side. 

Desuden oplystes det, at der er bevilget 

5000,—- kr. til oprensning af renden. 

Foreningen har fået foræret 10 stk. Esso-

guide, disse vil blive brugt som præmier. 

Der var meddelelse om optryk af de nye 

kapsejladsregler, disse vil blive forhandlet 

af juniorerne. 

Endvidere oplystes det, at det under for

rige møde omtalte sejl er skænket af Frey

tag alene. 

Diverse skrivelser oplæstes og toges til 

efterretning. 

2. Protokollen oplæstes. 

3. Havneudvalget og formanden har den 

17.6. været på rundtur på pladsen og set 

på de både, som stadig henstår på plad

sen, ejerne vil blive tilskrevet om at fjerne 

disse både. 

Pladsen er nu ved at blive renset og 

ryddet. 

Alle skure vil nu blive aflkontrolleret, 

da der findes flere skure end der bliver 

betalt for. Bestyrelsen vil forsøge at ud

tænke et system, så man kan have bedre 

kontrol med skurene. 

Det blev stærkt understreget, at maske

ret salg af både ikke vil blive tolereret. 

Om barnevogne, henstillet på broerne, 

oplystes det, at disse er til stor gene, og at 

de var i stor fare for at blive skubbet i 

vandet, barnevogne må kun henstilles på 

land. 

Alt lys på pladsen er nu bragt i orden. 

Der sikal indhentes tilbud på reparation 

af drejeskiverne. 

Ang. Børges OK jolle, oplystes det, at 

Jørn er symbolsk ejer af jollen, hvilket 

Børge ikke har anmeldt til havneudvalget, 

endvidere har Per Olsen 2 joller. Børge og 

Per Olsen skal tilskrives om at redegøre 

for deres forhold. 

4. Sigfred Christensen efterlyste den 

længe lovede mikrofon, den skal bruges 

til Set. Hansfesten. Endvidere ville han ger

ne have kulørte lamper op på pladsen til 

festen, dette enedes man om at bringe til 

udførelse. 

Man vil endvidere anskaffe en opslags

tavle til bekendtgørelser, tavlen sikal an

bringes i indgangen til klubhuset. 

Det må bringes til medlemmernes kund

skab, at stolene og bordene udenfor klub

huset ikke må fjernes fra deres pladser. 

Manneturen fastsattes til lørdag den 18. 

september. 

Turen til West vil blive nærmere be

kendtgjort senere. 

Der omtaltes et kedeligt tyveri, fore

gået på pinseturen, hvor PLØK blev be

stjålet, man fik fat i tyveknægten som, 

desværre, viste sig at være en god bekendt 

af Sundby Sejl-forening. 
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PROTOKOLLEN 
Bestyrelsesmødet 

d. 12/4 1965 

Bestyrelsen fuldtallig. 

Kasserersken var modt. 

Redaktøren ikke mødt. 

Dagsorden: 

1. Konstituering. 

2. Beretning. 

3. Protokol. 

4. Havn og plads. 

5. Klubhus og fester. 

6. Sejlerskolen. 

7. Kapsejlads. 

8. Juniorafdelingen. 

9. Eventuelt. 

1. Bestyrelsen konstituerede sig med føl

gende nye medlemmer, efter forårsgeneral-

forsamlingen, Tom Larsen, som lod sig 

overtale til at fortsætte sit arbejde i be

styrelsen, genindtrådte i havneudvalget, og 

Egon Kjeldsen, som var nyvalgt, indtrådte 

i klubhusudvalget. 

2. Formanden oplæste div. skrivelser 

som toges til efterretning. 

Oplyste endvidere at brystmærker er be

stilt hos etiketvæveriet. 

Oplæste referat fra D. S., angående 

kredslove, der vil blive udfærdiget stan-

dardlove, som kredsene selv kan pynte på, 

så de kommer til at passe til hver enkelt 

kreds' særlige behov. 

Indmeldelse i K. S. U. er sket, og kon

tingentet er betalt. 

Sv. Larsen havde talt med arkitekt Han

sen angående ombygningen som må for

synes med et par brusebade. 

3 stk. brændstofstandere fra O K vil 

blive opstillet ca. 1. maj. 

Formanden oplyste, at Strandgård var 

næsten færdig med arbejdet i havnen, og 

at boltehovederne på ndr. slæbested er 

blevet ordnet. Strandgård skal endvidere 

ramme de pæle, der mangler. 

Strandgård vil give foreningen en lille 

rambuk, som kan monteres på prammen, 

så vi kan i påkommende tilfælde selv ram

me med håndkraft. 

Formanden havde ringet til Ing. Lund 

fra kloakvæsnet, som havde udtalt, at rør

lægning af kanalen ville koste ca. 200.000 

kr., og dette kunne man ikke ofre, man 

havde derfor henvendt sig til jordkontoret, 

fra hvilket vi derefter vil høre nærmere. 

Der er kommet rørbukke til masterne på 

pladsen øst for masteskuret. 

Formanden udtalte en varm tak til Tom 

og hans hjælpere for det store arbejde, de 

havde udført med at indrette legeplads for 

børnene o.s.v. 

Ang. kontorets åbningstid for kontin

gentindbetaling, foresloges det, at man 

skulle holde åbent torsdag aften, i stedet 

for fredag. Dette vedtoges enstemmigt at 

praktisere fra 1. maj at regne. 

Ang. forbudet mod anvendelse af el-

slibemaskiner på søn- og helligdage, ene

des man om at dispensere fra dette for

bud, skærtorsdag og langfredag, grundet 

det dårlige forårsvejr. 

Skinnerne på sdr. slæbested er nu i 

orden, de hviler på tømmer, da det gamle 

tømmer var friskt og godt. Betonsveller 

kan ikke hvile på sand. 

3. Protokollen oplæstes. 

4. Harald Henriksen ønskede udført en 

forbedring på sdr. slæbested, da det er 

svært at udsætte speedbåde derfra. 

Sigfred Chrisensen rettede forespørgsel 

ang. den tidl. omdiskuterede pladsleje for 

skydepramme. Spørgsmålet blev nærmere 

præciseret. 

5. Egon Kjeldsen klagede over, at der en 

lørdag aften, hvor der var fest i salen, var 

blevet nægtet servering til medlemmer som 

opholdt sig i skipperstuen efter kl. 23,00, 

og udtalte at det skabte stor utilfredshed 

blandt medlemmerne, når der alligevel var 

servering i salen. 

Sv. Larsen svarede hertil, at lukketiden 

er kl. 23.000, men at man i et tilfælde som 

omtalte, kunne have udvist bedre kon

duite, i øvrigt måtte klubhusudvalget have 

mere hånd i hanke med, hvad der foregik 

i klubhuset. 

Ang. restaurationsforholdene, enedes 

man om, at de af bestyrelsen een gang 

vedtagne bestemmelser må overholdes, 

uanset alt. 

6. Skolechefen havde et problem, han 

mangler lærere til sejlerskolen. 

7. Kapsejladschefen oplyste, at aften

kapsejladserne starter onsdag den 26.5. 

8. Juniorlderen oplyste, at der den 30. 

maj er kapsejlads om den halve juniorbåd, 

med deltagelse af, foruden vore egne, Ka

strup, Frem, Enigheden og Hvidovre. 

Juniorerne har, af overskud fra fester, 

indkøbt nye sejl til nr. 91, samt 2 nye 

cocpitpressenninger. 

9. Til eventuelt. Intet. 

Modet slut kl. 23,05. 

Sv. A. Larsen 

formand 

Reinhardt Hansen 

sekretær 

Bestyrelsesmødet 
d. 18 5 1965 

Harald Henriksen sygemeldt. 

Kassererske og redaktøren tilstede. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Protokol. 

3. Havn og plads. 

4. Klubhus og fester. 

5. Sejlerskolen. 

6. Kapsejlads. 

7. Juniorafdelingen. 

8. Eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen og hen

vendte sig derefter til Kaj Guldbeck, der 

var tilsagt til mødet og udbad sig en for

klaring på, hvorfor Kaj havde forsøgt at 

modsætte sig bestyrelsens forsøg på at 

skabe ro under en mindre urolighed ved 

festen efter standerhejsningen. 

Kaj forklarede, at han fandt, at der blev 

begået en uretfærdighed mod et medlem, 

og dette syntes han ikke at kunne sidde 

overhørig. 

Efter en kort debat enedes man dog om 

at sålænge bestyrelsen sidder som lovligt 

valgt af generalforsamlingen, så må denne 

alene bestemme hvornår det er tid at slutte 

en fest. 

Derefter oplæstes div. takkekort og skri

velser som toges til efterretning. 

Det oplystes, at den nye 20 m3 tank nu 

er på plads og i orden. 

Fordelingsudvalget, vedr. benzinafgifts-

refusionsordningen, vil afholde sit næste 

møde i november 1965 i Sundby Sejl

forening. 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej, S. — Telf. 5832 96 

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK |SEJLUNION 

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

Næstformand: Harald Henriksen, Kaprifolievej 12 58 13 75 

Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 

Kasserer: Anni"Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 

Havneudvalg: Tom Larsen, Ålandsgade 29 AM 7363 
og Harald Henriksen, Kaprifolievej 12 58 13 75 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33 AM 9247 y 
Egon Kjeldsen, Finlandsgade 29 Am 1819 

Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 1966 

Skolechef: Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S AM 92 56 

Kapsejladschef: Viggo Hind, Kingosvej 54, Tåstrup 992352 

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 -j 9^80 

3 -  C  °o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0 

K ammever * 
formanden og 
havneudvalget 

træffes 

hver torsdag: 
kl. 19-20.30 

i klubhuset 

tlf. Sr 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Mød op på generalforsamlingen! 

Mandag* d. 25. oktober kl. 19,30. 

Hvorfor gå over Amager Strandvej ? 

Shoppen 
Telf. As. 2S7 

Fører alt i 

Malervarer og 

lakker. 

Alt i bådeudstyr og 

tovværk. 

* 

Til dagens billigste 

priser. 

Forhandler af GIBB kådeudstyr og Samcolastik. 
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NUMIHER lO OKTOBER 1005 24. ÅRGANG 

STORT ANDESPIL 
afholdes 

lørdag den 6. november 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. 

F E S T U D V A L G E T  
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S E J L S P O R T S G L Æ D E R  I  

S E J L S P O R T S K L Æ D E R  F R A  BACHER 
Gult sejlsportstøj 
Standard kvalitet 
Bukser 
Jakke m. hætte.... 

30.00 
44.OO 

Gul standard 
Busseronne 

Den rigtige facon.. 32. OO 

Dunlop blå 
Sejlsportssko 
Til damer 
„ herrer 

33,50 
38, SO 

Engelske (Gensere) 
Søm ands sweater s 

Størr. 1 51.OO 

Ternede bomulds 
Skjorter 

Mange mønstre .... 11,50 

ET SÆRTILBUD 
Sorte olie regnfrakker 
Kun små størr. 
Normalpris 62,50 nu 19,85 

J fncdc 
BUSSERONNER 
OVERTRÆKSBUKSER 
JAKKER * FRAKKER 

ÉJlvsthøms 
FLYDEVESTE 

H O L M E N S  B U K S E R  

ENGELSKE GENSERE 

ORIG. FÆRØTRØJER 

FLØJLS BENKLÆDER 

S A T I N  B E N K L Æ D E R  

B U S S E R O N N E R  

G U M M  I S T Ø V L E R  

K Ø J E T Æ P P E R  Største 

Specialforretning i 
VATTÆPPER ARBEJDSTØJ 

S O V E P O S E R  

Alt i HBRRELENUERI samt KONFEKTION 

J. P. BACHER . TORVEGADE 22 . AVI« 4502 . 8635 

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 

BÅdmotorer 
Njre og brugte, alle fabrikater og H-K. 

Nye og bragte propeller 
samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 
TELEFON 50 87 68 

K A R L  P O V L S E N  B O G T R Y K  
S  V  A  N  E  M  O  S  E  G  A  A  R  D  S  V  E  J  4  

T E L E F O N  3 5  6 7  8 8  

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 
Statsexom. ejendomsmæglere 

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

Telefon: 
* 55 70 20 

Kontortid 9-17 
lørdag 9-12 
samt efter aftale 

Afleveret til postvæsenet den 17«9sl965 
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 



N R .  9  S S F S I D E  7  

Tal med Bill! 
Amager Skum 

Oven Gaden o/v 48 

Hynder syes og skæres efter mål 

Hurtig levering 

Teen-Shop! 
Wrangler og Lee cowboybukser 

Anorakker, Lee skjorter, skisokker, 

islandske trøjer, sømandstrøjer 

0. m. a. 

Oven Gaden o/v 48 - Asta 4003 

AB SALON-S KAN DIN AVI A 
AamaX&ejctmck. FORSI KRI NGÅ aittieSefeWiWft/ 

GRØN & WITZKE A/s 

Amagerklubbernes 
årlige fælles kapsejlads 

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 2719u 

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

Dragør Sejlklub, Kastrup Sejlklub og 

Sundby Sejl-Forening stod som arrangø

rer af den årlige fælleskapsejlads ud for 

Dragør, søndag den 25. august. Dagen 

oprandt med det skønneste sommervejr 

man kunne tænke sig, næsten ingen vind 

og strøm, et rigtigt magsvejr for — mo

torbåde — men til en så stor sejlads 

kunne man godt ha' ønsket noget mere 

luft. Der deltog 125 fartøjer af næsten alle 

kategorier indenfor kølbåde og joller. 

På jollebanen blev der startet præcist, 

men på den store bane længere til søs 

måtte starten udsættes en halv times tid, 

for det kneb for de store både at nå ud 

til startpladsen. Trods den liden luft fik 

de store både en god start. Under hele 

sejladsen drillede vinden, den døde hen, 

kom igen, men fra en anden kant, så po

sitionerne ændredes ustandseligt. På jolle

banen var forholdet omtrent det samme, 

der var ikke megen fart over jollerne. Et 

par fragtdampere stoppede op for at lade 

jollerne passere, men det faldt åbenbart 

ikke en af rutebådene ind, den brasede 

igennem jollefeltet, så en eller to måtte 

vende, og de andre fik en ordentlig gyn

getur, og her kunne nok have været taget 

lidt hensyn til de mange både, det var jo 

ikke i sejlrenden. Hen på eftermiddagen 

var sejladsen overstået, og de mange sej

lere fyldte godt op i den hyggelige havn. 

Jeg vil ikke her komme nærmere ind på 

resultaterne, da de har været offentlig

gjort i dagspressen og Sejl og Motor. Det 

var et vellykket arrangement og en dejlig 

dag på Øresund. 

Ref. 

Cigarforretningen 
I. Jensen 

Ø R E S U N D S V E J  1 1 4  
(hjørnet af Milanovej) AH 411-IV 

Nærmeste forretning ved havnen! 

Har alt i 

TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTER A ØL 

Amagerbrogade 142 
Telf. 5816 38 

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38 

STORT UDVALG I 

Sejlsporststøj - Dunlopsejlsportssko 

Sejlsportsstøvler - Elvstrømveste 

m. m. m. 

løvrigt alt i Sport - Jagt - Fiskeri 

Camping - Hundeartikler - Rideudstyr 

Rekvirer vore Jagt - Fiskeri og 

Campingkataloger 

Næste nummer af bladet 

udkommer i oktbr. — Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. oktbr. 
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S.S .F .  

f 

Vinterundervisning 
Tovværkskursus begynder tirsdag den 

5. oktober kl. 19,00 i S.S.F.'s klubhus, 

kniv og merlespiger medbringes. 

Navigationskursus begynder onsdag d. 

6. oktober kl. 19,00 i S.S.F.'s klubhus. Af 

undervisningsmateriale skal følgende ma

teriale anvendes: »Gulhammers« lærebog 

i navigation for kyst- og sætteskippere. 

Internationale søvejsregler. Transportør 

og lineal. Regnehæfte. 

Kystskippereksamen. 

Medlemmer, som ønsker at tage denne 

eksamen, bedes henvende sig til skoleche-

fen, hvor alle oplysninger gives. 

Tilmelding til disse kurser finder sted 

hver torsdag aften i kontortiden kl. 19,00 

—20,30 eller på tegningslisten, som er 

ophængt i klubhuset. 

Prisen for disse kurser bliver ca. 20 kr. 

Skolechefen. 

Til vore lystfartøjskunder 
I løbet af sommeren er afmærkningen 

i danske farvande undergået en væsentlig 

ændring, og pr. 1. september 1965 træder 

de i 1960 vedtagne, reviderede internatio

nale søvejsregler i kraft. 

Vi har ment, at det må være af inter

esse for danske sejlsportsfolk at have en 

oversigt over den nye afmærkning og ho

vedpunkterne i de nye søvejsregler, og til 

dette formål har vi ladet fremstille ved

lagte »sejladsvejledning«, som De kan 

have ombord. 

Sejlsportsfolk i Deres bekendtskabs

kreds er velkomne til ved henvendelse på 

vort lokale kontor at få udleveret et eks

emplar. 

Med venlig hilsen 

Assurance-Compagniet BALTICA 

Aktieselskab 

Pålidelighedsløb for motorbåde 

Endelig lykkedes det ved energisk agi

tation at få samlet 20 motorbåde, som søn

dag den 5. september stod ud af havnen 

for at sejle en trekantbane 2 gange rundt. 

Vejret var fortræffeligt, lige det rigtige 

vejr for motorbåde, ingen vind men lidt 

diset, hvilket kun forhøjede spændingen, 

da man ikke kunne se fra mærke til mær

ke, og som bekendt må der jo hverken 

bruges ur, kompas eller i det hele taget 

røres ved noget når først man er startet. 

Omdrejningstælleren er tildækket, så man 

sejler turen de 2 gange rundt på fornem-

meren. Jeg håber, vi bliver mange flere 

næste år. 

Resultaterne af sejladsen blev som føl

ger: 

9. 

10. 

11. 

12. 

Caprie«, 2 sek. 

Tikko«, 2 sek. 

Condor«, 4 sek. 

Melba«, 5 sek. 

Rita«, 9 sek. 

Bloody May«, 9 sek. 

Peer«, 11 sek. 

Toto«, 11 sek. 

Eiri«, 13 sek. 

Panter«, 18 sek. 

Ib«, 19 sek. 

Søbjørn«, 20 sek. 

Lykkeper«, 23 sek. 

Solskin«, 36 sek. 

Maybritt«, 49 sek. 

Jeg synes ikke tiderne var dårlige, gan

ske vist har turen været sejlet rundt på 

0 sek., men det hører vist til sjældenhe

derne. Samme søndag afholdes der også 

kapsejlads, men jeg har ved redaktionens 

slutning ikke modtaget noget til oplysning 

for de interesserede. Den festlige dag 

sluttede med musik og dans i klubhuset. 

Ref. 

•I il il i or R»;i I 
Lørdag den 2. oktober 

kl. 19-24 

Orkester - DEN HELT STORE OVERRASKELSE ! 

Juniormøde 

Søndag den 26. september kl. 10. 

Der er modepligt, da der er vigtige 

punkter på programmet, bl. a. udnævnel

ser af bådsmænd til den kommende sæ-

AFRIGGERGILDE 
Lørdag den 9. oktober kl. 18,30 

fejrer vi sæsonens afslutning med et 

Å L E  G  I  L D  E ,  
hvortil hører øl, snaps og kaffe til 

en pris af 15 kr. pr. kuvert. 

Billetter kan indtil den 4. oktober 

købes hos restauratricen. - Bagefter 

bliver der lejlighed til en sving om 

for at ryste ålen på plads. 

Festudvalget. 

m 

På grund af pladsmangel har 
vi måttet udskyde et par artik
ler til næste nr. af bladet. 
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F R A  S V A G F Ø R E T U R E N  

I år havde vi arrangeret den største fest 

siden »Pløk« startede for 11 år siden 

med en beskeden begyndelse i det gamle 

klubhus. I år var 70 svagføre inviteret og 

24 både sejlede (for en gangs skyld var 

vejrguderne os nådige) i et pragtfuldt sol

skinsvejr med kun lidt luft, de svagføre 

samt de medfølgende samariter en tur 

forbi lufthavnen til Dragør, vendte i 

havnen og sejlede tilbage til S.S.F., hvor 

de blev budt velkommen af formanden og 

samlet i den store sal. Hele salen var for

beholdt de svagføre samt sammariter og 

bådførere. Vi begyndte med et stort kaffe

bord, senere blev der serveret vin og is, 

pølser og øl, chokolade, cigarer og ciga-

Den glæde man er med til at berede 

disse vore svagføre venner og den tak

nemmelighed de viser os, gør at man al

lerede nu tænker på at yde større indsats 

næste gang. Jeg har dog glemt at nævne 

lodtrækningen. Hver svagfør gæst fik ud

leveret et nr. gratis, og der blev trukket 

lod om 38 fine gevinster, så der var man

ge som fik en fin brugsgenstand eller en 

kransekage med hjem. Til sidst skal vi 

takke vor restauratrice og hendes medar

bejdere, de udrettede ligefrem mirakler. 

Ref. 

retter m.m. Tom havde fået 4 af sine kol

leger til at underholde med musik, og da 

2 af vore egne medlemmer sluttede sig til 

brandmændene blev det et fint orkester, 

senere kom 7 navere og indrettede en 

naverhule hvor vi alle overværede hvor

ledes et navermøde forløb, der var »Den 

tavse dansker«, »Spjæt«, »Nitterdrengen«, 

»Kong Smidt«, »Musik-Carl«, »Splinten«. 

De sang naversange og fortalte rejseople

velser — ret usandsynlige, ja de kunne, 

hvis vi havde haft øl nok, have blevet 

ved hele aftenen, men der var jo også 

andre, der gerne ville underholde. En af 

brandmændenes sønner på ca. 8—9 år, 

sang små morsomme sange, ja der skete 

stadig noget når musikerne holdt en pau

se. Et af vore medlemmer læste op, og 

hurtigt blev klokken 19, da det første 

hold svagføre skulle hjem, og kl. 20 tog 

de sidste af sted. Musikken fortsatte til 

langt ud på aftenen til glæde for de af 

vore medlemmer, der gerne ville have en 

svingom. 

Formanden vil gerne herigennem takke 

alle som støttede festen på den ene eller 

anden måde, og alle vore damer som del

tog i servering og opvask. Indsamlings

bøsserne indbragte 447,53 kr. 

K. M. Y. Kastrup 
Søndag den 22. august afholdt K.M.Y. 

Kastrup et pålidelighedsløb for motor

både med efterfølgende frokost i S.S.F.'s 

klubhus. Flere af S.S.F.'s medlemmer del

tog som kontrollører ombord i bådene. 

1. M. Madsen, »Denny«, 0,09 sek. 

2. Famme, »Hebe«, 0,15 sek. 

3. Wagn Sørensen, »Glaier«, 0,17 sek. 

4. Arthur Jensen, »Duen II«, 0,17 sek. 

5. Tom Holmberg, »Magia«, 0,51 sek. 

pålidelighedsløb 
Der var lodtrækning om 3. og 4. plad

sen, da tiden var nøjagtig ens. Efter fro

kosten blev skydedøren lukket op og i en 

fart blev der samlet et lille orkester, som 

med en af K.M.Y.'s damer som solist un

derholdt os alle til langt ud på eftermid

dagen. Jeg tror at både medlemmerne af 

K.M.Y. og de, der var tilstede af vore 

medlemmer fik en fornøjelig dag ud af 

det. Velkommen igen K.M.Y. 

Ref. 

Tak - - -
Hermed en hjertelig tak for den dejlige 

sejltur i lørdags. Tak for serveringen om

bord og underholdning og servering i 

land. 

Hjertelig tak. 

Anna og Poul Kjærgaard, 

Lergravsvej 43, st. 
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Fra bestyrelsen vil der blive stillet for

slag til generalforsamlingen om, at for

slag der onskes behandles på generalfor

samlingen, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 3 uger før generalforsamlingen. 

4. Tom Larsen udtalte at stikbroerne 

ved slæbestederne må bringes i orden, og 

at pladsmand Munk har afgivet tilbud på 

arbejdet, kr. 500,00, uden materialer. 

Endvidere må hovedsporet understot

tes, evt. med betonsveller. 

Motorskuret og masteskuret skal nu 

ryddes. 

5. Afriggergildet er fastsat til lordag d. 

9. oktober, kl. 18,30, billetter a kr. 15,00 

pr. stk., senest mandag den 4. okt. i re

staurationen. 

Fra 15. oktober til 1. april lukkes klub

huset, mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 

18,00. 

Fællesturen til WEST, søndag den 17. 

okt., afgang fra Sundby kl. 9,00, spisning 

kl. ca. 11,00. 

Tanken om anskaffelse af en opslags

tavle i forhallen er droppet, da en sådan 

vil blive for kostbar. 

6. Fra sejlerskolen var der intet. 

7. Formanden henstillede at der blev 

udvist noget mere disciplin i juniorafde

lingen, det må ikke være de unge menne

sker der bestemmer farten, det skal være 

sådan at alle juniorerne kan komme ud 

at sejle. 

8. Til eventuelt var der intet, og for

manden takkede for god ro og orden. 

Mødet slut kl. 00,05. 

Sign. Sv. Larsen 

Formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

Sekretær. 

Nye medlemmer 

som søger optagelse 

i SundJiy, 

Aktive: 

Fællestur til „West" 
Søndag den 17. oktober er der fællestur 

til »West«. Vi starter med medbragt mad

pakke og afsejler fra havnen kl. 9 pr. 

Da vi fra tidligere besøg ved, at »West« 

gør alt for at hygge om os, skal vi være 

derude kl. 11, hvor vi spiser vor med

bragte frokost i det hyggelige klubhus. 

Red. 

Torben Tvevad Maliung, 

Lombardigade 19,S. 

Mtb. 

Henry Jakobsen, 

Humlebjerg 2, Brh. 

Mtb. 

Leo Petersen, 

Marsalavej, S. 

u/Bd. 

Allan R. Nielsen 

Veksøvej 22, Brh. 

Mtb. 

Henning Midtgaard Petersen, 

Klovermarksvej 32, S. 

u/Bd. 

Steen B. Christensen, 

Øresundsvej 55, S. 

u/Bd. 

Per H. C. Knudsen, 

Dovregade 12, S. 

Mtb. »Nya II«. 

Kaj H. Møller, 

H. V. Rolstedsvej 15, SV 

u/Bd. 

Villy Larsen, 

Øresundsvej 90, S. 

Mtb. »Rie«. 

Bent Nielsen, 

Vinkelhuse 17, Kst. 

Flkb. 

Erik Otto, 

Parmagade 36, S. 

Piratjl. 

Osvald Hansen, 

Ramundsvej 13, S. 

Mtb. 

Hans K. L. Dvinge, 

Kgs. Nytorv 8, 

Mtb. »Dvinge«. 

Kristian Anker Brinch, 

Borups Allé 270, NV. 

u/Bd. 

Otto U. Weber, 

Elme Allé 17, 

Mtb. »Lone«. 

Ib Thorlund Sørensen, 

Rundgaarden 6, Søb. 

Flkb. 

Kurt Pfeiffer, 

Elbagade 40, S. 

u/Bd. 

Mogens Jacobsen, 

Nordre Fasanvej 185, N. 

Sej lb. 

Chr. Skougård Sørensen, 

Bristol Allé 4, S. 

Speedb. 

Mogens S. Eriksen, 

Sundholmsvej 6, Bygn. B., S. 

Piratjl. 

Knud A. Johansen, 

Strandboulevarden 23, 0. 

Kutter. 

Juniorer: 

Carsten B. Nielsen, 

Engvej 43, S. 

Dorit Højeisen, 

Peder Lykkesvej 64, S. 

Connie Andersen, 

Englandsvej 94, S. 

Passive: 

Keld Pedersen, 

Vejlandsallé 14, S. 

Jan E. I. Jensen, 

c/o Bertram, Pebl. Doss. 22, N. 

Kai B. N. Damsgaard, 

Set. Jørgens Allé 11, V. 

Inge Kaae Prægel, 

Bille Bragesvej 11a, F. 

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. 

Klubhuset 
Fra 15. oktober til 1. april lukkes 

klubhuset mandag, tirsdag og 

onsdag kl. 18. 
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Vi modes alle 
til den ordinære halvårlige 

( • E N G R Æ L F O K § A H 1 L I W ( I! 

mandag den 25. oktober kl. 19.30 præcis 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 Viggo Hind 

Juniorlederen Viggo Keller 

2 repræsentanter Sigfred Christensen og 
Harald Henriksen 

(begge modtager ikke genvalg) 

2 suppleanter 

Forslag der ønskes behandles på general# 
forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest mandag den 11. oktober kl. 19,30. 

Bestyrelsen. 

( 7ia 

Bestyrelsesmødet d. 2/9-65. 

1. Formanden bød velkommen og be

gyndte med at rette en tak til alle som 

havde været behjælpelige med at gøre 

svagføreturen til en uforglemmelig dag 

for vore gæster både til bådejerne, til da

merne som havde hjulpet med serverin

gen og i køkkenet, og til alle som havde 

hjulpet. 

Der blev oplæst diverse skrivelser som 

blev taget til efterretning. 

Formanden havde ringet til Ing. Ster-

now ang. ndr. mole, og det oplystes at 

man havde indhentet tilbud fra Beck og 

fra Jakob Petersen. 

Endvidere oplystes det at kloakkerne 

må renses hurtigst muligt. 

Der skal tegnes en brandforsikring på 

benzintankene, iflg. kontrakten. 

Foreningen har modtaget de forste pen

ge fra benzinmanden, kr. 993,70. 

Rotaryklubben vil gerne benytte klub

huset, også i september måned. 

Man har modtaget en skrivelse fra for

sikringsselskabet FYN, ang. ansvarsfor

sikring for bådejere, herom nærmere i 

bladet. 

Forsikringsselskabet BALTICA har til

sendt en skrivelse samt en planche med 

de nye farvandsafmærkninger, og oplyser 

at medlemmer kan rekvirere eksemplarer 

ved henvendelse til selskabet. 

Oplyste at der er indkobt et barometer 

som gave til Hellerup Sejlklub i anled

ning af jubilæet. 

Man drøftede et medlems forhold til 

klubben, og bestyrelsen vedtog eenstem-

migt at tilskrive medlemmet om at melde 

sig ud af Sundby Sejl-Forening, eller, i 

modsat fald vil medlemmet få karantæne 

til førstkommende generalforsamling, 

hvor bestyrelsen vil henstille til general

forsamlingen at ekskludere medlemmet, 

medlemmet vil i så fald få 14 dage til at 

klare sit fartøj i. 

Forskellige medlemmer er blevet tilskre

vet om at klare deres økonomiske mellem

værende med foreningen, eller at fjerne 

deres fartøj fra havnen. 

Ved indsendte bidrag, og i sparebøs

serne, er der til svagforeturen indkommet 

kr. 447,53, hvilket er modtaget med tak. 

2. Protokollen oplæstes. 

3. Generalforsamlingen fastsattes til 

mandag den 25. oktober kl. 19,30 med føl

gende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning. 

3. Lovændringsforslag. 

4. Andre forslag. 

5. Valg til bestyrelsen. 

6. Eventuelt. 

Følgende er på valg: Formanden, Sv. 

Larsen, kapsejladschef Viggo Hind, ju

niorleder Viggo Keller, 2 repræsentanter: 

Sigfred Christensen og Harald Henrik

sen (begge modtager ikke genvalg). End

videre vælges 2 suppleanter. 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 

senest mandag den 11. okt. kl. 19,30. 
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fe SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej, S. — Telf. 58 32 961 

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

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

Næstformand: Harald Henriksen, Kaprifolievej 12 58 13 75 

Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 

Kasserer: Anni Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 

Havneudvalg: Tom Larsen, Ålandsgade 29 AM 73 63 
og Harald Henriksen, Kaprifolievej 12 58 13 75 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33 AM 9247 y 
Egon Kjeldsen, Finlandsgade 29 Am 1819 

Juniorleder: Viggo Keller,:Ved Klosteret 5 RY 1966 

Skolechef: Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S AM 92 56 

Kapsejladschef: Viggo Hind, Kingosvej 54, Tåstrup 992352 

Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 7 i 18 y 

Bestyrelsesværelse SU 35 80 

Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2 j " Vr?vat^ 55 9^80^^ 

o c Oqooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0 

K & 
formanden og: 
havneudvalget 

træffes 

hver torsdag* 
kl. 19-30,30 

i klubhuset 
tlf. NU 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Afriggergilde lørdag d. 9. oktober kl. 18,30 

Se side Hl 

Hvorfor  gå  over  Amager  Strandvej ? 

Forhandler af GIBB bådeudstyr og Samcolastik. 
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Foto: Ernst Saxtorph Jørgensen 

Fra svagføreturen 
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S E J L S P O R T S G L Æ D E R  I  

S E J L S P O R T S K L Æ D E R  F R A  BACHER 
Gult sejlsportstøj 
Standard kvalitet 
Bukser 
Jakke m. hætte.... 

30.00 
44. OO 

Gul standard 
Busseronne 

Den rigtige facon.. 32. OO 

Dunlop blå 
Sejlsportssko 
Til damer 
„ herrer 

33, SO 
38, SO 

Engelske (Gensere) 
Sømandssweaters 

Størr. 1 51.OO 

Ternede bomulds 
Skjorter 

Mange mønstre.... 11, SO 

ET SÆRTILBUD 
Sorte olie regnfrakker 
Kun små størr. 
Normalpris 62,50 nu 19.85 

JtnaJc 
BUSSERONNER 
OVERTRÆKSBUKSER 
JAKKER * FRAKKER 

{Jh/sthøms 
FLYDEVESTE 

H O L M E N S  B U K S E R  

ENGELSKE GENSERE 

ORIG. FÆRØTRØJER 

FLØJLS BENKLÆDER 

S A T I N  B E N K L Æ D E R  

B U S S E R O N N E R  

G U M M I S T Ø V  LER ^5^ 

K Ø J E T Æ P P E R  Største 

Specialforretning i 

VATTÆPPER ARBEJDSTØJ 

S O V E P O S E R  

Alt i HERRELINGERI samt KONFEKTION 

J. P. KK IIER . TORVEGADE 28 . AMG 4503 . 8635 
iiiiiiiiiiiiiii 

ADVARSEL!  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 

Til stikkene på El-masterne må kun tilsluttes 

dobbeltisolerede maskiner, der er mærket således 

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

Nye og bragte propeller 
samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 
TELEFON 50 87 68 

ABSALON - SKAN DI NAV1A 
Åama îfee îmctcy FORS IKRI N G-S 

G R Ø N  &  W I T Z K E  A '  V s 

K A R L  P O V L S E N  B O G T R Y K  
S  V  A  N  E  M  O  S  E  G  A  A  R  D  S  V  E  J  4  

T E L E F O N  3 5  6 7  8 8  

Næste nummer af bladet 

udkommer i septbr. — Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. septbr. 

Afleveret til postvæsenet den 14=84965 

Udg. Sundby Sejl Forening 
Ansvarshavende redaktør: 
M. Andreasen, 
Nyrnberggade 50,Am8384u 
Ekspedition: E. Lorentzen. 
Albaniensgade 2, Am 71 18 y 
Tryk: Karl Povlsen, 
Svanemosegaardsvej 4 - V 
Telf. 35 67 88 
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Fra politimesteren i 
Tårnby 

har vi modtaget: 

Fra Kastrup-Malmø rutens kaptajner, 

førerne af rutebådene »Skåne« og »Mal

mø«, er modtaget anmeldelse om, at lyst

både, formentlig hjemmehørende i hen

holdsvis Kastrup og Sundby sejlklubber — 

og måske Dragør sejlklub, under sejlads i 

farvandet blandt andet ud for Kastrup 

havn har været til stor gene og fare for 

rutesejladsen. 

Kaptajnerne er af den opfattelse, at fle

re af bådejerne (førerne) ikke er deres an

svar bevidst, idet det ofte sker, at lystbå

denes førere morer sig med at sejle tæt for

bi stævnen på rutebådene som for at se, 

hvem der tør komme nærmest disse. Det 

er således ofte sket, at rutebådene i sejl

renden ind til Kastrup havn må standse 

brat op for at undgå kollision med lyst

bådene. 

Kaptajnerne er klar over, at rutebåde 

skal holde tilbage for lystbåde, men de 

finder det urimeligt, at lystbådene skal ha

ve lov til at sejle rundt i sejlrenden til 

fare for sejladsen. 

Således foranlediget skal jeg anmode om, 

at klubbens medlemmer ved opslag i klub

lokale eller andet passende sted må blive 

gjort bekendt med denne skrivelse og op

fordret til under sejladser at vise tilbørlig 

hensyn til rutesejladsen. 

H. P. Larsen, 

politikommissær. 

I Handelsministeriets bekendtgørelse af 

11. marts 1965 om særlige regler for sejlads 

i visse danske farvande hedder det i para

graf 9. 

Lystfartøjer og både, som under sejlads 

i et snævert løb ikke på grund af deres 

størrelse er nødt til at sejle i selve løbet, 

S S F 

må ikke vanskeliggøre andre skibes pas

sage. 

Red. 

Fra Absalon Skandinavia 
har vi modtaget: 

Til KLUBBENS BESTYRELSE 

Lystfartøjsforsikring. 

Vedrørende: De nye søvejsregler. 

Vi har ladet fremstille en lille praktisk 

plasticbeskyttet bog, som indeholder De 

nye søvejsregler med kommentarer og far

vetavler. 

Så langt oplaget rækker stiller vi bogen 

til disposition for alle lystsejlere og den 

kan frit rekvireres. 

Da det er i samfundets interesse, at reg

lerne kendes af alle sejlere, håber vi, at De 

vil hjælpe os med at underrette medlem

merne om, at de vederlagsfrit kan få reg

lerne tilsendt. 

Vi vedlægger en meddelelse til klubbens 

medlemmer, som vi foreslår, at De anbrin

ger på opslagstavlen. 

Med venlig hilsen 

ABSALON - SKANDINAVIA, 

A/S GRØN & WITZKE 

Havnepenge i IMyord 
Gang på gang erfarer vi, at havnepenge

ne stiger rundt omkring, dette er en gan

ske naturlig ting, når det blot er rimeligt. 

Men, man kan også komme ud for det 

rene optrækkeri. 

Det blev jeg udsat for, da jeg den 28. 

juli anløb Nyord havn. 

Jeg ankom om eftermiddagen kl. 15,00, 

og lå i havnen til næste formiddag kl. 9,30, 

altså ialt 18% time, og for dette blev jeg 

afkrævet kr. 10,00 i havnepenge. 

Nu plejer jeg, når jeg er på de kanter, 

at gå til Sandvig havn, men jeg syntes, at 
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jeg for en gangs skyld ville anløbe Nyord, 

da flere medlemmer over for mig havde 

udtalt deres begejstring for denne ø. 

Hos skibshandleren fik jeg også bekræf

tet, at mange Sundbyer, igennem årene 

havde besøgt havnen, og at Sundby sam

men med to andre klubber havde ydet det 

største besøg i havnen, hvilket jeg fik be

vis for, da jeg skulle hilse en del medlem

mer, som blev nævnt ved navn. 

Nu ved jeg, at Rødvig havn er ublu med 

sine priser, og derfor kan de aldrig vente, 

at jeg og flere andre som kommer på disse 

kanter, vil anløbe denne havn. 

Nu vil jeg anbefale medlemmer af Sund

by Sejl-Forening at sejle forbi Nyord, så

længe de betragter os som velhavere. 

Fordi vi har et skib, som vi har været 

mange år om at spare sammen til, og som 

vi har lagt et stort stykke arbejde i, må 

sejlsporten ikke blive betragtet som en vel

haversport, så penge ikke betyder noget 

for dem, der dyrker denne sport. 

I Kalvehave kan jeg, med det samme 

skib, gå ind for kr. 6,75, der er der ordent

lige toiletforhold, hvilket man kan kalde 

en service for sejlerne. 

På Femø gav jeg kr. 3,00, der var der 

endog endnu bedre toiletforhold. 

Hvad byder Nyord sejlerne i den ret

ning for den svimlende størrelse af havne

penge på kr. 2,00 pr. ton. 

Toiletterne er med friluftstræk, så man 

næsten ikke tør slippe papiret af skræk for 

at få det i nakken igen. 

Jeg vil nu sende bladet til skibshandle

ren og til havnefogeden i Nyord, så de kan 

se, hvad jeg, som foreningsleder, mener 

om denne grove udnyttelse af sejlsporten, 

de må da tænke på, at der også bliver 

handlet en del med proviant, brændstof og 

deslige, men det bliver måske ikke taget i 

betragtning af dem, der fastsætter havne

taksterne på denne ø. 

Larsen, 

formand. 

Klubhuset har fået automat
telefon, så husk det nye nr. 

58 32 96 

Masteskur 
Reolerne og gulvet i masteskuret skal være tømt for gamle 
master og 1 ignende inden den 1. september 1965. - Efter 
denne dato vil de ikke mærkede rundholter blive fjernet 
og brændt. 

Havneudvalget 
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Rasmus kunne nok se på mig, at jeg ikke 

var stolt af situationen, og sagde: Du skal 

ikke være ked af det, Sømand, det varer 

ikke så længe, så vender vi rumpen til 

det. 

Men så begyndte han at synge en uhyg

gelig sang: Om storm i Biscayen, og hajer, 

der luskede om skibet. Det kunne jeg ikke 

lide, det går galt dette her, tænkte jeg, og 

det gjorde det, for pludselig tav han, og 

stod og stirrede op på masten. 

Den er gal, sømand, sejlet er flænget! 

Vi må have det andet storsejl sat. Hvor? 

spurgte jeg, for jeg kunne ikke se nogen 

flænge. 

Det er begyndt at gå oppe ved liget. 

Nu blev jeg for alvor bange, for jeg 

havde læst et sted, at det altid gik galt for 

et skib, når det sejlede med lig. 

Det var vist, når der var lig i lasten, 

og det havde vi jo ikke, trøstede jeg mig 

med, medens jeg fik halet det andet sejl 

frem. 

Bagefter beundrede jeg Rasmus for, 

hvordan han fik skiftet det store sejl, ba

lancerede på dækket i den høje sø, vi hav

de, det fatter jeg ikke endnu, men det 

blev klaret. Rasmus kom ned, og idet han 

vendte skibet, sagde han: Nå, sømand, nu 

skal der skub i kassen. Jeg skal love for, 

at det kom der, det var som om vi løb 

fra de høje bølger, der kom brusende bag 

os, til at begynde med, var jeg godt ner

vøs, når der kom en særlig høj sø, jeg 

var bange for, at den pludselig væltede 

ind over os, og fyldte båden. Ikke bange, 

sømand, sagde Rasmus, der sker ikke 

noget, selv om den skulle sende en skvat 

vand indenbords, der er selvlændsende 

cookpit. Men det var nu nok noget vrøvl, 

for ingen skal bilde mig ind, at vand der 

er løbet ned, kan løbe op af sig selv, næe, 

det er vist det, der bliver kaldt for en 

skipperløgn. 

Men det skete heldigvis ikke, hver gang 

løftede båden sig, og brusede af sted, der 

var vel nok fart over kassen, den røde 

spiler stod som en ballon forude, det var 

egentlig et forkert navn at give den, jeg 

ville kalde den for faldskærm, for det lig

ner den, som den stod der, med den blå 

himmel som baggrund. 

Der gik ikke lang tid, så rundede vi 

Kronborg, og var i Sundet igen, der var 

ikke den fart over skibet mere, men til 

gengæld var det en mere rolig sejlads. Det 

blev alligevel sent søndag aften, inden vi 

var i havn igen. 

Jeg var lykkelig over at være kommet 

frelst i havn. 

Medens jeg stod og sagde farvel til 

Rasmus og takkede for turen, måtte jeg i 

mit stille sind give admiralen på det gode 

skib »Pinafore« ret i, når han i sin vise 

synger: 

Stå aldrig til søs 

lad de andre stå. 

(Grubbefar). 

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 

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

Telefon: 
* 55 70 20 

Kontortid 9-17 
lørdag 9-12 
samt efter aftale 

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  

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! 

Har alt i 

TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTER & ØL 

KAPs SPORT 
Amagerbrogade 142 

Telf. 5816 38 

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38 

STORT UDVALG I 
Sejlsporststøj - Dunlopsejlsportssko 

Sejlsportsstøvler - Elvstrømveste 
m. m. m. 

løvrigt alt i Sport - Jagt - Fiskeri 
Camping - Hundeartikler - Rideudstyr 

Rekvirer vore Jagt - Fiskeri og 
Campingkataloger 

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. 
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størrelsen af de i reglerne 4, c og II c, 

foreskrevne dagsignaler. 

Regel 17. 

Når to sejlskibe nærmer sig hinanden, 

således at der kan opstå fare for sammen

stød, skal det ene af dem gå af vejen for 

det andet efter følgende regler: 

1. Når de har vinden ind på modsatte 

sider, skal det skib, der har vinden bag

bord ind, gå af vejen for det andet. 

2. Når begge har vinden ind på samme 

side, skal det skib, der er til luvart, gå af 

vejen for det, der er i læ. 

b. Ved anvendelse af denne regel skal 

luv side anses for at være den modsatte 

side af den, på hvilken storsejlet føres, el

ler i skibe med råsejl den modsatte side af 

den, på hvilken det største gaffelsejl eller 

stagsejl føres. 

Kommentar: 

Vigereglerne for to sejlskibe, der nærmer 

sig hinanden, således at der kan opstå fare 

for sammeinstød, er totalt ændret og for

enklet: 

1. Når de har vinden ind på modsatte 

sider, skal det skib, der har vinden bag

bord ind, gå af vejen for det andet. 

2. Når begge har vinden ind på samme 

side, skal det skib, der er til luvart, gå af 

vejen for det, der er i læ. 

I reglen er udtryke »luv side« defineret 

ved hjælp af den måde hvorpå storsejl, 

gaffelsejl eller stagsejl føres, hvilket for et 

skib, der sejler med vinden agter ind eller 

nærlig agter ind, udelukker tvivl om, hvil

ken af skibets sider, der er luv side, og 

hvilken, der er læ side. 

Regel 31. 

Nødsignaler. 

a. Når et skib eller et søluftfartøj på 

vandet er i nød og forlanger hjælp fra an

dre skibe eller fra land, skal det bruge el

ler vise følgende signaler, enten sammen 

eller hver for sig, nemlig: 

1. Kanonskud eller andre knaldsignaler 

affyret med mellemrum af ca. 1 minut. 

2. Uafbrudt brug af tågesignalapparat. 

2. Raketter eller bomber, der udkaster 

røde stjerner, og som affyres en af gangen 

med korte mellemrum. 

4. Et signal, der udsendes radiotelegra

fisk eller afgives på enhver anden måde, 

bestående af gruppen — efter morsesyste-

m e t .  . . .  . . .  

5. Et signal, der udsendes radiotelegra

fisk ved udtalelse af ordet »Mayday«. 

6. Nødsignalet N. C. efter den interna

tionale signalbog. 

7. Et signal, der består af et firkantet 

flag med en kugle eller noget, der ligner 

en kugle, over eller under flaget. 

8. Flammer ombord i skibet (så som fra 

en brændende tjæretønde, olietønde, eller 

lignende). 

9. Et raket-faldskærmsblus eller et hånd

blus, som viser et rødt lys. 

10. Et røgsignal, der afgiver orangegul 

røg. 

11. Langsom og gentagen hævning og 

sænkning af armene udstrakt til hver side. 

b. Anvendelse af noget af de ovennævn

te signaler, undtagen i den hensigt at til

kendegive, at et skib eller et søluftsfartøj 

er i nød, og anvendelse af hvilke som helst 

signaler, der kan forveksles med noget af 

de ovennævnte signaler, er forbudt. 

Kommentar: 

Stk. a. Gruppen af nødsignaler er udvi

det med: 

— — — og da vi krøb til køjs om afte

nen, efter at have tilbragt en herlig dag i 

havn og omegn, nød jeg stilheden, det var 

noget andet end sidste nat, da vi lå der

ude og rullede i søen. 

Rasmus rev mig op, næste morgen. Op, 

Sømand! vinden er vest, og der er nok af 

den, vi skal af sted. Han var så morgen

frisk og glad, at det irriterede mig, for jeg 

var det modsatte, søvnig og ugidelig. Hav

de jeg kunnet været det bekendt, havde 

jeg taget toget hjem. 

Men da vi havde fået morgenkaffe, var 

hans gode humør smittet af på mig. Vi 

satte sejl. d.v.s. Rasmus satte sejl, og jeg 

gik i vejen for ham. Det var vel derfor 

Et håndblus, som viser rødt lys. 

Et røgsignal, der afgiver orangegul røg. 

Langsom og gentagen hævning og sænk

ning af armene udstrakt til hver side. 

LA ESPERO 

Når et skib ligger for svaj, uanset om 

det drejer sig om et dommerskib eller en 

hvilken som helst anden båd, tæmmer man 

hestene, når man passerer fartøjet, selv 

om man vinker afværgende, er det ikke 

sikkert, besætningen i den omtumlede båd 

når at gribe kaffekanden, inden den går i 

i dørken. 

Bedste. 

han sagde: Sømand; gå ned og hent mig 

spileren, det er den røde nylon, den lig

ger i sejlkøjen, for nu skal der sejles, hvis 

vinden holder, skal du hurtigt komme 

hjem. I sejlkøjen? Rasmus havde tit be

klaget sig over, at han kun havde to køje

pladser i sit skib, men nu så jeg, at han 

også brugte en til sine sejl, dem kunne han 

da få plads til i kistebænkene, tænkte jeg, 

medens jeg hev det røde sejl frem og 

slæbte det op til Rasmus. 

Han havde allerede fået sat storsejlet, 

og fik nu hurtigt sat det røde sejl, vi gled 

ud af havnen, men sikke nogen bølger der 

mødte os derude, masten lå omtrent vand

ret, og bølgerne sjaskede over os. 

Rasmus 

og hans skib 
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Uddrag af De internationale 
søvejsregler 1960 

(træder i kraft 1. september 1965) 

Handelsministeriet har udsendt nogle 

eksemplarer aif søvejsreglerne 1960, hvor

fra vi her bringer et uddrag af de ændrede 

bestemmelser, som har mest betydning 

for lystsejlerne. Af pladshensyn er der dog 

udeladt en del af reglerne, hvorfor det an

befales alle lystsejlerne at anskaffe et eks

emplar af reglerne. 

Vi har valgt at bringe disse regler i de

res fulde ordlyd, selv om en del af det ikke 

angår lystfartøjer, men der ville ikke blive 

nogen mening ud af det, hvis vi skulle 

trække enkelte regler ud. 

Regel 7. 

Maskindrevne skibe under 19,80 m (65 

feet) i længde, skibe under roning eller 

sejl under 12,19 m (40 feet) i længde samt 

robåde er, når de er let, ikke forpligtet til 

at føre de i reglerne 2, 3 og 5 foreskrevne 

lys; men hvis de ikke fører dem, skal de 

være forsynet med nedennævnte lys: 

a. Maskindrevne skibe under 19,80 (65 

feet) i længde skal med undtagelse af, hvad 

der følger af stykkerne b. og c. føre: 

1. I den forreste del af skibet, hvor det 

bedst kan ses, og i en højde over lønningen 

af mindst 2,74 m (9 feet) et hvidt lys, ind

rettet og anbragt som foreskrevet i regel 

2a. I. samt af en sådan beskaffenhed, at 

det er synligt i en afstand af mindst 3 sø

mil. 

2. Enten grønne og røde sidelys, indret

tet og anbragt som foreskrevet i regel 2a, 

4 og 5 og af en sådan beskaffenhed, at de 

er synlige i en af stand af mindst 1 sømil, 

eller en sammensat lanterne, der viser et 

grønt og et rødt lys fra ret forud til 2 

streger agten for tværs på deres respektive 

sider. Denne lanterne skal føres mindst 

0,91 m (3 feet) under det hvide lys. 

b. Maskindrevne skibe under 19,80 m 

(65 feet) i længde skal, når de slæber eller 

skubber et andet skib, føre: 

1. Foruden sidelysene eller den sammen

satte lanterne, der er foreskrevet i stk. å 2. 

2 hvide lys, det ene lodret over det an

det og mindst 1,22 m (4 feet) fra hinanden. 

Hvert af disse lys skal være af samme ind

retning og beskaffenhed som det i stk. al. 

foreskrevne hvide lys, og et af dem skal 

føres på samme sted som dette. I skibe 

med kun en mast kan lysene føres på den

ne. 

2. Enten et agterlys som foreskreven i 

regel 10. eller i stedet for dette lys agten 

for skorstenen eller den agterste mast et 

lille, hvidt lys som det eller de slæbte ski

be kan styre efter; dette lys må dog ikke 

kunne ses foran for tværs. 

c. Maskindrevne skibe under 12,19 m 

(40 feet) i længde kan føre det hvide lys 

i en mindre højde end 2,74 m (9 feet) over 

lønningen; men det skal føres mindst 0,91 

m (3 feet) over sidelysene eller den sam

mensatte lanterne, som er foreskreven i 

stk. a. 2. 

d. Skibe under 12,19 m (40 feet) i læng

de under roning eller sejl, med undtagelse 

af sådanne, som omhandles i stk. f. skal, 

hvis de ikke fører sidelysene, føre en lan

terne, der viser grønt lys på den ene side 

og rødt på den anden, på det sted, hvor det 

bedst kan ses, og af en sådan beskaffenhed, 

at lyset er synligt i en afstand af mindst 

1 sømil, samt således anbragt, at det grøn

ne lys ikke kan ses om bagbord, og det 

røde ikke om styrbord. Hvor det ikke er 

muligt at have lanternerne fast anbragt, 

skal den holdes klar til øjeblikkelig brug, 

og vises i så god tid, at sammenstød kan 

forebygges, og således, at det grønne lys 

ikke kan ses om bagbord og det røde ikke 

om styrbord. 

e. De i denne regel omhandlede skibe 

skal når de slæbes, føre enten sidelysene 

eller den sammensatte lanterne, som er fo

reskrevet i stk. a. eller d. i denne regel, 

samt et agterlys som foreskrevet i regel 10 

eller, bortset fra det agterste slæbte skib et 

lille hvidt lys som foreskrevet i stk. b. 2. 

Når de skubbes frem i en gruppe, kun 

føre lys, som om de var eet skib i overens

stemmelse med denne regel, medmindre 

gruppens største længde overstiger 19,80 m 

(65 feet) i hvilket tilfælde bestemmelserne 

i regel 5. c. finder anvendelse. 

f. Små robåde, hvad enten de er under 

roning eller sejl, er kun forpligtet til at 

have ved hånden en elektrisk lygte eller en 

tændt lanterne med hvidt lys, som skal vi

ses i så god tid, at sammenstød kan fore

bygges. 

g. De i denne regel omhandlede skibe 

og både er ikke forpligtet til at føre de i 

reglerne 4, a. og II, e. foreskrevne lys og 

signalfigurer, og størrelsen af deres dag

signaler kan være mindre end foreskrevet i 

reglerne 4, c. II, c. 

Handelsministeriets kommentar til re

gel 7. 

De i regel 7. givne lempelser med hen

syn til føring af skibslys, deres indretning 

og synsvidde, der tidligere var gældende 

for skibe under 40 eller 20 tons, gælder nu 

for maskindrevne skibe under 19,80 m 

(65 feet) i længde, for skibe under roning 

eller sejl under 12,19 m (40 feet) i længde 

samt for robåde. 

Reglen er udvidet med bestemmelserne i 

stk. b. og e. om lempelser med hensyn til 

føring af skibslysene, deres indretning og 

synsvidde i masikindrevne skibe under 

19,80 m (65 feet), der slæber eller skubber 

et andet skib, og i skibe under 19,80 m (65 

feet), der slæbes eller skubbes. Skubbes 

flere sådanne skibe frem i en gruppe, skal 

de dog føre lys som foreskrevet i regel 

5. c., såfremt gruppens største længde over

stiger 19,80 m (65 feet). 

I stk. c, er de tidligere givne lempelser 

med hensyn til skibslysene i små maskin

drevne fartøjer af den art, som findes i 

søgående skibe, ændret til at gælde for ma

skindrevne skibe under 12,19 m (40 feet) i 

længde. Det er samtidigt foreskrevet, at 

det hvide toplys i sådanne skibe skal føres 

mindst 0,91 m (3 feet) over sidelysene el

ler den sammensatte lanterne, der erstat

ter sidelysene. 

I stk. g. er for de i reglen omhandlede 

skibe og både en lempelse med hensyn til 

Obs. MOTORSKURET Obs. 
Motorer, der henstår i og ved motorskur, skal være afmær
ket med navn og nr. inden 1. september 1965. 
Efter denne dato fjernes resten. 

Havneudvalget. 



NUVÆRENDE AFMÆRKNING 
Styrbords afmærkning.-

rød 

Bagbords afmærkning: 
hvid 

Midtfarvandspuller - Anduvning: 
rød og hvid 

Småfarvande: 

Topbetegnelser 

Topbetegnelser 

1 A JL 
Vrng 
grøn 

Opfyldning Kabel 
grøn r.hv 

i  

t 
Bddeløb.-

ill 
Styrbord Bagbord Midtfarvand Anduvnlng Styrbord Bagbord 

FREMTIDIG AFMÆRKNING 

Styrbords afmærkning: 
sort 

I I !  
Topbetegnelser 

Bagbords afmærkning: 
rød 

i LJ 
Midtfarvandspuller -Anduvning 

rød og sort 

Topbetegnelser 

Topbetegnelse 

Ruteafmærkning: 
rød og sort 

Topbetegnelse 

Kapsejlads-
sømærke, 
klubbens stan
der som topbe

tegnelse. 
grøn grøn 

SkydeomrQder o 

Fyr- og Vagervæsenet har nu snart tilendebragt udlægningen af de nye sømærker, som skal afløse de 

gamle. — Vi bringer her en oversigt over begge slags. 

Vrag 
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8. Eventuelt. Pløk forespurgte om, hvor

dan med motorbåden Tøf, og formanden 

svarede hertil, at ejeren havde fået besked 

på at fjerne sin båd i indeværende uge. 

Endvidere fastlagde man arrangemen

terne for resten af året, som følger: 

15. august: Fællessejlads ved Dragør. 

21. august: Svagføretur. 

29. august: Søndagssejlads. 

5. september: Søndagssejlads og påfi-

delighedsløb for motorbåde. 

12. september: Klubmesterskab for jol

ler og juniorbåde. 

18.-19. september: Mannetur. 

2. oktober: Juniorbal. 

9. oktober: Afriggergilde. 

17. oktober: Fællestur til West. 

6. november: Andespil. 

13. november: Juniorbal. 

4. december: Andespil. 

11. december: Juniorbal. 

Formanden takkede for god ro og orden, 

og mødet sluttede kl. 24,00. 

Sign. Larsen, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Nye medlemmer -

Asom søger optagelse 

i Sund&y. 

Aktive: 

Erik Pedersen, 

Weimargade 7, S. 

u/bd. 

Mogens Eghøj, 

Tinghøjvej 46, Søborg, 

u/bd. 

Per Egon W. Hansen, 

Bevtoftgade 7, V. 

Poul Sørensen, 

Flemløsevej 5, Kastrup. 

Mtb. »Betina«. 

Karl Kristian K. Jensen, 

Vester Søgade 70, V. 

u/bd. 

Benny A. Petersen, 

Halgreensgade 11, S. 

u/bd. 

Knud V. Z. Jørgensen, 

Maringovej 1, S. 

Mtb. »Valborg«. 

Dieben Ernst Ibsen, 

Nyhavn 59, K. 

Spdb. »Tiio«. 

Kristian Poulsen, 

Læssøesgade 7, N. 

Mtb. 

Ry Bjørnskov Jensen, 

Brobergsgade 12, K. 

u/bd. 

Kurt Figge, 

Majbølle allé 20, Tårnby. 

u/bd. 

Jens S. Christensen, 

Kastrupvej 158, Kastrup. 

u/bd. 

Gert P. Jensen, 

Wittenberggade 39, S. 

u/bd. 

Juniorer: 

Anne Grethe K. Jensen, 

Vester Søgade 70, V. 

Pia Holst Jensen, 

Asminderødgade 16, S. 

Passive: 

Finn Leon Hansen, 

Vesterbrogade 113, V. 

Jytte Scharff, 

Amagerbrogade 139, S. 

Ole Koch, 

Jernbanestien 4, F. 

Lindy V. Larsen, 

Mågevænget 35, Dragør. 

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. 

Manneturen 
Lørdag den 18. og søndag den 19. sep

tember finder den årlige mannetur sted. 

Vi starter med forseglede ordrer fra hav

nen kl. 14. Sejlbådene dog en time tid

ligere, så vi kan være fremme samtidigt. 

Når vi kommer til vort bestemmelsessted, 

vil det store aftensbord være dækket som 

indledning til en fornøjelig aften. 

Om søndagen bliver der præmiefiskeri 

alt for den billige pris af 15 kr. pr. delta

ger. Indtegning til turen kan ske til fest

udvalget eller hver torsdag på kontoret i 

åbningstiden. Skulle du ikke have køje

plads eller skibslejlighed, så henvend dig 

til festudvalget. 

På gensyn til alle tiders tur. 

Festudvalget. 

Fra pinseturen 
I det amerikanske lotteri er følgende ge

vinster endnu ikke afhentede. Det er grøn 

nr. 67 -— 8 — 91, rød nr. 75 -— 4, brun nr. 

67. 

Er gevinsterne ikke afhentet inden 1. Ok

tober tilfalder de foreningen. 

Festudvalget. 

Bryllupsrejse 
»Bamse« forlod Christianshavns kanal, 

med 2 af vore nygifte medlemmer, Annet

te og Bjørn Rambov, for at foretage en 

bryllupsrejse, der vil vare et års tid. »Bam

se« er en istandsat marinekutter, der er 

gjort meget hyggelig og med de sidste mo

derne installationer. 

Parret vil sejle en tur, som i store træk 

ser således ud: 

Først gennem Kielerkanalen, så ad We-

ser til Bremen, videre ad Ems til det hol

landske kanalsystem, som fortsætter i det 

belgiske, derfra til Luxembourg, så gen

nem østkanalen til de franske kanaler, og 

når Grækenland er nået, finder vi et godt 

sted at overvintre, måske på Rhodos. Og 

når det atter bliver forår følger vi foråret 

hjem til Danmark igen via Paris. 
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BESTYRELSESMØDET DEN 17. JUNI 

1965 

1. Formanden bød velkommen, og oply

ste, at han havde ringet til kontorchef 

Grønlund angående reparation af bolvær

ket, sagen var endnu ikke helt klar fra bor

gerrepræsentationens side. 

Desuden oplystes det, at der er bevilget 

5000 kr. til oprensning af renden. 

Foreningen har fået foræret 10 stk. Esso-

guide, disse vil blive brugt som præmier. 

Der var meddelelse om optryk af de nye 

kapsejladsregler. Disse vil blive forhand

let af juniorerne. 

Endvidere oplystes det, at det under for

rige møde omtalte sejl er skænket af Frey-

tag alene. 

Diverse skrivelser oplæstes og toges til 

efterretning. 

2. Protokollen oplæstes. 

3. Havneudvalget og formanden har 

den 17. juni været på rundtur på pladsen 

og set på de både, som stadig henstår på 

pladsen. Ejerne vil blive tilskrevet om at 

fjerne disse både. 

Pladsen er nu ved at blive renset og 

ryddet. 

Alle skure vil nu blive afkontrolleret, da 

der findes flere skure end der bliver betalt 

for. Bestyrelsen vil forsøge at udtænke et 

system, så man kan have bedre kontrol 

med skurene. 

Det blev stærkt understreget, at maske

ret salg af både ikke vil blive tolereret. 

Om barnevogne, henstillet på broerne, 

oplystes det, at disse er til stor gene, og at 

de var i fare for at blive skubbet i vandet. 

Barnevogne må kun henstilles på land. 

Alt lys på pladsen er nu bragt i orden. 

Der skal indhentes tilbud på reparation 

af drejeskiverne. 

Man vil endvidere anskaffe en opslags

tavle til bekendtgørelser, tavlen skal an

bringes i indgangen til klubhuset. 

Det må bringes til medlemmernes kund

skab, at stolene og bordene udenfor klub

huset ikke må fjernes fra deres pladser. 

Manneturen fastsattes til lørdag den 18. 

september. 

Turen til West vil blive nærmere be

kendtgjort senere. 

5. Adrian oplyste, at sejlerskolen havde 

fået masser af elever, der er nu 6 elever 

på hvert hold fra mandag til fredag incl. 

6. Keller oplyste, at kapsejladsen om 

den halve juniorbåd blev vundet af Frem, 

nr. 2 blev Kastrup og nr. 3 S.S.F. 

Sommerturen starter 4. juli og går sydpå. 

7. Ang. kapsejlads henstilles det, at man 

sejler langsomt forbi dommerskibet, når 

man passerer dette. 

Endvidere omtaltes også sejlads i ren

den til vor havn, og det blev fastslået, at 

renden også må betragtes som en del af 

havnen, og som følge deraf må besejling 

af renden foregå med nedsat fart. 

Formanden takkede for god ro og or

den og mødet sluttede kl. 23,40. 

Sign. Sv. Larsen, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

BESTYRELSESMØDET DEN 2. AU

GUST 1965 

Formanden oplæst diverse skrivelser som 

toges til efterretning. 

En skrivelse fra Kastrup politi, med en 

henstilling til lystsejlerne om at afholde 

sig fra at genere rutetrafikken i sejlrenden, 

vil blive aftrykt i bladet. 

Det oplystes endvidere, at kontorchef 

Grønlund og markmanden havde været i 

Sundby Sejl-Forening, og sammen med 

formanden besigtiget havnen. 

Formanden havde talt med ing. Sternow 

angående den østlige mole, og havde fået 

oplyst, at pengene er til rådighed. Forman

den havde herefter udtrykt ønske om, at 

arbejdet kunne påbegyndes omkring 15. 

oktober, af hensyn til bådene i vandet, og 

ing. Sternow havde lovet at bringe dette 

videre. 

Man beså de ændrede tegninger til om

bygning af klubhuset, hvortil var føjet to 

brusebade. Med undtagelse af, at man øn

skede telefonboxen flyttet til det lille rum 

ved den store sal, var man enige om at sige 

god for projektet. 

Det oplystes, at Strandgård er ved at 

rigge til til udgravning af renden. 

Formanden sluttede med at rette en tak 

til Arndt Adrian, fordi han havde ledsaget 

juniorerne på feriesejladsen, og udtryke 

sin glæde over, at S.S.F .s juniorer ikke var 

implicerede i de gale streger, som var ble

vet udøvet af andre juniorer på Femø. 

2. Protokollen oplæstes. 

3. Harald Henriksen havde modtaget til

bud fra smedemesteren på istandsættelse 

af begge drejeskiverne, samt set på en let

metalmast hos Petersen &. Albeck. Tom 

Larsen skal nu tage ud og se på masten. 

Harald udtalte, at de sidste pladser nu 

er delt ud, man har måske været noget 

uheldige øg fået placeret nogle for brede 

både på forkerte pladser, da en del har 

været på feriesejlads, og man har derfor 

overvurderet pladserne. Dette forhold vil 

man nu søge at råde bod på. Medlemmer, 

der har ligget på sommerferiepladser i fe

rietiden, må nu henvises til at søge midler

tidig plads andetsteds. 

Tom Larsen udtalte, at der må gøres no

get for at undgå det forfærdelige griseri 

ved skarnbøtterne, endvidere at anduv-

ningsbøjen skal bringes i orden og lægges 

på plads. 

Endvidere omtaltes støvplagen på sdr. 

mole. 

4. Sigfred Christensen omtalte svagføre

turen den 21. august, og Tom lovede at 

forsøge at skaffe tre mand til at underhol

de gæsterne denne dag. 

Endvidere omtaltes manneturen. 

Pløk oplyste, at mikrofonen er i orden 

og højttalerne er afstemte og forsynet med 

afbrydere. Pløk oplyste endvidere, at pin

seturen havde givet ca. 200 kr. til for

eningen. 

5. Sejlerskolen. Undervisningsaftenerne 

er endnu ikke fastlagt, nærmere vil frem

komme senere. 

6. Juniorlederen ønskede gerne tilstået 

nogle ledige lørdag aftener til afholdelse 

af juniorballer, da juniorafdelingen skal 

bruge mange penge, bl.a. skal riggene for

nyes på fire af juniorbådene inden næste 

sæson. 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej, S. — Telf. 58 32 96 

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S AS 1169 
Næstformand :| Harald Henriksen, Kaprifolievej 12 58 13 75 
Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 
Kasserer: Anni Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 
Havneudvalg: Tom Larsen, Ålandsgade 29 AM 7363 

og Harald Henriksen, Kaprifolievej 12 58 13 75 
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33 AM 9247 y 
Egon Kjeldsen, Finlandsgade 29 i Am 1819 

Juniorleder: Viggo/Keller, Ved Klosteret 5 RY 1966 
Skolechef: Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S AM 92 56 
Kapsejladschef: Viggo Hind, Kingosvej 54, Tåstrup 9923 52 
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 j "VrTvat^SS 9^80^^ 

5. O °oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo° 

l i  asserer 

formanden og 

havneudvalget 

træffes 

hver torsdag: 
kl. 19-20.30 

i klubhuset 

tlf. SU 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

OI»s. Oli*. 

lOTOR- <Mii MASTESKITR SKAL RYDDES! 
Motorer og master, der IKKE er mærket med nummer og navn, vil efter d. 1. september blive fjernet. 

Havneudvalget. 

Hvorfor gå over Amager Strandvej ? 

Shoppen 
Telf. As. 287 

Fører alt i 

Malervarer og 

lakker. 

Alt i bådeudstyr og 

tovværk. 

-J .  >'  :  ~ ^  uSu! ^ dagens billigste 
•P8 - . • - M .mHI priser. 

Forhandler af GIBB kådeudstyr og Samcolastik. 
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SVAGFØRETUREN 
Den af S. S. F. arrangerede svagføretur finder sted 

LØRDAG DEIM 21.  AUGUST KL.  14.  

Der vil blive foretaget en sejltur på sundet og efter tilbage

komsten er S. S. F. vært i klubhuset, hvor der vil blive ser

veret kaffe m.m. 

Der vil blive forskellig underholdning og musik! 

Alle der kunne tænke sig at hjælpe med i køkkenet og ved serveringen 

bedes henvende sig til festudvalget. 

Flere af vore medlemmer har allerede givet tilsagn om økonomisk støtte! 

Lad os gøre denne dag til en oplevelse 

for vore svagføre venner! 

Festudvalget 

t j^i i' lili' li^i i'liiJ'l iTTii 'lill'tmii '!^J 'i mi > '»m'liTTi11 U^Ti' 'lim 1 ''im im"i i 'liliMiTM, ' liU' liTTi' 'Uii'l'm'' liiJ'liTTif hM'1 til!1 <(T7ii 'II' Lll!k liTTi1 'Us'iiTTi 
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S E J L S P O R T S G L Æ D E R  l  

S E J L S P O R T S K L Æ D E R  F R A  BACHER 
Gult sejlsportstøj 
Standard kvalitet 
Bukser 
Jakke m. hætte.... 

30,00 
44.OO 

Gul standard 
Busseronne 

Den rigtige facon.. 32,OO 

Dunlop blå 
Sejlsportssko 
Til damer 
„ herrer 

33, SO 
38, SO 

Engelske (Gensere) 
Sømandssweaters 

Størr. 1 51,OO 

Ternede bomulds 
Skjorter 

Mange mønstre.... 11,SO 

ET SÆRTILBUD 
Sorte olie regnfrakker 
Kun små størr. 
Normalpris 62,50 nu 19,85 

JmaJc 
BUSSERONNER 
OVERTRÆKSBUKSER 
JAKKER * FRAKKER 

&dust>iøms 
FLYDEVESTE 

HOLMENS BUKSER 

ENGELSKE GENSERE 

ORIG. FÆRØTRØJER 

FLØJLS BENKLÆDER 

SATIN BENKLÆDER 

B U S S E R O N N E R  

G U M M I S T Ø V L E  L E R  

K Ø J E T Æ P P E R  Største 

Specialforretning i 

VATTÆPPER ARBEJDSTØJ 

S O V E P O S E R  

Alt i HERRELINGERI samt KONFEKTION 

J. P. BACHER . TORTEGADE 33 . A1G 45©3 . 8635 
1II1IIIIIIII1I1III1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 

ADVARSEL! 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 

Til stikkene på El-masterne må kun tilsluttes 

dobbeltisolerede maskiner, der er mærket således 

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

Nye og brugte propeller 
samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 
TELEFON 50 87 68 

ABSALON-SKAN DIN AVI A 
Åama>iÅ€^clmclj2/ FO RSI KR.I N GÅ 

GRØN & WITZKE A/s 

K A R L  P O V L S E N  B O G T R Y K  
S  V  A  N  E  M  O  S  E  G  A  A  R  D  S  V  E  J  A 

T E L E F O N  3 5  6 7  8 8  

Næste nummer af bladet 

udkommer i august. — Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1.august. 

Afleveret til postvæsenet den 18=6*1965 

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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han, ta' du nu og tørn ind, så tager jeg 

vagttørn til det lysner. 

Tørne, siger du, næe, jeg har tørnet imod 

nok i dag, sagde jeg, idet jeg følte på min 

bule. Næe, jeg skal sige dig, hvad jeg gør, 

nu går jeg ind og sover, så kan du sejle 

med dit møjskib, som det passer dig. God

net, sagde jeg og gik. 

Jeg vågnede ved, at Rasmus stod og ru

skede i mig, kom så ud af køjen, det er 

din vagt nu, jeg var så træt og søvnig, så 

jeg dårlig kunne få tøjet på. Det var ved 

at lysne, da jeg kom ud og fik set mig lidt 

om, vi sejlede stille og roligt ved kysten. 

Kom her, sagde Rasmus, så skal jeg vise 

dig, hvordan du skal sejle, for nu vil jeg 

ind at sove. Vinden er gået i nord igen, og 

der er ikke meget af den, så du kan sagtens 

klare det et par timer; kan du se det fyr, 

der langt forude, det skal du styre efter. 

Træffer du bundgarn så gå udenom, lad 

være med at prøve på at gå igennem eller 

indenom, og gå ikke tættere på land, end 

vi er nu. Ja, jeg skal gøre, hvad jeg kan, 

men, ikke noget men, for du kan godt, er 

der noget særligt, så syng ud, jeg sover me

get let, så jeg skal hurtigt være der, og så 

gik han. Der sad jeg alene, og med ror

pinden i hånden, syng ud, sagde han, som 

om jeg var i humør til at synge på den tid 

af dagen, men efterhånden som tiden gik, 

opdagede jeg, at dette her måtte være en 

god kur for dårlige nerver. 

Stille og fredelig var der herude, det 

eneste man kunne høre var vandet der ris

lede om båden, af og til et mågeskrig. At 

styre båden gik som en leg, et lille tryk på 

rorpinden, så drejede båden den modsatte 

vej, fyret jeg skulle styre efter blev mere 

tydeligt, og nu stod solen op, som en stor 

rød kugle, lige bagved mig, en sådan sol

opgang havde jeg aldrig oplevet før. Jeg 

var ved at blive klar over, hvorfor Ras

mus holdt af sin båd. Time efter Time sad 

jeg, men jeg nød det, Rasmus sov godt 

derinde kunne jeg høre, men langt om 

længe begyndte der at blive liv i ham. Han 

kom ud, rakte og strakte sig, så sig om

kring, og sagde: Nå, hvordan går det, sø

mand? Hvad er klokken? Det går fint, og 

klokken er snart 8. Hvorfor har du ikke 

purret mig noget før, du må jo være træt 

af at sidde der, lad nu mig tage roret. Nej, 

svarede jeg, det er herligt at sidde her. 

Hvad pokker, er der blevet en sømand ud 

af dig i løbet af natten? Ja — ja, bliv du 

så siddende, så går jeg ind og laver mor

genkaffe. Og aldrig har en kop kaffe 

smagt så godt, som den vi nu sad og nød, 

her i det herlige solskin, medens krusnin

gerne på vandet sendte glimt på glimt op 

på sejlene, der roligt trak os af sted mod 

Gilleleje, 

(Grubbefar). 

(Fortsættes) 

VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER 

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

KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE 

mé 
ROBERT MØLLER & SØN 

Statsexam. ejendomsmæglere 

AMAGERBROGADE 184 

Kontortid 9-17 
Telefon: lørdag 9-12 
* 55 70 20 samt efter aftale 

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 2719 u 

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

Cigarforretningen 
I. Jensen 

Ø R E S  U  N  D S  V E J  1  1  4  
(hjørnet af Milanovej) AM 43 4*7 

Nærmeste forretning ved havnen! 

Har alt i 

TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTER A ØL 

KAPs SPORT 
Amagerbrogade 142 

Telf. 5816 38 

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38 

STORT UDVALG I 
Sejlsporststøj - Dunlopsejlsportssko 

Sejlsportsstøvler - Elvstrømveste 
m. m. m. 

løvrigt alt i Sport - Jagt - Fiskeri 
Camping - Hundeartikler - Rideudstyr 

Rekvirer vore Jagt - Fiskeri og 
Campingkataloger 

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. 
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sigtigt ned til Rasmus, der sad og holdt 

sig fast til en træstang, der var gjort fast 

i den ene ende, helt ude i spidsen af bå

den, men den var ikke gjort så solidt fast, 

for jeg kunne se, at den kunne rokke fra 

den ene side til den anden. Jeg turde ikke 

sige noget om det, så jeg satte mig bare 

ned over for ham, men glad ved situatio

nen, det var jeg ikke, for nu fik skibet god 

fart på, og foran os i havnen, var der fle

re andre både, der sejlede ud og ind i hav

nen, og hvordan kom vi uden om dem? 

Men jeg skal love for, at vi hurtigt nok 

kom ud af havnen, for pludselig stod jeg 

på hovedet ned i den anden side af båden, 

og det var som om gulvet stod lodret, jeg 

løftede forsigtigt mit ømme hoved, og så 

først forskrækket på Rasmus, han sad og 

skrupgrinede, men da så jeg, at vandet var 

steget helt op over båden i den side jeg 

lå, og nu skreg jeg af angst: Rasmus — 

Rasmus! Gør dog noget, vi vælter jo. Men 

den satan sad bare og grinede og sagde: 

Nå, du kom nok en tur ned i læ'en? Lad 

være med at se så bange ud, hun smed 

jo bare øret til. 

Igen noget af hans tågesnak, for vi hav

de jo ingen kvinder i båden, så der var 

ikke nogen, hun, der kunne lytte. Men jeg 

kunne nu ikke lide dette her, og det sagde 

jeg til ham. Kan du ikke lide det, sagde 

han, og i det samme så jeg, at den her 

træpind han stadig holdt sig fast i, be

vægede sig lidt til den ene side, og nu 

skete der en katastrofe, sejlet over mit 

hoved buldrede og ruskede, alt det her 

tovværk, der gik på kryds og tværs i bå

den piskede frem og tilbage. Rasmus nu 

må du gøre noget, vi forliser, skreg jeg i 

dødsens angst, kan du ikke se, at den træ

pind, du holder i, er gået løs, det må jo 

være det, der er i vejen. Men jeg kunne 

se, at nu var han blevet vanvittig, for han 

sad stadig og grinede. Bare jeg dog aldrig 

var taget med ham, jeg tænkte på min lille 

dejlige have, og viskede en tåre væk fra 

kinden, nå, men jeg måtte lægge livet i 

Guds hånd, og håbe det bedste. Ja—ja, 

sagde Rasmus, du kunne jo ikke lide at 

sejle for Vi vind, så jeg gik op i vinden 

med hende, jamen, Rasmus, vil du så ikke 

nok gå ned igen, bad jeg, for jeg kan da 

bedre lide det halve af den vind, vi har, 

det er nok for mig. Lidt efter sejlede vi 

videre, men stadig lå båden helt skråt, det 

lod dog ikke til, at Rasmus tog sig noget 

af det, så jeg regnede med, at båden må

ske ikke kunne sejle anderledes, efterhån

den som man vænnede sig til det, gik det 

jo også meget godt, nogen øjeblikkelig fare 

var der nok ikke. Vi var nu kommet langt 

ud på vandet, jeg kunne tydeligt se Sve

rige. Jamen, Rasmus, sagde du ikke, at vi 

skulle mod Helsingør? Jo—ja, det skal vi 

også, jamen, hvorfor sejler du så til Sve

rige? Herregud, mand, vi har den jo bide

vind der op af, vi skal ud for at få et 

langt ben, nå javel, jeg skævede lidt til 

Rasmus' ben, jeg syntes de var lange nok, 

min egne kunne såmænd godt tåle at være 

lidt længere, men Rasmus kunne da ikke 

få plads i båden til sine, hvis de blev læn

gere. Jeg havde glædet mig til, at vi skulle 

sejle tæt op langs kysten til Helsingør, og 

jeg spurgte Rasmus om, hvorfor vi ikke 

gjorde det. Du er sku' håbløs, svarede 

han, skibet kan da ikke sejle lige mod 

vinden. Nå, det kunne det ikke, tænkte 

jeg, det var da mærkeligt, jeg havde ikke 

sejlet med så mange skibe, men dem jeg 

havde sejlet med, de kunne da godt sejle 

mod vinden. Store Bælts-færgen kunne da, 

men det var jo også et stort skib, men hav

nens motorfærge den kunne da også, og 

det var ikke så stort et skib, selv om det 

var noget større end dette her. Næ, der 

var nok noget i vejen med Rasmus' skib, 

det blev jo også ved med at sejle så skråt, 

det var der heller ikke nogen af de andre 

skibe der havde gjort. Jeg ville ikke sige 

noget om det, for jeg syntes alligevel, at 

det var synd for Rasmus, nu var han jo så 

glad for sit lille skib. 

Klar til at vende! råbte Rasmus pludse

lig, jeg for op fra bænken, mere husker 

jeg ikke, for der var noget, der ramte mig 

i hovedet, og det sortnede for mine øjne. 

Da jeg vågnede igen, lå jeg på gulvet med 

en våd klud på panden, jeg skævede op, 

nå, jeg var da i båden endnu, men nu lå 

den skråt på den anden side, og sejlet og 

den lange pind det var gjort fast til, var 

også i den anden side, så gik der et lys 

op for mig, det var selvfølgelig den pind, 

løjbommen, ja, sådan var det vist, at Ras

mus kaldte den, det var løjbommen, der 

havde ramt mig i hovedet, idet den var 

svinget over. Jeg fik mig stablet op på 

bænken igen, idet jeg følte på mit stakkels 

hoved, det holdt da endnu, men der var 

kommet en ordentlig bule. Det var sku' 

synd for dig, sagde Rasmus, men nu pas

ser du nok på en anden gang, og jeg ved, 

hvad du trænger til nu. Jeg trænger kun 

til at sidde lidt i ro, svarede jeg. Næe, gu' 

gør du ej, du trænger til et par store dram

me, og nu går du ind og gør klar til skaf

ning. Jeg blev siddende. Et øjeblik efter: 

Se nu at komme igang! Ja—jo, Rasmus, 

hvis jeg kan, vil jeg skaffe dig, hvad du 

ønsker, men du må da sige mig, hvad del 

er du vil have. Han rystede på hovedet, og 

så sagde han ganske langsomt og tydeligt: 

Du går ind og henter det bord der står inde 

i kahytten, er du med? Javel. Det sætter 

du her ud, så tager du alt vor mad, øl, 

snaps, glas, tallerkener, knive, gafler og 

dækker bord her, så vi kan få lidt aftens

mad. 

Ja, det er jeg med på, det er rart at høre, 

at du kan tale dansk igen. Jeg kom igang, 

satte bordet ud, og idet jeg sætter det, siger 

jeg glædestrålende: Nu ved jeg hvad bag

bord er, hvad mener du med det? Jo det 

er selvfølgelig dette bord, når det bliver 

sat her bag ud. Er det ikke det du mener, 

når du siger bagbord. Han blev så under

lig i ansigtet, så jeg skyndte mig bare ind 

for at hente resten. Vi havde det hygge

ligt nu, Rasmus sad helt fornuftigt og for

klarede mig alt, hvad vi så inde på kysten, 

vi var kommet ret tæt på den danske kyst, 

og det var utroligt så meget han vidste, om 

de forskellige store villaer der lå. 

Og der har vi fyret på Kronborg, sagde 

han, jeg kunne nu ikke se det, for der var 

så mange lys i alle farver, man skulle ikke 

tro, at Sundet førte videre, det så ud som 

om det var by det hele. 

Da vi havde spist, og jeg havde fået det 

hele af vejen, satte jeg mig ud til Rasmus 

igen, da sad han og bandede og svor, så 

det var skrækkeligt at høre på. Hvad er 

der dog i vejen? Kan du ikke mærke det? 

Næe, det kunne jeg ikke, vinden mand! 

Vinden? Hvad er der med den? Ja, den 

er ved at lægge sig, det gør da ikke noget. 

Øv, sagde han, den går i vest, jamen, det 

er da dejligt, så er vi fri for at ligge her 

og sejle i zig-zag. Klaptorsk! Det er jo 

netop det, vi skal, når vi runder Kronborg, 

og kommer ud i Kattegat. I Kattegat? For 

himmelens skyld, Rasmus, du vil da vel 

ikke ud i Kattegat i nat? Du finder jo al

drig vej i det mørke. Du vrøvler, sagde 
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Rasmus 

og hans skib 
(Fortsættelse.) 

Prisliste for brændselsolie 

ved S.S.F.s tankanlæg 

Benzin: kr. 1,04 pr. liter. 

* 
Traktorlin: kr. 0,40 pr. liter. 

Dieselolie: kr. 0,30 pr. liter. 

Aåningstider for tanken: Hver dag fra 

kl. 8—17. 

o 

GENNEM • HHV.NEN 
O G  R E N D E N  

Når man i disse dejlige sommerdage op

holder sig nede i havnen, glæder man sig 

over, at de gentagne opfordringer i bladet, 

om at sejle langsomt i havnen synes at 

have en god virkning på de fartglade 

medlemmer. 

Men vi har endnu et lille hjertesuk: 

Sejl også langsomt ud gennem det gravede 

løb, det gælder især speed-bådene, tag 

hensyn til sejlerne, det er sket, at sejlerne 

er smidt over på grunden af jeres bov-

vandsbølge, ikke alene for sejlernes skyld, 

men også af hensyn til vores gravede ren

de, den sø, I sætter op, nedbryder skræn

terne i den gravede rende. Husk, at det 

koster mange penge at få den gravet op 

igen. Det er også jeres penge, det går ud 

over. 

sign. Havneudvalget. 

Medens jeg stod på hovedet der, kom 

Rasmus ind og brummede: Nå det var 

rart, at du snart er færdig, nu kan du gå 

forud og tage fortøjningen, så tager jeg 

den her agter. 

Jeg skyndte mig ud og begyndte at løse 

fortøjningen. 

Hva' faen er det, du laver! skreg Ras

mus, jeg sagde du skulle gå forud, og ikke 

agter. Nå, nå, jeg vidste ikke, nej, du ved 

sku' ikke noget, se nu at få smidt fra ved 

land, så skal jeg nok greie det her. Så stod 

jeg igen over for det frygtelige svælg, mel

lem skibet og land, men sprang så for livet, 

for nu var Rasmus ved at blive utålmodig. 

Heldigvis landede jeg godt på kajen, og 

begyndte stolt at løsne fortøjningerne, da 

lød der et brøl dernede fra: Lad de fortøj

ninger være, jamen, du sagde jo, ja—ja 

på skibet mand, skal du smide dem, sku' 

da ikke på land. Nå, så sprang jeg igen 

med fortvivlelsens mod, og landede selv

følgelig lige så lang jeg var nede på ski

bet, men jeg fik da fat i et eller andet jern

tov, der sad fast oppe i mastetoppen og 

nede på skibet et sted. Så jeg reddede da 

livet endnu en gang. Inden jeg havde fået 

samlet mig sammen, fik jeg et vådt snavset 

tov stukket i hånden af Rasmus, gå forud 

med det, jeg humpede forud alt, mens jeg 

halede og sled i det forbistrede tov, og 

nåede da heldigvis helt forud. Da skreg 

han igen, den tossede rad: 

Uden om staget, udenom staget. Jeg stod 

med tovet i hånden og anede ikke hvad 

han mente, så kom han farende, rev tovet 

ud af hænderne på mig, løb tilbage og før

te tovet udenom det her jerntov, jeg havde 

klamret mig til, da jeg faldt. Nå, det var 

altså det han kaldte for staget, så lærte jeg 

det, og jeg har aldrig siden glemt det. 

Nu kan du hale ind alt det du kan, og 

gør så fast på den pullert der, sagde Ras

mus, medens han lagde hånden på en bjæl

ke, der ragede op af skibet. Jeg halede alt, 

hvad jeg kunne, men turde ikke binde det 

fast, for sæt jeg nu ikke kunne få det løst 

hurtigt nok, så blev Rasmus nok mere gal 

på mig. Jeg måtte stå længe og holde i det 

væmmelige tov, for nu gik Rasmus og hej

ste et stort trekantet stykke lærred op i 

masten, så det blev værre og værre at holde 

fast i tovet, vinden rev og flåede i alle de 

klude. Pludselig råbte han: Lad gå forude, 

jeg så mig om, men kunne ikke se nogen, 

der gik, og iøvrigt havde jeg nok at gøre 

med tovet, så jeg havde ladet dem gå al

ligevel. 

Slip så for fa'en den fortøjning, råbte 

han arrigt. Hvorfor han bandede så arrigt, 

ja, det forstod jeg ikke, men jeg slap tovet, 

så det røg i vandet, hvordan han så ville 

få fat i det igen, det måtte han selv om, 

iøvrigt havde han rigtig godt af at miste 

det, når han var så arrig. Men nu var ski

bet begyndt at sejle, og jeg kravlede for-

0 s !  A f t e n k a p s e j l a d s e n  
Aftenkapsejladsen, der er annonceret til 23. juni, 

Set. hansaften, bliver afholdt tirsdag den 22. juni. 
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Ændringer i afmærkningen i 
de danske farvande 

I henhold til aftalen med de andre nor

diske lande, er Fyr- og Vagervæsenet nu i 

gang med at bringe afmærkningen i de 

danske farvande i overensstemmelse med 

afmærkningen i de andre skandinaviske 

farvande. Vi skal nu her gennemgå hoved

trækkene i de forestående ændringer, dog 

med det forbehold, at der kan ske mindre 

væsentlige afvigelser i planen under den 

praktiske udførelse. 

For sejlads i de danske farvande gælder 

den hovedregel, at et skib betragtes som 

værende for indgående, når det kommer 

fra Nordsøen og sejler sydpå gennem Ska

gerak, Kattegat, Sundet og bælterne ned til 

Østersøen eller til dansk havn, og for ud

gående, når det sejler den modsatte vej. 

Et farvands styrbordsside er den side, 

som et skib for indgående har om styr

bord, og et farvands bagbordsside er den 

side, et skib for indgående har om bag

bord. Vagerne er i de danske farvande an

bragt efter det såkaldte laterale system, 

dvs. langs sejlløbets sider. Disse vagere er 

forsynet med en stage, på hvilken der i 

reglen er anbragt en topbetegnelse i form 

af opad eller nedadvendte koste. Andre 

vagere har en ballon som topbetegnelse. 

Endvidere er nogle vagere forsynet med et 

spids tilløbet fletværk (spidstønder), me

dens fletværket på andre er fladt oventil 

(stumptønder). Under den nye ordning vil 

der finde en forenkling sted, idet der kun 

vil blive anvendt spidstønder. På mange 

sømærker vil der iøvrigt nu være anbragt 

refleksmateriale, således at styrbordsmær-

ker ved belysning giver hvid refleks, bag-

bordsmærker rød refleks, samt afmærkning 

for midtfarvandspuller, skillepunkter og 

anduvning hvid og rød refleks. Endelig er 

adskillige sømærker forsynet med radar

reflektorer. Når de planlagte ændringer er 

foretaget, vil afmærkningen blive som føl

gende : 

Styrbordssiden af farvandet afmærkes 

med sorte sømærker med eller uden top-

betegnelse. Benyttes der en sådan, er den

ne 1, 2 eller 3 nedadvendte koste. Styr

bords lystønder har hvidt blink. 

På grund af anvendelse af refleksmate

riale vil disse sorte styrbordsvagere være 

forsynet med lyse, nærmest hvide bælter, 

hvis antal afhænger af topbetegnelsen (et 

bælte svarende til hver kost). 

Bagbordssiden af farvandet afmærkes 

med røde sømærker, med eller uden top

betegnelse. Hvor der er en sådan, består 

den af 1, 2 eller 3 opadvendte koste. Bag

bords lystønder har rødt iblink. 

Lossepladser og kloakledninger afmær

kes med gule spidstønder uden topbeteg

nelse. Kabelbøjer ved kabelarbejde er gule, 

kapsejladsmærker er gule stager (evt. med 

stander påsat). 

Medens vi her i Danmark, i modsætning 

til f.eks. Sverige, bruger sideafmærknings-

systemet overalt, er der dog gjort en und

tagelse for vragafmærkningens vedkom

mende, hvor kompas-afmærkningssystemet 

er anvendt. Til vragafmærkning anvendes 

sømærker med grøn farve og lystønder 

med grønt lys. Er sømærket udlagt i den 

NE. lige kvadrant fra vraget, anvendes 2-

blinks karakter. Når opbetegnelse anven

des, er denne 2 grønne flag. 

Er sømærket udlagt i den SW-lige kva

drant fra vraget, anvendes 1-blinks karak

ter, og når topbetegnelse anvendes, består 

den af I grønt flag. 

Der er mange andre nye bestemmelser i 

den vedtagne plan, men det vil grundet 

pladsmangel være umuligt at optrykke det 

hele her i bladet, vi må henvise sejlerne til 

Søkort-arkivet, og der få de nye bestem

melser. Det bliver snart aktuelt idet Fyr-

og Vagervæsenet er igang med at udlægge 

de nye mærker. 

Red. 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i SwMy, SejØføteJWig. 

Ingolf Gunnar Andersen, 

Arildsgård 29, Brønshøj. 

Poul Kurt Sørensen, 

Hessensgade 39, 2. th. 

Gunner Grenaae, 

Bremensgade 32, 5., S. 

Klaus Lind, 

Molkesvej 52, F. 

Finn Einar Nørgaard, 

Geunavej 4, S. 

Leif Christensen, 

Dickens Allé 60, Søborg. 

Magnus Carlsen, 

Puggårdsgade 6, V. 

Hans Christensen, 

Moldaugade 4, S. 

Carlo Schou, 

Kongelundsvej 106, S. 

Jakob Nielsen, 

Kastrupvej 57. 

Johan Sørensen, 

Islands Brygge 1. 

Mildred Christensen, 

Røde Mellemvej 94 B, Have 36. 

Michael Nielsen, 

Kastrupvej 157. 

Knud Helt Poulsen, 

Messinavej 22. 

Bendt L. Poulsen, 

Slesvigsgade 25. 

Junior 

Flemming Larsen, 

Poppelvang 19, 1., Kastrup. 

Gert Mørk, 

Elbagade 39, st., S. 

Bent Rasmussen, 

Maltagade 6, S. 

Gert Hemmingsen, 

Grækenlandsvej 7 st., S. 

Vivi Jørgensen, 

Tyrolsgade 12. 

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 Hansen, 

Valbygårdsvej 58, Valby. 

Einar Herman Hansen, 

Fruebjergvej 16, 0. 
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( Tig. ^jlA&fA££6JMn. 

BESTYRELSESMØDET D. 18.—5. 1965. 

Harald Henriksen sygemeldt. 

Kassererske og redaktøren til stede. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Protokol. 

3. Havn og plads. 

4. Klubhus og fester. 

5. Sejlerskolen. 

6. Kapsejlads. 

7. Juniorafdeling. 

8. Eventuelt. 

1. Beretning. 

Formanden bod velkommen og oplæste 

div. takkekort og skrivelser, som toges til 

efterretning. 

Det oplystes, at den nye 20 m3 tank nu 

er på plads og i orden. 

Fordelingsudvalget, vedr. benzinafgifts-

og refusionsordningen, vil afholde sit næste 

møde i november 1965 i Sundby-Sejlfor-

ning. 

Freitag og Henning Jensen vil hver 

skænke Vi optimistjollesejl til foreningen. 

Endvidere blev der oplæst lovene for 

D.S.s kredse. 

Formanden udtalte, at der må afholdes 

et kredsmøde, da der skal vælges en kreds

bestyrelse. Man vedtog, at Viggo Hind skal 

deltage i modet sammen med formanden. 

Der var et brev fra Carl Nielsen og Mi

mi, som beklagede, at de ikke kunne være 

til stede ved standerhejsningen, men de 

sendte en skærv til juniorarbejdet. 

2. Protokol. 

Protokollen oplæstes. 

3. Havn og plads. 

På forespørgsel ang. jolleslæbestedet, 

oplyste Tom Larsen, at Strandgaard skal 

ramme en pæl ned først, før slæibestedet 

kan lægges ud. 

Endvidere vil man forsøge at lægge en 

jernplade ud ved det ndr. slæbested, da det 

er vanskeligt at sætte speedbåde ud. 

Det oplystes, at bådebygger Midtgaard 

betaler kr. 25,00 for hvert fartøj, han sø

sætter i S.S.F.s havn. 

Tom udtalte, at hovedsporet på nordre 

plads må udbedres til efteråret, evt. lægges 

på betonsveller. 

4. Klubhus og fester. 

Sigfred Christensen udtalte, at vi må ha

ve en ny mikrofon til højttaleranlægget. 

Egon Kjeldsen vil forsøge at skaffe en gen

nem en god forbindelse. 

Til festen Set. hansaften, vil der blive 

solgt baltegn, da festerne ellers vil blive for 

dyre for foreningen. 

5. Sejlerskolen. 

Arndt Adrian oplyste, at der ikke er 

særlig stor tilslutning til sejlerskolen, kun 

9 deltagere har meldt sig til. Det overvejes 

derfor at anvende øvelsesbåden, delvis til 

juniorsejlads. 

6. Kapsejlads. 

Kapsejladschefen oplyste, at aftenkap

sejladsen den 23.—6 vil blive flyttet til 

tirsdag den 22:—6. grundet Set. hansaften

festen. 

7. Juniorafdeling. 

Optimistjollerne vil efter anmodning få 

lov til at ligge ved sdr. slæbested. Man vil 

lave en rampe til oplægningen, og optimi

sterne vil der være under bedre opsigt. 

30. maj er der sejlads om den halve ju

niorbåd, der kommer 45 juniorer, samt en 

repræsentant fra hver deltagende klub. 

Man har fået en præmie af Pløk, samt 

lovning på en af Erik Sølvsmed. Nogle ju

niorer havde ytret ønske om at lave deres 

egen pinsetur, men det er fastslået, at klub

bens både skal deltage i den af foreningen 

arrangerede tur til Dragør. 

Man. har solgt 3 storsejl og 2 fokke af de 

ældste for kr. 300,00 samt det gamle jolle-

sejl for kr. 200,00. Man har alligevel 2 

stel sejl til hver båd. 

Man har endvidere fået nye sejl til op

timistjollerne. Rigningen til de gamle ju

niorbåde trænger til udskiftning. 

Der skal afholdes flydeprøvning med ju

niorbådene, inden sejladsen begynder. 

Fra skolechefen bekendtgjordes det, at 

det ved sejlerskolen samt under øvelses-

og kapsejlads er forbudt at anvende gum

mistøvler. 

8. Eventuelt. 

Eventuelt. Intet. 

Mødet slut kl. 23,30. 

Sign. Sc. Larsen, 

formand. 

Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Svagføreturen 
d. 21.*8.1965 

Da der ikke udkommer noget nr. af 

medlemsbladet i juli, må vi allerede nu 

gøre medlemmerne bekendt med, at svag

føreturen finder sted lørdag den 21. august 

kl. 14. 

Vi henstiller indtrængende til alle motor

bådsejere, om at stille sig til disposition på 

denne tur, og tage et par af foreningens 

gæster om bord. 

Tilmelding til festudvalget, tlf. Amager 

9247y eller Amager 1819. 

Skulle der blandt medlemmerne være 

nogle, der vil give en hånd med, eller på 

anden måde støtte den gode sag, bedes De 

også henvende sig til festudvalget. 

Det er en dag de svagføre ser hen til 

med store forventninger. Så gør hvad du 

kan for at forventningerne indfries. 

Festudvalget. 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej, S. — Telf. 58 32 96 

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 
o 
® Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S AS 1169 
o Næstformand: Harald Henriksen, Kaprifolievej 12 58 13 75 

Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 
Kasserer: Anni Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 

® Havneudvalg: Tom Larsen, Ålandsgade 29 AM 7363 
o og Harald Henriksen, Kaprifolievej 12 58 13 75 
g Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

S Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33 AM 9247 y 
® Egon Kjeldsen, Finlandsgade 29 Am 1819 
® Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 1966 
S Skolechef: Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S AM 92 56 
O 
o Kapsejladschef: Viggo Hind, Kingosvej 54, Tåstrup 992352 
g Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 

Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 
® Bestyrelsesværelse SU 3580 

g Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2 9^80^ 
°o 
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Kadrer ^ 
formanden og 

havneudvalget 

træffes 

hver torsdag: 
kl. 19—20.30 

i klubhuset 

tlf. HU 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

OBS. OBS. 

Kontoret er lukket fra 4. juli til 31. juli (begge dage incl.) 
G R U N D E T  S O M M E R F E R I E  

•..., /. 

Hvorfor gå over Amager Strandvej ? 

Shoppen 
Telf. As. 287 

Fører alt i 

Malervarer og 

lakker. 

Alt i bådeudstyr og 

tovværk. 

Til dagens billigste 

priser. 

Forhandler af GIBB kådeudstyr og Samcolastik. 
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Sejlforeningen fejrer Set. Hansaften i klubhuset, 

med stort bal. Baltegn å kr. 2,50 løses i salen. § 
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Vi beder alle bådejerne om at illuminere S 
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S E J L S P O R T S G L Æ D E R  /  

S E J L S P O R T S K L Æ D E R  F R A  BACHER 
Gult sejlsportstøj 
Standard kvalitet 
Bukser 
Jakke m. hætte.... 

30.00 
44. OO 

Gul standard 
Busseronne 

Den rigtige facon.. 32, OO 

Dunlop blå 
Sejlsportssko 
Til damer 
„ herrer 

33,50 
38,50 

Engelske (Gensere) 
Sømandssweaters 

Størr. 1 51,OO 

Ternede bomulds 
Skjorter 

Mange mønstre .... 11,50 

ET SÆRTILBUD 
Sorte olie regnfrakker 
Kun små størr. 
Normalpris 62,50 nu ld.85 

JniaJc 
BUSSERONNER 
OVERTRÆKSBUKSER 
JAKKER * FRAKKER 

£Hvst)iøjns 
FLYDEVESTE 

HOLMENS BUKSER 

ENGELSKE GENSERE 

ORIG. FÆRØTRØJER 

FLØJLS BENKLÆDER 

SATIN BENKLÆDER 

B U S S E R O N N E R  

G U M M I  S T Ø V L E R  * 
K Ø J E T Æ P P E R  Største 

Specialforretning i 

VATTÆPPER ARBEJDSTØJ 

S O V E P O S E R  

Ali i HERRELINGERI samt KONFEKTION 

J. P. BACHER . TORVEGADE 23 . AMft 4502 . 8635 

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 

ADVARSEL! 
Til stikkene på El-masterne må kun tilsluttes 

dobbeltisolerede maskiner, der er mærket således 

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

Nye og brugte propeller 
samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 
TELEFON 50 87 68 

AB SALON - S KAN DINAVIA 
FORSI KRI NGÅ aMieÅei^JeaiWo 

GRØN & WITZKE A/s 

K A R L  P O V L S E N  B O G T R Y K  
S  V  A  N  E  M  O  S  E  G  A  A  R  D  S  V  E  J  4  

T E L E F O N  3 5  6 7  8 8  

Næste nummer af bladet 

udkommer i juni. — Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. juni. 

Afleveret til postvæsenet den 21=5*1965 

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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Grundet på redaktørens sommerferie 
bedes alt stof og henvendelser til bladet, sendt til 

ekspeditionen E. Lorentzen, Albaniensgade 2 

Amager 71 18 Y 

DE BEDSTE MATERIALERfTIL BADEN 
UDENBORDS - INDENBORDS HAR 

GEMYIMTHES FARVEHANDEL 
Øresundsvej 92 — Tlf. SU 2185 

Og så får De fagmæssig betjening! >Skagerak< forhandler! 

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 

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

Telefon: 
* 55 70 20 

Kontortid 9-17 
lørdag 9-12 
samt efter aftale 

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 2719 u 

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

Cigarforretningen 
I. Jensen 

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

Nærmeste forretning ved havnen! 

Har alt i 

TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTERAØL 

KAI's SPORT 
Amagerbrogade 142 

Telf. 5816 38 

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38 

STORT UDVALG I 
Sejlsporststøj - Dunlopsejlsportssko 

Sejlsportsstøvler - Elvstrømveste 
m. m. m. 

løvrigt alt i Sport - Jagt - Fiskeri 
Camping - Hundeartikler - Rideudstyr 

Rekvirer vore Jagt - Fiskeri og 
Campingkataloger 

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. 
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Rasmus 

og hans skib 

Rasmus var en stor stout håndværker, 

en slider og en god kollega, han var min 

ven og arbejdskammerat gennem mange 

år. Rasmus havde kun et blødt punkt; 

han havde et skib, han var ellers en få

mælt mand, men når han begyndte at tale 

om sit kære skiv, kunne han blive ved i 

timevis, og så slyngede han alle de sære

ste ord ud over tilhørerne: Styrbord, 

bagbord, luv og læ, kølsvin, skødbarm, 

ja jeg kan ikke huske dem alle, for når 

Rasmus red sin kæphest, lod jeg det gå 

ind af det ene øre og ud af det andet, 

det havde ikke min interesse. Rasmus 

havde det sikkert på samme måde, når 

jeg talte om min have, men han lod altid 

interesseret. 

Det var gerne når vi nærmede os for

året, at Rasmus blev så underlig, han, der 

ellers var så flittig, kunne stå i lange tider 

og stirre ud i den tomme luft med et 

saligt udtryk i øjnene. Så skulle man 

ikke forstyrre ham, for man risikerede at 

få et arrigt svar fra den ellers så rolige 

og høflige mand. 

Så var det en dag hen på sommeren, 

vi sad og spiste frokost sammen, Rasmus 

sad med sin spegepølsemad i hånden, og 

jeg med min avis, alt var ganske normalt, 

en almindelig arbejdsdag. Pludselig stand

sede Rasmus sin gumlen og fik sit for-

årsudtryk i øjnene, jeg dukkede hovedet 

længere ned i avisen, for dette var ikke 

normalt. Jeg hørte Rasmus pakke sine 

klemmer sammen, men jeg sagde ikke 

noget. Så sagde Rasmus pludselig: 

— Har du noget særligt for i week

enden.? 

Jeg blev så overrasket, at jeg ikke fik 

tænkt mig om, og svarede: — Nej det har 

jeg ikke. 

— Godt, sagde Rasmus, så er du for

hyret det gode skib »Stjernen« af S.S.F. 

Bound for Gilleleje. Du stiller ved skibet 

i morgen fredag d. 6/7 kl. 18. Forstået? 

— Javel, svarede jeg, men forstået det 

havde jeg ikke, jeg anede ikke hvad han 

mente, udover at han ville have mig med 

på en sejltur i morgen aften. Og jeg havde 

planlagt så meget, jeg skulle have ordnet 

ude i haven. Jeg ærgrede mig egentlig 

over ham og den underlige måde, han 

havde med at overrumple folk på. 

Hele fredagen blev der ikke talt om 

den planlagte sejltur. Jeg havde så småt 

tænkt på at sige fra, men da Rasmus ikke 

talte om noget, kunne jeg ikke få mig selv 

til at sige noget. 

Så kl. 18 stod jeg nede på kajen. Ras

mus var allerede kommet, han havde så 

travlt nede i båden, med hvad det ved jeg 

ikke, men han sagde, at han klarede op, 

hvad det så skulle sige? Jeg ville hellere, 

at vejret klarede op, for der drev nogle 

mørke skyer ude over vandet, og der var 

også hvidt skum på bølgerne. Kom nu 

ombord, hvad står du der og glor efter, 

råbte Rasmus. Men det var lettere sagt 

end gjort, for det svælg, der var mellem 

bolværket og skibet, var der ingen djævel, 

der kunne komme over, indvendte jeg 

spagfærdigt. 

— Du er sku da en inkarneret land

krabbe, råbte Rasmus, idet han sprang op 

på en slags forhøjning der var bagest i 

båden, rakte over og greb min hånd og 

trak mig over til sig, og der stod jeg og 

klamrede mig fast til ham af angst for at 

falde i vandet, og det var et Guds under, 

at vi ikke begge to faldt i, som vi stod 

der og dansede can-can på den lille for

højning. Men Rasmus grinede bare, og 

skubbede mig ned, heldigvis faldt jeg på 

enden på en af de bænke, der var på 

begge sider af båden. Da jeg havde fået 

vejret igen, sagde jeg: — Syntes du ikke, 

at vi skulle vente med at sejle til i 

morgen eller en anden dag, det stormer jo. 

— Stormer det? buldrede Rasmus. Du 

har vist aldrig oplevet en storm, når du 

kalder dette for storm. Næe dette er fint 

sejlvejr, det blæser kun 4 Beaufort, det 

er frisk brise, det værste er at den er i 

nord, så vi får den bidevind der op af. 

Skrup nu ned og få provianten stuvet, 

mens jeg beslår sejlene. Gud ved, hvad 

det var for noget, han stod og talte om. 

Bidevind? Hvad mon det var for en vind? 

Og stuve provianten? Jeg kan godt lide 

stuvede grønærter eller hvidkål og så

dan. Men holde så meget af stuvning, så 

alt mad skal stuves, næe der må være 

noget galt med Rasmus. Derfor råbte jeg 

ud til ham: — Skal du også ha' stuvning 

til øllerne? 

— Hva fae-n er det for noget vrøvl, 

du står og siger, se nu at få den proviant 

lagt på plads og kom herud og vær med 

til at gøre sejlklar. 

— Nåe, det var det du mente, det 

kunne du jo have sagt straks, men hvor 

vil du ha det lagt hen? 

— Madvarer i det bagbords skab i 

pantryet og øllerne på kølsvinet. Skabet 

fandt jeg hurtigt, det kunne jeg lugte 

mig til, for der lå et stykke gammel ost 

derinde. Det var værre med øllerne, for 

kølsvinet hvor havde han det gående? 

Så nu råbte Rasmus igen: — Løft nu 

den dørk op og få de øller lagt ned. 

Hvad var det, der skulle løftes op? 

Jeg så mig omkring, men kunne ikke 

finde noget, der kunne løftet op. Da så 

jeg pludselig en lem i gulvet, mon det 

var den han mente? Sæt nu at vandet 

strømmede ind i båden, når jeg løftede 

den. Jeg måtte prøve, for nu hørte jeg 

Rasmus gå og bande derude, noget om 

åndssvage landkrabber, der ikke skulle 

være ombord i et ordentlig skib. Så jeg 

vovede det, og heldigvis skete der ikke 

noget, der var en bund til under neden. 

Gubbefar. 

(Fortsættes). 
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Forårsfesten 
Langfredag afholdt klubben en hygge

aften med aftenunderholdning og bal. 

Der var fuldt hus, og stemningen var 

høj. 

Det var en aften, hvor man følte, at 

her var familien Sundby Sejlforening 

samlet. Der lød mange rosende ord fra 

flere medlemmer til festudvalget over 

festen. Hvilket vi herigennem vil kvittere 

for ved at takke de fremmødte, som sør

gede for en god og kammeratlig aften til 

festen sluttede kl. 12. 

Festudvalget. 

Elever, der ønsker at komme på sejler

skolen, skal melde sig på kontoret torsdag 

mellem kl. 19 og 20,30. Prisen er 20 kr. 

for sommeren. 

Jeg ser gerne flere af de gamle sejlere 

melder sig som lærere ved øvelsesbåden. 

Skolechefen. 

Standarhejsningen er jo vel overstået, 

og det er jo som bekendt en stor festdag. 

Især var det en stor festdag for junior

afdelingen, som kunne fremvise alle de 

spraglede optimistjoller med de farvede 

sejl. Vi vil gerne have lov til at takke 

klubben for de nye sejl, og især en tak 

til Åge Hvass, som har skænket afdelingen 

et optimistjollesejl. 

Juniorerne gøres opmærksom på, at den 

sejlplan, som er ophængt i det gamle 

klubhus, skal overholdes, og I må selv 

orientere jer om, hvad dage I skal sejle. 

De juniorer, som er interesseret i at 

komme med på sommerferieturen, skal 

skrive sig på den liste, som også er op

hængt i det gamle klubhus. 

Lørdag den 29. maj 1965 afholdes en 

hyggeaften i forbindelse med kapsejladsen 

om den halve juniorbåd søndag den 30. 

maj. Alle juniorerne er velkommen. 

Juniovledeven. 

GENNEM ° TOTEN 

Tillykke! 
Den 21. maj 1965 fylder blikkenslager

mester Svend Jensen 50 år. 

Tak! 
Hermed vil jeg takke alle for opmærk* 

somheden ved min 50-års dag. 

Børge Bech. 

Nye medlemmer 

som søger optagelse 

Sund&y. 

Aktive 

Bjørn Funch Johannessen 

Boulevarden 14, Lyngby 

u/bd. 

Peter Sjong 

Holger Danskesvej 29 b, F. 

u/bd. 

Ole Jensen 

Elmegade 22 A, N. 

u/bd. 

Richard Kotte 

Toftegårds Plads 4, Valby 

Mtb. »Wiro« 

John Rasmussen 

GL Kongevej 132, V. 

u/bd. 

Flemming Christensen 

Korfuvej 23, S. 

u/bd. 

Bent Larsen 

Meklenburggade 5, S. 

u/bd. 

Ernst V. Saxtorp Jørgensen 

Brøndbyvestervej 20, Glostrup 

u/bd. 

Preben Løvenkjær 

Tagensvej 32, N. 

u/bd. 

Per Dichmann Hansen 

Bremensgade 25, S. 

u/bd. 

Juniorer 

Lars Kjær 

Kastrupvej 149, S. 

Inge Jørgensen 

Tyrolsgade 12, S. 

Niels E. Christensen 

Geislersgade 26, S. 

Birger P. Holst 

GI. Kirkevej 10, Kst. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an

søgning om optagelse aftryikkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 
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Obs. 

P i n s e t u  r e n  
går i år til Dragør. 

Efter forskellige løjer om søn

dagen er der BAL i Borgerfor

eningen om aftenen. 

Set. Hansfest! 
Der afholdes som sædvanlig 

Midsommerbal 
i klubben Set. Hansaften. 

Bådeejerne bedes sørge for lidt feststem

ning ved at illuminere bådene. 

F e s t u d v a l g e t .  

Angående 

medlemsbladet 
Udebliver medlemsbladet, skal du 

først henvende dig på det lokale post

kontor, hjælper det ikke, skal du hen

vende dig til bladets ekspedition. 

Men husk at melde flytning til dit 

lokale postkontor, og dette er vigtigt, 

hvis du vil have medlemsbladet uden 

afbrydelser: På blanketten du får ud

leveret på posthuset skal du huske at 

skrive, hvilke foreningsblade og tids

skrifter du får tilsendt. Dette glemmer 

mange medlemmer, med det resultat at 

medlemsbladet udebliver, idet ekspedi

tionen får tilsendt afmeldelse af bladet 

fra postvæsenet, grundet ukendt adres

se. Det giver anledning til reklamation 

og ulejlighed, som kunne være undgået. 

Ekspeditionen af medlemsbladet 

v. E. Lorentzen, Albaniensgade 2-4. 

Da flere af foreningens med

lemmer har ytret ønske om 

et foreningsmærke med vor 

stander tilTat 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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F R A  S T A N D E R H E J S N I N G E N  

Formanden taler J~ 

Standerhejsningen er lystsejlernes store 

begivenhed så skulle al maset med slib

ning og maling af skivet være forbi, men 

desværre har vejret ikke været så fint, 

at alle var færdige. Lørdag morgen den 8. 

maj oprandt med strålende, sol og vi, der 

gik og gjorde pladsen fin til festen om 

aftenen, regnede med én af de helt fine 

forårsdage, men vejrguderne ville noget 

andet. Da tidspunktet nærmede sig kl. 17, 

forsvandt solen og det blæste rigtigt koldt, 

og under formandens tale begyndte det 

at stænke. 

Formanden bød velkommen. Flag og 

stander blev sat, mens vi sang vor flag

sang. Formanden bød herefter de sær

ligt indbudte velkommen og takkede dem, 

fordi de ville møde op til vor stander

hejsning. Mellem de indbudte var kom

munaldirektør Gregers Hansen, kontor

chef Grønlund fra jordkontoret, forhen

værende kontorchef Frederiksen, direktør 

Bruhn fra Olie Konsumenterne, ekspe

ditionssekretær Rukow, fuldmægtig Vagn 

Olesen, formanden for Sundby Kajakklub 

Blichfeld Olsen og vore æresmedlemmer 

Alf Andersen og Klokkemageren med 

fruer. Dog savnede vi Carl Nielsen 

(Jorden rundt) han kunne desværre ikke 

komme, men sendte i stedet en chek på 

100 kr. til juniorafdelingen, for hvilket 
bestyrelsen takker på det hjerteligste. 

Under oversigten for den kommende 

sæson omtalte formanden de arbejder, 
som vi nu kunne ønske kommunen skulle 

gøre for os, så som oprensning og nye 

moler, særlig den østlige trængte meget 

Sydøstre mole beses af kommunens 

repræsentanter. 

til en fornyelse og regnvandsgrøften 

kunne også tåle at blive gjort i stand. 

Det var jo ikke bare det, at vi bad 

om at kommunen skulle lave det hele, 

for vi har også selv lavet forbedringer 

for ca. 50.000 kr., foruden vi har pla

ner for den nærmeste fremtid for yder

ligere beløb af samme størrelse. Forman

den udtalte, at vi var den klub, der havde 

modtaget mest i benzintilskud, vi får i 

år 15.708 kr. for 301 indsendte skemaer, 

så medlemmerne må kunne se, hvor vig

tigt det er at sende skemaerne tilbage, 

uden at bestyrelsen skal ringe og rykke, 

ja sågar selv afhente dem. 

Formanden omtalte ligeledes somme

rens arrangementer, såsom pinseturen til 

Dragør, Svagføreturen, turen til West og 

mandeturen foruden de kommende kap

sejladser. Efter at formanden havde for

muleret et leve for SSF, gik selskabet 

ind i klubhuset til smørrebrød og et lille 

festligt arrangement for det indbudte. 

Ved bordet takkede formanden Køben

havns kommune for de arbejder, der var 

udført og håbede på, at kommunen ville 

se velvilligt på det, der manglede. Kom-

Kommunaldirektør Gregers Hansen og 

ekspeditionssekretær Rukov med fruer. 

munaldirektør Gregers Hansen lovede at 

gøre mere for os, i første omgang den 

østlige mole, den havde han ved selvsyn 

set var meget sløj. 

Formanden for Kajakklubben takkede 

for vor villighed til at de havde fået 

lov til at lægge vand ud til deres klub

hus over vort område. 

Under talerne var der en del støj fra 

den nederste ende af salen, og da be

styrelsen har holdt på, at dørene skal 

være åbne, kunne man godt have vist lidt 

hensyn, selv om det var meget svært at 

høre noget så langt tilbage i salen. Næste 

år kommer højttaleranlægget i brug. Vi 

må også være glade for vort samarbejde 

med det store svenske firma Olie Kon

sumenterne, for vi har fået 3 elektriske 

pumper opstillede og kan nu sælge alle 

slags motorbrændstof. Det var dejligt at se, 

trods vejret, at så mange var mødt op til 

standerhejsningen. De hvide huer livede 

svært op og klubhuset var da også fyldt 

til sidste plads, så der dårlig var plads 

til en sving om. Det var en rigtig fest

aften, og det blev da også ud på de små 

timer, før den gode aften var forbi. 

R e f .  

Udsnit af de mange deltagele. 
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formal ilden og: 

l i  a v n e  1 1  i l  v a l g e t  

træffes 

hver torsdag* 
kl. 19-30,30 

i klubhuset 

tlf. HU 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

OKS. OBS. 

Kontoret er lukket fra 4. juli til 31. juli (begge dage incl.) 
G R U N D E T  S O M M E R F E R I E  

Hvorfor gå over Amager Strandvej ? 

Shoppen 
Telf. As. 287 

Fører alt i 

Malervarer og 

lakker. 

* 
Alt i bådeudstyr og 

tovværk. 

Til da<3ens billigste 

® w ' ~ priser. 

Forhandler af GIBB bådeudstyr og Samcolastik. 
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S E J L S P O R T S G L Æ D E R  I  

S E J L S P O R T S K L Æ D E R  F R A  BACHER 
Gult sejlsportstøj 
Standard kvalitet 
Bukser 
Jakke m. hætte.... 

30.00 
44, OO 

Gul standard 
Busseronne 

Den rigtige facon.. 32,OO 

Dunlop blå 
Sejlsportssko 
Til damer 
„ herrer 

33, SO 
38, SO 

Engelske (Gensere) 
Sømandssweaters 

Størr. 1 51,OO 

Ternede bomulds 
Skjorter 

Mange mønstre .... 11, SO 

ET SÆRTILBUD 
Sorte olie regnfrakker 
Kun små størr. 
Normalpris 62,50 nu 19,85 

JmaJc 
BUSSERONNER 
OVERTRÆKSBUKSER 
JAKKER * FRAKKER 

£jh/St>lØJtlS 
FLYDEVESTE 

* HOLMENS BUKSER 

ENGELSKE GENSERE 

ORIG. FÆRØTRØJER 

FLØJLS BENKLÆDER 

SATIN BENKLÆDER 

B U S S E R O N N E R  

G U M M I S  T Ø V L E R  

K Ø J E T Æ P P E R  Største 

Specialforretning i 

VATTÆPPER ARBEJDSTØJ 

S O V E P O S E R  

Alt i HERRELJNttERI samt KONFEKTION 

J. P. HACKER . TORTEGADE 23 . AKG 4502 . 8635 

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 

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 !  

FREYTAG SEJL 
SKOVSHOVED HAVN 

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

Nye og brugte propeller 
samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 
TELEFON 50 87 68 

ABSALON - SKAN DI NAV1A 
FORS I KR.I N Gi) 

G R Ø N  &  W I T Z K E  A '  V s 

K A R L  P O V L S E N  B O G T R Y K  
S  V  A N  E  M  O  S  E  G  A  A  F t  D  S  V  E  J  A 

T E L E F O N  3 5 6 7 8 8  

Næste nummer af bladet 

udkommer i maj. — Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. maj. 

Afleveret til postvæsenet den 23*4*1965 
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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DE BEDSTE MATERIALER TIL BÅDEN 
UDENBORDS - INDENBORDS HAR 

GEMYNTHES FARVEHANDEL 
Øresundsvej 92 — Tlf. SU 2185 

Og så får De fagmæssig betjening! >Skagerak< forhandler! 

AMAGERFÆLLEDVEJ 17 .  AMG 5790 
KØLESKABE .GASVARMERE .GASRADIATORER 

NS LAG ER AUT. GAS-VAND & SAMRVTftlKSlTS 

KONTO OPRETTES 

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  

iif 

ROBERT MØLLER & SØN 
Statsexam. ejendomsmæglere 

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

Kontortid 9-17 
Telefon: lørdag 9-12 
*  5 5  7 0  2 0  samt efter aftale 

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 2719 u 

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

Cigarforretningen 
I. Jensen 

Ø R E S U N D S V E J  1  1 4  
(hjørnet af Milanovej) AM 43 *£7 

Nærmeste forretning ved havnen! 

Har alt i 

TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTER & ØL 

s «  

fes 

KAFs SPORT 
Amagerbrogade 142 

Telf. 5816 38 

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38 

STORT UDVALG I 
Sejlsporststøj - Dunlopsejlsportssko 

Sejlsportsstøvler - Elvstrømveste 
m. m. m. 

løvrigt alt i Sport - Jagt - Fiskeri 
Camping - Hundeartikler - Rideudstyr 

Rekvirer vore Jagt - Fiskeri og 
Camping kataloger 

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. 
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Slæbestedet på sdr. plads forventes at 

kunne tages i brug påskelørdag. 

• 
Fra 1. maj ændres kontorets åbnings

dage til torsdage i stedet for fredage. 

• 
Der er kommet rørbukke på pladsen 

øst for masteskuret til at anbringe master

ne på. 

* 

Bestyrelsen besluttede at give dispen

sation fra forbudet mod brug af el-maski

ner på søn- og helligdage skærtorsdag og 

langfredag, på grund af det dårlige vejr 

man har haft. 

* 

Skolechefen har et stort problem; han 

mangler lærere til sommerens sejladser 

med øvelsesbåden. 

• 

Aftenkapsejladserne starter onsdag den 

26. maj. 

• 
Til de medlemmer der ikke var på ge

neralforsamlingen kan jeg oplyse, at vi 

stadig i S.F.F. kan købe traktolin, idet vi 

går over til at handle med Olie Konsu

menterne. Dette firma er det største i 

Sverige og er ved at blive indført på mar

kedet i Danmark. Der vil blive gravet en 

20.000 liter tank ned, så vi kan få en jern

banevogn ad gangen fra Sverige. Endvi

dere vil O.K. opsætte 3 nye elektriske 

pumper, så vi hurtigt kan tanke. 

e 

Den nye farvandsafmærkning, som vil 

blive skiftet mellem den 16.—30. juni, 

hvor man vil få røde bøjer på bagbord 

side og sorte på styrbord. En ifarveplance 

af de nye sømærker vil kunne købes hos 

Blankensteiners Eftif., Esplanaden 48. Der 

forhandles med Baltica, så det er muligt, 

at dette forsikringsselskab lader disse 

plancher lave, det vil medføre en udgift på 

12.000 kr. for Baltica, men jeg tror det er 

klogt at fremstille plancerne for selskabet. 

Da disse måske ikan forhindre flere grund

stødninger og forlis. 

• 
For enden af midterbroen findes der 

en hane med slange beregnet for tank

ning af vand, så man ikke skal bære det 

ned i spande. 

• 
Ved masteskuret er der opstillet rør

bukke til istandgørelse af master. Dem 

der skal slibe bruger det første sæt bukke. 

Når man er klar til lakering, flyttes ma

sten over på det østlige sæt. Derved und

går man at ødelægge et andet medlems 

arbejde på sin mast. For eksempel støv i 

lakken og skrammer. Om sommeren og 

hele sæsonen må disse bukke være vel

egnet til at tørre hynder og sejl på. Til-

høvling af master må ikke finde sted her, 

men henvises til sydvestlige hjørne af 

søndre plads. 

• 
Tom Larsen har sammen med nogle 

medlemmer indrettet legepladsen for med

lemmernes børn og jeg håber den vil blive 

brugt flittigt og vil være til stor gavn for 

medlemmerne, så der ikke er så store 

problemer med at beskæftige deres børn. 

S. Å. Larsen. 

Fra havneudvalget 
Husk at lægge en ordentlig sten ud i år, 

i henhold til vedtagelsen på generalfor

samlingen. 

Juniorerne har, for overskuddet fra de

res fester, indkøbt 1 stel sejl til nr. 91, 

samt 2 stk. cockpitoversejl. 

• 
Søndag d. 30. maj: Kapsejlads oim »Den 

halve juniorbåd«, hvori deltager Kastrup, 

Frem, Enigheden, Hvidovre og Sundby 

Sejl-Forening. 

Stig Kristensen har modtaget juniorafde

lingens flidspræmie. 

Juniorlederen. 

Tak! 
Til juniorer og deres leder i S.S.F. 

Må vi gennem disse linier bringe vor 

hjerteligste tak for opmærksomheden, der 

har glædet os meget. 

Samtidig siger vi tak for i vinter, de 

timer er ofret med glæde, og får I brug 

for en hjælpende hånd, så ved I hvor I 

kan henvende jer, og så vidt muligt, skal 

I ikke komme forgæves. Endnu engang 

tak. 

Karla og Olfert Nielsen. 

( Sejlerhindbogen 

»TIL SØS« 

Undertegnede efterlyser lærer 
til sommersæsonens sejladser. 

Skolechefen. 

Vore Juniorer har påtaget sig at sælge 

bogen. 

Den fås hos juniorleder Viggo Keller til 

favørpris kr. 50,00 

Der er kun begrænset oplag. 
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slog at man ophævede toiletfondet og 

lod midlerne indgå i administrationen af 

klubhuset. 

Erik Larsen havde indsendt et ligely

dende forslag, og Erik Larsen foreslog 

derfor at man tog disse 2 forslag under 

eet, hvilket forslagstillerne enedes om. 

Der var endvidere et forslag fra Aksel 

Petersen, om en vaskebygning i forlæn

gelse af skurene på pladsen. 

Et forslag fra bestyrelsen om mindste

mål på bundfortøjningssten. 

Der opstod en livlig debat om besty

relsens byggeforslag, men Henning Jen

sen foreslog at man stemte om bestyrel

sens byggeforslag først. Dette gjorde 

man, der blev afgivet 106 stemmer, nem

lig 82 ja-stemmer og 24 nej-stemmer, for

slaget var hermed vedtaget, og Lindholm 

Andersen, Erik Larsens og Aksel Peter

sens forslag bortfaldt hermed. 

Også bestyrelsens forslag om mindste

mål på bundstene 60 x 60 cm, og max. 15 

cm i højden, incl. øjet, blev vedtaget. 

Også forslaget om genindtræden i K. S. 

affødte nogen debat, men blev vedtaget 

med 79 ja-stemmer, 12 nej-stemmer, 3 

blanke og 1 ugyldig. 

Punkt 6, valg til bestyrelsen: 

På valg var sekretæren Reinhardt Han

sen, som blev genvalgt. 

Skolechefen Arndt Adrian, også gen

valgt. 

2 repræsentanter, Vagn Preisler og Tom 

Larsen, disse ønskede ikke genvalg, Tom 

Larsen lod sig dog overtale til at lade 

sig genopstille, og endvidere blev fore

slået Holger Larsen og Egon Kjeldsen, da 

Tom Larsen blev foreslået, trak Kaj 

Guldbeok, som forud var foreslået af 

Knud Andersen, sit kandidatur tilbage. 

Herefter fik Tom Larsen 81 stemmer, 

Egon Kjeldsen 59 stemmer og Holger Lar

sen 25 stemmer, altså, nyvalgte repræsen

tanter blev Tom Larsen og Egon Kjeld

sen. 

Til 2 suppleanter blev foreslået: Holger 

Larsen og Lasse Gustausen. 

1. suppleant blev Lasse Gustausen med 

32 stemmer, 2. suppleant blev Holger 

Larsen med 30 stemmer. 5 stemmer var 

ugyldige og 1 blank. 

Kassererske Anni Lindqvist blev gen

valgt. 

Kasserersuppleant Edith Dreier blev 

genvalgt. 

Afgående revisor, Hardy Christensen 

var ikke tilstede, men havde forud givet 

bestyrelsen skriftligt tilsagn om at han 

var villig til at modtage genvalg. Hardy 

Christensen blev genvalgt som revisor. 

Som revisorsuppleant afgik Knud An

dersen, Holst Jensen blev nyvalgt. 

2 målere, Bille Hansen og Torben Jen

sen blev begge genvalgte. 

Til juniorudvalget valgtes Lasse Gu

stausen og Aage Hvass. 

Punkt 7, eventuelt. 

Formanden bød de nye bestyrelses

medlemmer velkommen og udtrykte hå

bet om et godt samarbejde, og gjorde 

samtidig de nyvalgte opmærksom på, at 

det var arbejde de var blevet valgt ind 

til, de havde ikke bare fået en blomst i 

knaphullet. Formanden takkede derefter 

de afgåede bestyrelsesmedlemmer for godt 

samarbejde. 

Poul Christiansen fastholdt stadig at 

mindste havneleje for en skydepram er 

20 kr. 

Formanden udtalte herefter at det er 

blevet vedtaget på en generalforsamling, 

taksten for en skydepram eller en jolle, 

indtil 4 meter, i forbindelse med andet 

fartøj er 20 kr. I modsat fald er mindste 

havneleje 50 kr. 

Da der ikke var indtegnet flere talere 

til Eventuelt, takkede dirigenten for god 

ro og orden, og motiverede et Leve for 

Sundby Sejl-forening. 

Generalforsamlingen sluttedes kl. 24,00. 

Sign. Erik Larsen 

Dirigent. 

Sign. Reinhardt Hansen 

Sekretær. 

Nye medlemmer 

som søger optagelse 

Suund&y. 

Aktive 

John Bissø, 

Rømersgade 15, K. 

u/bd. 

Lennart Holm Hansen 

Vermlandsgade 84,S. 

u/Bd. 

Johan Christian Nielsen 

Kastrupvej 57, Kst. 

Mb. »Skråpurin«. 

Ruth L. M. Hansen 

Magistervej 46, N.V. 

u/Bd. 

Svenn Dan Jensen 

Skotlandsgade 6, S. 

u/Bd. 

Arne Jørgen Jørgensen 

Peter Fabersgade 13, N. 

Spgt. »Jørlis«. 

Jørgen Madsen 

Langelandsvej 10 b, F. 

u/Bd. 

Henrik Lindqvist 

Moselgade 28, S. 

u/Bd. 

Svend O. Hansen 

Kastrupkrogen 26, Kst. 

u/Bd. 

Juniorer 

Linda Børgesen, 

Strickersvej 2, S. 

Tommy Jørgensen, 

Geislersgade 15, S. 

Kim Janser, 

Sirgræsvej 35, Kst. 

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. 

Kapsejlads 
Første aftenkapsejlads onsdag 

den 26. maj. 
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til rette sted, og at bestyrelsen selvfølge

lig først havde undersøgt hvortil henven

delsen skulle sendes. 

Angående forslaget om tilbygning til 

klubhuset, udtalte Tom Larsen at forsla

get bliver stillet efter lang og grundig 

overvejelse fra bestyrelsens side, og at vi 

meget let kunne komme i den situation at 

S. S. F. bliver nødt til at udvide ganske 

forfærdeligt. Om skabene udtalte T. L. at 

han gik med til at lade dem håndværker

bygge, hvis det kunne ske uden for me

gen modstand, han havde dog ikke haft 

indtryk af nogen modstand, da alle skabe

ne er solgt. 

Hjalmar Nielsen: Vi må ikke bruge 

penge til udvidelse af klubhuset, uden at 

vi har pengene i hånden, vi må holde os 

inden for en fornuftig grænse og betale 

af på gælden på klubhuset, og i øvrigt 

måtte man lade medlemmerne råde. 

Formanden svarede på ankerne over 

byggeforslaget, at man dog er nødt til 

at have noget konkret at forelægge for 

generalforsamlingen når man vil fore

lægge noget, og derfor har arkitekten ud

arbejdet et skitseforslag, og dette er ikke 

nogen arbejdstegning. Endvidere til H.N. 

at hvis han var kommet til tiden, ville 

han have hørt, at der skal ikke stiftes 

gæld, men at vi har nogle af pengene og 

resten kan tages af næste års indtægter. 

Man kan i øvrigt ikke betale af på gæl

den ud over det som aftalen lyder på. 

Til Knud Andersen udtalte formanden 

at han fandt det morsomt at Groes Peter

sen havde udtalt sig som nævnt til ham, 

da det svar som foreningen havde mod

taget, netop bar Groes Petersens under

skrift. 

Ang. Københavns Sejlunion, udtalte 

formanden, at denne ikke måtte forveks

les med Motorunionen, endvidere, at der 

er sket store forandringer i K. S., siden 

S. S. F.s udtræden af unionen, der er kom

met ny bestyrelse med Laurits Andersen 

som formand. Man kan, med de store for

andringer der sker i Københavns havn, 

snart komme i den situation at det vil 

være godt at alle klubberne kan optræde 

samlet overfor de betræffende myndig

heder. 

Om skabene sagde formanden, at der, 

for at man kunne opnå tilladelse til at 

opføre disse, blev stillet meget strenge 

krav om udseende og farve, Københavns 

kommune stiller S.S.F. i klasse med Råd

huspladsen i den henseende. 

Knud Andersen: glædede sig over for

mandens humoristiske sans, men stod fast 

på at Groes Petersen intet kendte til 

S. S. F.s henvendelse til politiet, men var 

villig til at formidle et møde mellem Groes 

Petersen, Sv. Larsen og sig selv. 

Henning Jensen udtalte at der havde 

ikke stået noget i bladet og heller ikke 

i dagsordenen om byggeriet. 

A D V A R S E L ! ! !  

Til stikkene på Elmasterne 

må kun tilsluttes dobbelt-

isolerede maskiner, der er 

mærket således I •—•1 

Poul Christiansen havde bragt i erfa

ring at nogle havde måttet betale 50 kr. 

i havneleje for en skydepram, medens an

dre kun betalte 20 kr., P. C. ønskede en 

redegørelse for dette forhold. 

Aage Hvass udtalte at vi har et godt 

klubhus, men vi mangler i høj grad et 

bad som ville være til megen gavn både 

for os selv og for gæster som kommer 

langvejs fra. Denne ting savnedes på be

styrelsens skitseforslag. 

Bendt Bendtsen ønskede også en for

klaring på, hvordan det kan forekomme 

at nogen skal betale 50 kr. i havneleje for 

en skydepram. B. B. mente i øvrigt ikke 

at man kan bebrejde bestyrelsen for at 

være fremsynet. 

Dirigenten foreslog at man skulle tage 

byggesagen ud af formandens beretning, 

da man ellers ikke kunne stemme om be

retningen. Dette bifaldt formanden, idet 

han udtalte at forslaget om byggeriet 

overhovedet ikke var rejst endnu, men 

kun omtalt i beretningen. 

På spørgsmålet om pladslejen, svarede 

Sv. Larsen at når et medlem havde fartøj 

i havnen, kunne han, derforuden have en 

jolle eller en skydepram på indtil 4 meter 

for 20 kr. men ellers er mindste plads-

leje 50 kr. 

Formanden beklagede iøvrigt at med

lemsbladet var kommet for sent ud til 

medlemmerne, idet ikke alle medlemmer 

havde fået bladet inden generalforsam

lingen. 

Efter forandens kommentar til debatten 

om beretningen, forespurgte dirigenten 

forsamlingen om man ønskede protokol

len læst op, da der grundet bladets sene 

fremkomst, var mange medlemmer som 

ikke havde haft anledning til at læse pro

tokollen. Dette ønskede man ikke, og 

sekretæren fik herefter ordet og oplæste 

protokollen fra det sidst afholdte besty

relsesmøde, som ikke havde været optrykt 

i medlemsbladet. 

Derefter stemte man om protokol og 

beretning, begge blev godkendt med nogle 

få stemmer imod. 

Punkt 3, regnskab. Anni Lindqvist be

klagede at medlemsbladet var kommet for 

sent ud, så medlemmerne ikke havde kun

net sætte sig ind i regnskabet, men ud

talte at hun gerne ville besvare spørgsmål, 

men ville gerne have spørgsmålene skrift

ligt, så hun kan besvare dem i den ræk

kefølge de indkom. 

Efter afstemning blev regnskabet god

kendt. 

Punkt 4, lovændringsforslag. Henning 

Jensen havde indsendt forslag om at ju

niorer som havde førerprøve, og som 

havde deltaget aktivt i juniorarbejdet, 

skulle kunne overgå til aktivt medlem 

uden yderligere indskud, ved det fyldte 

20. år. 

Henning Jensen motiverede sit forslag. 

Sigfred Christensen anbefalede. 

Formanden anbefalede på bestyrelsens 

vegne, og forslaget blev vedtaget med 101 

ja-stemmer, der var 4 nej-stemmer. 

Punkt 5, andre forslag: Et medlem 

gjorde opmærksom på at bestyrelsens for

slag ikke var opført på dagsordenen og 

kunne som følge heraf ikke nyde fremme. 

Sekretæren fik ordet til forretningsor

denen, og gjorde opmærksom på at be

styrelsens forslag ifølge protokollen, som 

lige var blevet læst op, var medtaget, 

men af en eller anden årsag ikke var 

kommet i bladet. 

Dirigenten oplæste de indkomne forslag, 

nemlig fra Knud L. Andersen som fore-
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Fra generalforsamlingen ... 

Husk at 
i tiden fra d. 1. april 

til d. 31. maj, begge 

dage incl. - må der 

ikke anvendes elek

triske slibemaskiner 

på søn- og hellig

dage ! 

Punkt 1, valg af dirigent. 

Formanden indledte med at byde for

samlingen velkommen samt udbad sig 

forslag til en dirigent. 

Kaj Guldbeck og Erik Larsen blev 

foreslået. Erik Larsen blev valgt. 

Dirigenten konstaterede generalforsam

lingens lovlige indvarsling og gav heref

ter ordet til formanden til beretningen. 

(Formandens beretning vedlægges proto

kollen) . 

Efter beretningen fik Knud L. Ander

sen ordet og udtalte en tak til formand 

og bestyrelse. Til formandens omtale af 

foreningens andragende til politiet om 

fartbegrænsning på Amager Strandvej, og 

det negative svar man havde fået fra poli

tiet, udtalte Knud Andersen at han gerne 

ville støtte formanden i denne sag, og ud

talte at han så sent som mandag efter

middag havde talt med politiinspektør 

Groes Petersen, og at denne havde været 

enig med K. A. i, at fartbegrænsning sag

tens kunne genemføres helt til Praghs 

Boulevard. 

Ang. S. S. F.s eventuelle genindmeldel-

se i Københavns Sejlunion, kunne K. A. 

ikke se nogen fordel ved en genindtræ

den i K. S. 

Angående den trafik som brugtes andre 

steder, med bøder til de medlemmer som 

ikke indsendte deres benzinskemaer, men

te K. A., at bestyrelsen burde have ind

sendt dette som forslag til generalfor

samlingen, så medlemmerne kunne idøm

mes bøde for at udvise forsømmelse i den 

henseende. 

Vilh. Lindemann: Rettede ligeledes en 

tak til bestyrelsen, men fandt dog visse 

ting som han gerne så uddybet noget nær

mere, f. eks. fandt han det meget forkert 

af bestyrelsen at indkalde en arkitekt til 

at lave tegning over ombygning af klub

huset, før man havde talt om det på ge

neralforsamlingen. 

Om genindmeldelse i K. S., udtalte V. L. 

at når man deltog i K. S.s møder, fik 

man indtryk af at det var de rene skæg

møder. 

V. L. fandt endvidere at de skabe som 

man havde ladet en tømrermester bygge 

var for dyre, og at man måtte ikke tvinge 

medlemmerne til at købe skabene for 

dyrt. 

Kaj Guldbeck: ønskede også en mere 

udførlig beretning om skabene, og udtalte 

at de fleste skabe på pladsen var udført 

af medlemmerne. 

K. G. havde hørt klager fra 3—4 med

lemmer over at de ikke havde kunnet få 

lov til at bygge selv. 

Tom Larsen: oplyste til Knud Ander

sen at henvendelsen til politiet var sendt 

S T A N  D E R H E J S N I N G  

finder sted 

Lørdag den 8. maj 1965 kl. 17 

M U S I K  O G  D A N S  I  K L U B H U S E T  

HUSK! Hvid huebetræk 
F E S T U D V A L G E T  
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej, S. — Telf. 58 32 96 

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

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

Næstformand: Harald Henriksen, Kaprifolievej 12 58 13 75 

Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 

Kasserer: Anni Lindqvist, "Wittenberggade 21 58 01 76 

Havneudvalg: Tom Larsen, Ålandsgade 29 AM 7363 
og Harald Henriksen, Kaprifolievej 12 58 13 75 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33 AM 92 47 y 
Egon Kjeldsen, Finlandsgade 29 Am 1819 

Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 1966 

Skolechef: Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S AM 92 56 

Kapsejladschef: Viggo Hind, Kingosvej 54, Tåstrup 99 23 52 

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

Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 7118 y 

Bestyrelsesværelse SU 35 80 

Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2 <j w^HvatT 55 9^80 
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li a§§erer 

formanden og* 

havneudvalget 

træffes 

hver fredag-
kl. 10-30.30 

i klubhuset 
tlf. SIT 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Fra 1. maj ændres kontorets åbningsdage 

det bliver hver torsdag fra kl. 19—2030. 

Fører alt i 

Malervarer og 

lakker. 

* 
Alt i bådeudstyr og 

tovværk. 

* 

Til dagens billigste 

priser. 

Forhandler af GIBB bådeudstyr og Samcolastik. 

Hvorfor gå over Amager Strandvej ? 

Shoppen 
Telf. As. 28? 
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NUMMER 4 APRIL I»«5 24. ÅRGANG 

Sommerlængsler 

Haken fyr på Hveen 

Foto: Reinhardt Hansen 
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S E J L S P O R T S G L Æ D E R  I  

S E J L S P O R T S K L Æ D E R  F R A  BACHER 
Gult sejlsportstøj 
Standard kvalitet 
Bukser 
Jakke m. hætte.... 

30.00 
44.OO 

Gul standard 
Busseronne 

Den rigtige facon.. 32, OO 

Dunlop blå 
Sejlsportssko 
Til damer 
„ herrer 

33, SO 
38, SO 

Engelske (Gensere) 
Sømandssweaters 

Størr. 1 51,OO 

Ternede bomulds 
Skjorter 

Mange mønstre.... 11,50 

ET SÆRTILBUD 
Sorte olie regnfrakker 
Kun små størr. 
Normalpris 62,50 nu 19,85 

JmnJc 
BUSSERONNER 
OVERTRÆKSBUKSER 
JAKKER * FRAKKER 

Élusthøms 
FLYDEVESTE 

* HOLMENS BUKSER 

ENGELSKE GENSERE 

ORIG. FÆRØTRØJER 

FLØJLS BENKLÆDER 

SATIN BENKLÆDER 

B U S S E R O N N E R  

GU M M I S T Ø V L E R  

K Ø J E T Æ P P E R  Største 

Specialforretning i 

VATTÆPPER ARBEJDSTØJ 

S O V E P O S E R  

Alt i HERRELM6ER1 samt KONFEKTION 

J. P. BACHER . TORVEGADE 22 . AMG 4502 . 

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 

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 !  

FREYTAG SEJL 
SKOVSHOVED HAVN 

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

Nye og brugte propeller 
samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 
TELEFON 50 87 68 

ABSALON SKAN DI NAVIA 
FO RS I KRI N Gå 

G R Ø N  &  W I T Z K E  A '  V s 

K A R L  P O V L S E N  B O G T R Y K  
S V A N E M O S E G A A R D S V E J 4 

T E L E F O N  3 5  6 7  8 8  

Næste nummer af bladet 

udkommer i april. — Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. april. 

Afleveret til postvæsenet den 24s3«1965 

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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Insera t  

Ang. distance- og 
afstandsmåler 

Fabrikeret i USA og specielt fremstillet 

til lystsejlere. Den er i lommeformat 10 

cm gange 16 cm og fremstillet i alumi

nium. 

»Hvornår vil vi være inde?« hvor tit 

stilles lystsejleren ikke over for dette 

spørgsmål? 

Denne specielle sigteanordning giver af

stande fra 50 yards (1 yard = 92 cm) til 

10 sømil uden nogen som helst beregning! 

Ved siden af almindelig marinebrug så

som navigation, kapsejlads, eskadresejlads 

har den vundet megen anerkendelse hos 

sportsmænd, der dyrker skydning, jagt, 

golf — for ikke at tale om, hvis man skal 

ud at finde »denne fine fiskeplads igen«. 

Afstandsmåleren sendes med komplet 

instruktion og vejledning for kr. 14,50 (inc. 

oms) direkte fra importør pr. efterkrav. 

Leveringstid 1 måned. Ved samlet indkøb 

fra en klub gives 10% rabat for ordre på 

5 stk. eller mere. 

Med venlig hilsen, 

MARINSPORT BOX 26, KORSØR. 

Telf. (03) 57 17 80. 

AMAGERFÆLLEDVEJ 17 .  AMG 5790 
KØLESKABE .  GASVARMERE .  GASRADIATORER 

BUKKENS LAG E R AUT.  GAS-VAND & SANITET« M l  STIK 

KONTO OPRETTES 

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  

I#1 

ROBERT MØLLER & SØN 
Statsexam. ejendomsmæglere 

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

Kontortid 9-17 
Telefon: lørdag 9-12 
* 55 70 20 samt efter aftale 

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  

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! 

Har alt i 
TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTER A ØL 

KAPs SPORT 
Amagerbrogade 142 

Telf. 5816 38 

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38 

STORT UDVALG I 

Sejlsporststøj - Dunlopsejlsportssko 

Sejlsportsstøvler - Elvstrømveste 

m. m. m. 

løvrigt alt i Sport - Jagt - Fiskeri 

Camping - Hundeartikler - Rideudstyr 

Rekvirer vore Jagt - Fiskeri og 

Campingkataloger 

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. 
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LOVÆNDRINGER 

vedtaget på generalforsamlinger til og med oktober 

1964, ajourførte februar 1965. 

§ 3. 
Foreningen kan som medlem optage, enhver hæ

derlig person fra det fyldte 10. år. 
Medlemmerne deles i Aktive, Passive og Junio

rer. Piger og drenge fra 10 år til 16 år kan kun 
optages som Juniorer. Juniorerne kan dog forblive 
i juniorafdelingen til udgangen af det kalenderår, 
hvori de fylder 20 år. 

Juniorafdelingen er en skole der kun bruger for
eningens øvelsesmateriel. 

Med hensyn til juniorerne henvises til de af 
foreningen vedtagne reglementer. 

Fartøjer, der ønskes optaget i foreningen, skal 
forud synes og godkendes af havneudvalget. Dette 
må kun godkende lystfartøjer i velholdt stand. 

Såfremt havneudvalget skønner, at båden ikke 
kan optages i foreningen, er havneudvalgets og for
mandens afgørelse endelig. 

For at kunne optages som medlem, skal ansøge
ren underskrive et ansøgningsskema. 

Ansøgerens navn og addesse skal derefter tryk
kes i først udkommende nummer af foreningens 
blad. Motiveret protest mod optagelse, skal skrift
lig tilstilles bestyrelsen, senest 14 dage efter denne 
offentliggørelse. 

Ved ansøgningsskemaets underskrift skal indskud 
deponeres. 

Fremkmomer ingen protest, betales indskud samt 
det halvårlige kontingent. 

Personer der er slettede eller ekskluderede i an
dre sejlforeninger eller ekskluderede af S.S.F., kan 
ikke optages i Sundby Sejl-Forening. 

Ethvert nyt medlem får udleveret foreningens love 
og emblem. 

Hvis det efter optagelsen konstateres, at besva
relsen af spørgsmålene i indmeldelsesblanketten er 
urigtige, mistes medlemsretten straks. 

Medlemmer af andre sejlforeninger kan få vinter
plads i Sundby Sejl-Forening for deres fartøj. Af
giften fastsættes på generalforsamlingen i marts. 
Pladslejen for ovennævnte er beregnet for tiden 
1. oktober til 1. maj. Efter 1. maj beregnes daglig 
afgift, der fastsættes af bestyrelsen. 

§ 4. 
Aktive og passive medlemmer samt juniorer be

taler ved indmeldelsen et af generalforsamlingen 
fastsat indskud. 

Ved overflytning fra anden gruppe til aktivt med
lem, betales forskellen mellem de respektive ind
skud. Dette gælder også såfremt medlemmet tidli
gere har været aktivt medlem. 

Alle fartøjsejere eller medejere skal være aktive 
medlemmer. 

Elever til Sejlerskolens øvelsesbåd skal være ak
tive medlemmer af Sundby Sejl-Forening. 

Til tovværks- og navigationskursus kan optages 
passive medlemmer, såfremt der er plads. 

Indskud, betalt kontingent og havneafgift tilbage
betales ikke. 

§ 5. 
Kontingentet betales halvårligt i månederne ja

nuar og juli, dog senest d. 20. i forfaldsmånederne. 

§ 10. 

Generalforsamlingen vælger bestyrelse der be
står af: 

1 formand 
1 sekretær 
1 kapsejladschef 
1 skolechef 
1 juniorleder 
4 repræsentanter. 
Konstitutionen af de 4 repræsentanter foretages 

af bestyrelsen. 
Arbejdet for repræsentanterne fordeles således: 
2 havneudvalgsmedlemmer 
2 klubhusudvalgsmedlemmer. 
Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder er for

mandens stemme afgørende. 
Bestyrelsen vælges for eet år, således: 

Oktober: formand 
kapsejladschef 
juniorleder 
2 repræsentanter. 

Marts: sekretær 
skolechef 
2 repræsentanter. 

Herudover vælger generalforsamlingen 2 supple
anter til bestyrelsen, 2 revisorer samt en revisor
suppleant. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, 
med een ved hver generalforsamling i marts. 

Genvalg til alle tillidsposter kan finde sted. 
For at være valgbar til tillidsposter skal vedkom

mende have været aktivt medlem i mindst 2 år 
umiddelbart før valget. 

Generalforsamlingen vælger særskilt, kassereren 
og medlemsbladets redaktør, der begge vælges i 
marts. Endvidere vælges en suppleant for kassere
ren. For at være valgbar til disse poster skal ved
kommende have været aktivt medlem af Sundby 
Sejl-Forening i mindst 2 år. 

Kassererens valgperiode er fra 1. maj til 30. april. 
Kassererens vederlag fastsættes på generalforsam

lingen i marts. 
Kassereren skal føre en kontingentindbetalings-

bog, kassebog og hovedbog, samt opbevare bilagene 
for de sidste 5 år. 

Generalforsamlingen vælger 3 optimistjolleledere, 
nemlig een i oktober og to i marts. 

Formand, kasserer, redaktør samt bestyrelsesmed
lemmer og revisorer er kontingentfrie. Sammen med 
de valgte repræsentanter nedsætter bestyrelsen et 
kapsejlads- et skole- og et festudvalg. 

Til medlemmer af disse udvalg kan, foruden de 
valgte repræsentanter, vælges medlemmer udenfor 
bestyrelsen. Disse udvalg er kun rådgivende. 

§ 12. 

Restauratøren eller forpagteren ansættes af be
styrelsen, der også fastsætter kontraktforholdene. 

§ 15. 

Sundby Sejl-Forening er medlem af DANSK 
SEJLUNION og DANSK IDRÆTSFORBUND. 

Ordensreglement 

P L A D S E N  

§ 8. 

I tiden fra 1. april til 31. maj, begge dage incl., 
må elektriske slibemaskiner ikke anvendes på søn-
og helligdage. 

El-maskinerne skal være dobbelt isolerede, og 
der skal anvendes de til stikdåserne hørende stik
propper og gummikabel. 

Al benyttelse af elektricitet til lys og opvarmning 
er på det strengeste forbudt. 

§ 10. 

Overnatning i både, der står på land, er forbudt. 

H A V N E N  

§ I-

Medlemmer som er tildelt plads i havnen, skal, 
ved nyanskaffelse eller bytning af fartøjer, forud 
meddele dette til havneudvalget. 

Undladelse af dette vil medføre, at havneplads 
ikke kan opnås før forholdene tillader det. 

Såfremt et fartøj sælges, skal sælgeren, skriftligt 
inden 8 dage, meddele havneudvalget ejerskiftet. 
Undladelse af dette vil medføre, at sælgeren mister 
sin ret til havneplads. 

§ 2. 

Havneplads kan kun tildeles medlemmer med 
lystfartøj. 

Indbyrdes bytning af havneplads, uden havneud
valgets tilladelse, er forbudt. 

I tilfælde, hvor der ved omplacering kan skaffes 
bedre plads, har havneudvalget ret til at anvise det 
enkelte medlem anden havneplads. 

Mener medlemmet flytningen usaglig, har han 
ret til, skriftligt, at indanke afgørelsen for den sam
lede bestyrelse, som derefter træffer den endelige 
afgørelse. 

Salg, udleje eller anden form for overdragelse af 
fartøj eller andele heraf, i enhver forbindelse med 
havneplads eller plads på land er forbudt. 
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Sundby-Sejlforenings areal som det vil blive, når Amager Strandvej bliver udvidet. Foreningen 
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Husk den ordinære halvårlige 
G E N E R A L F O R S A M L I N G  

som afholdes i klubhuset mandag: den 29. marts kl. 19,30 pr, 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Regnskabet 

4. Lovændringsforslag 

5. Andre forslag 

6. Valg 

7. Eventuelt 

Følgende er på valg: 
Sekretær Reinhardt Hansen 

Skolechef Arndt Adrian 

2 repræsentanter, Vagn Preisler og Tom Larsen 
(begge modtager ikke genvalg) 

2 suppleanter til bestyrelsen 

Kasserer Annie Lindquist 
1 kasserer suppleant 

Revisor Hardy Christensen 

1 revisor suppleant 

2 målere Bille Hansen og Torben Jensen 
2 til juniorudvalg 
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Forslagsstilleren vil på generalforsamlingen kommentere sit forslag. Red. 
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A 282 Preben Jensen 

Tjørnelunds Allé 6 

A 296 Arve Høiler 

Byglandsgade 9 

A 302 Otto B. Pagh Sperling 

Nørre Farimagsgade 59 

A 382 Carl Damm 

Ravnsborggade 18 

A 391 Jan Nielsen 

Tønnesvej 34 

A 394 Hans Kabbelgård Mikkelsen 

St. Kongensgade 48 

A 438 Holger Mortensen 

Frankrigshusene 8 

A 459 Jørgen Ploufmann 

Herman Triers Plads 7 

A 518 Otto Bak 

Kastrupvej 314 

A 546 Arne Petersen 

Halgreensgade 11 

A 559 B. V. Rømer 

Solbjergvej 11 

A 579 Børge Nielsen 

Skotlandsgade 2 

A 581 Jørgen Andersen 

Kongelundsvej 411 

A 590 Ib Ejlev 

Nørrebrogade 7A 

A 604 Edmund Hansen 

Ådalsvej 18 

A 650 Hans Rasmussen 

Kærparken 65 

A 681 Hans Thomsen 

Birkevej 26 

A 696 Fritz Holmberg 

Asger Rygsgade 10 

P 12 Helga Schutze 

Oxford Allé 60 

P 22 John H. Pedersen 

Trekronergade 23 

P 88 Lillian Olesen 

Samosvej 31 

J 3 Flemming Jensen 

Bremensgade 71 

J 18 Johnni Bo Nielsen 

Frankrigsgade 62 

J 22 Ole Lindberg 

Koreavej 5 

J 33 John Hansen 

Ulvefodvej 8 

J 34 Kim Mortensen 

Soldugvej 19 

J 35 Lars Jensen 

Tyrolsgade 10 

J 42 Frank Jensen 

Skotlands Plads 8 

En tak! 

Når sæsonen for SSF sejlerne begynder, 

og de anløber Helsingør Nordhavn, så vil 

de savne en kendt skikkelse til at tage 

imod dem, det er vor allesammens havne

foged Alfred Jensen, som nu er faldet for 

aldersgrænsen og fratrådt efter mange års 

tjeneste. 

Vi sundbyer, som kom til Nordhavnen, 

var kendt af Jensen, som med sin hjælp

somhed, rolige og besindige måde altid gav 

os tillid. Forgæves anløb vi ikke havnen, 

enten som en mellemstation eller som et 

feriested. 

Havnefoged Jensen erindrer vi jo alle, 

når han kom gående ned langs broerne 

med en hilsende hånd til kasketten og 

havnebogen i hånden, og så dette for ham 

så karakteristiske glade smil og glimt i 

øjet, at havneafgiften nu skulle erlægges, 

eller som det så ofte skete, særlig for vore 

ældre sejlere, at nu havde han en bedre og 

roligere plads. Hans hensyn i den retning 

var enestående. 

Indenfor kapsejladsen, særlig »Sjælland 

rundt«, var han en mand, der med sin spe

cielle måde at klare de vanskeligheder som 

kan opstå, når et løb som dette bar præg 

af internationalt karakter kunne give, når 

så mange fartøjer skulle have plads for

inden løbet startede. 

Nu er tjenesten sluttet og med den er en 

havnefoged som var den personficerede 

myndighed, men den omhu for havnens 

gæster, at de måtte befinde sig godt, men 

hos os lever Jensen i vore tanker som en 

mand, der var som en vært for os alle. 

Vi ønsker Dem i de nye omgivelser med 

hus og have må give mange år i den ven

nekreds, De har fået blandt lystsejlerne, 

med tak for alt igennem de mange år, hvad 

De har været for os sejlere i Sundby 

Sejlforening. 

Lampisten. 

Fastelavnsfesten 

Fastelavnssøndag oprandt med sibirisk 

kulde og sne, men på trods af dette var 

klubhuset fyldt til randen af glade og for

ventningsfulde børn med forældre. 

Vi startede med en lille times børnefilm 

for ungerne, medens forældrene fik noget 

styrkende at tø op på. 

Da filmen var forbi, var der tøndeslag

ning for de små i det gamle klubhus, samt 

for de store børn på pladsen uden for 

klubhuset. 

Det sidste var en hård tørn for de med

virkende, i den hårde kuling, men til stor 

moro for alle, der sad på den forholdsvise 

lune side af vinduerne, og så Viggo Kel

ler blive mere og mere blå i hovedet (af 

kulde) og Vagn Preisler få et slag over 

hånden af en kølle, da han tappert for

søgte at få den sidste stump pind til at 

hænge roligt i den stride blæst. 

Mange af de voksne medlemmer var vist 

ikke klar over kulden, da de til sidst trop

pede op til den sidste tøndeslagning, hvor 

man dårlig kunne høre forskel på slagene 

mod tønden og tændernes klapren. 

Bagefter var der kroning af diverse 

bund- og kattekonger i klubhuset, hvor 

forskellige som andetsteds nævnt havde 

skænket fine præmier. Kl. 16 spillede Poul 

Flatov med udvidet orkester op til dans, 

og børn og voksne fik en svingom til kl. 

20. En festlig fastelavn var til ende. 

Festudvalget. 
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K L U B H U S  
OG 

F E S T E R  
Kapsejladsmøde 

afholdes den 2. april 1965 kl. 20,00. 

Møde for nye medlemmer tirsdag den 13. 

april kl. 19,45. 
* 

Standerhejsning lørdag den 8. maj kl. 17. 

Pinseturen går i år til Dragør. 
c 

Skt. Hansfest onsdag den 23. juni. 

• 
Svagførerturen lørdag d. 21. august kl. 14. 

• 

Turen til motorbådsklubben West og 

manneturen vil senere blive bekendtgjort. 

* 

Der vil blive forsøgt at samle klubberne 

til en kapsejlads — Saltholmen rundt. 

Program kommer senere i bladet. 

Bemærk 
Kassereren henstiller til de med
lemmer, der har foretaget indbes 

talinger pr. giro, om i god tid at 
komme og tå deres medlemskort 
afstemplet for at undgå for lang 
ventetid på selve generalforsam= 
lingsdagen. 

Nye medlemmer 

som søger optagelse 

i SuvuMy, SejilføteMyUj. 

Aktive: 

Per Søe Jensen, 

Lillegrund 4, S. 

Cadetjl. 

Ib Høier, 

Niirnberggade 24, S. 

U/bd. 

Hans Christian Jensen, 

Ahrenkildes Allé 19. 

U/bd. 

Josef Røøsli, 

Randkløve Allé 21, Kastrup. 

U/bd. 

John H. H. Jodden, 

Hellas vej 31, S. 

U/bd. 

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. 

Tak! 
Bestyrelse og medlemmer bedes mod

tage min hjerteligste tak for venlig op

mærksomhed på min 50 års fødselsdag. 

Kai Guldbech. 

Vinterens kursus afsluttes i marts må

ned. Tovværksundervisning afsluttes tirs

dag den 23. marts kl. 19,00. 

• 
Navigationsundervisningen afsluttes ons

dag den 24. marts dkl. 19,00. 

Umiddelbart efter afslutningen samles 

vi om kaffebordet og hygger os. 

• 
Åge Hvass fortsætter sit kapsejladskursus 

hele marts måned ud — sidste gang fre

dag den 26. 

• 

Undertegnede efterlyser lærer 
til sommersæsonens sejladser. 

Skolechefen. 

Obs. Obs. Obs. Obs. 

B R Æ N D S T O F  
Der vil senere i bladet komme 

meddelelse om ny brændstofblan
ding, i stedet for traktolin, der 
ikke kan fås mere, og meddelelse 
om de nye sømærker. 

Slettede på grund 
af restance 

A 42 Fritz Johansen 

Lyongade 11 

A 46 G. Johansen 

Delfingade 51 

A 47 Kurt Andersen 

Nyrnberggade 8 

A 50 Einer Ladegård Christensen 

Helsinge 19 

A 86 Ole Einer Nørgård 

Amager Boulevard 127 

A 88 Børge Christensen 

Kastrupvej 158C 

A 90 Leif Ole Langkilde 

Bangtersgade 7D 

A 95 Frank Fiskers 

Weimargade 7 

A 109 Jan Christian Eriksen 

Kags bro 15 

A 115 Jytte Henriksen 

Frederikssundsvej 14E 

A 121 Ryan Hansen 

Øresundsvej 59 

A 164 Georg Tofte 

Haspegårdsvej 1 

A 180 Svenning Thomassen 

Kildebakkegårdsallé 195 

A 187 Thorvald Nielsen, 

Fredensgade 19 

A 215 John Bryde Jørgensen 

Hyben Allé 58 

A 216 Poul Christian Nørrgård 

Mosebyvej 25 

A 222 Hans Peter Christensen 

Thullinsgade 3 

A 226 Benny Stilling Petersen 

Tomsgårdsvej 36 

A 251 Troels Andersen 

Skotlands Plads 2 
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Bestyrelsesmødet den 1/3 1965. 

Arndt Adrian havde medlt forfald. Re

daktøren til stede. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Protokol. 

3. Havn og plads. 

4. Klubhus og fester. 

5. Sejlerskolen. 

6. Kapsejlads. 

7. Juniroafdelingen. 

8. Eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen og oplæ

ste diverse skrivelser, som toges til efter

retning. 

Den sidste lysregning udviste et mer

forbrug på 50%, hvilket har givet besty

relsen mistanke om, at der er nogen der 

bruger strøm til opvarmning af både. Dette 

er strengt forbudt, og bestyrelsen advarer 

på det kraftigste mod sådanne misbrug. 

Hvis man finder frem til den eller dem, 

som så skammeligt overtræder foreningens 

love, vil det få de strengeste konsekven

ser. Medlemmer kan, hvis det er strengt 

nødvendigt, ved henvendelse til havneud

valget, få tilladelse til at bruge strøm til 

lys i båden, men ikke til opvarmning. 

Sv. Larsen oplyste fra Sejlerdagen, at 

kontingentet til Dansk Sejlunion er blevet 

forhøjet med en krone pr. medlem, hvil

ket vi har betalt. 

I anledning af stoppet af salg af trakto-

lin, har formanden haft kontakt med for

skellige olieselskaber for evt. at finde en 

løsning på miseren. Benzinselskabet O.K. 

vil forsøge at skaffe traktolin fra Sverige. 

Resultatet er ikke fremkommet endnu. 

Der er kommet byggetilladelse fra kom

munen til opførsel af skabe på pladsen, og 

der er nu bestilt 28 skabe og 2 halvtage, 

de 21 skabe er forud bestilt, og forenin

gen er ved at være dækket ind med skabe. 

Der er bestilt låse, så man kan aflåse 

dørene i klubhuset under fester, hvilket 

skulle hindre uvedkommende i at skaffe 

sig adgang til salen. Endvidere har Sv. 

Olsen haft et antal stole fra klubhuset til 

reparation. 

Foranlediget af Københavns Sejlunions 

opfordring til Sundby Sejl-Forening om at 

genindtræde i K.S., havde man sendt en 

pbservatør til K.S.s møde i Dragør den 23. 

februar. Viggo Hind, som repræsenterede 

SSF, oplyste herfra, at K.S. har nedsat 

medlemskontingentet til 35 øre pr. med

lem, samt at SSF ved evt. genindtræden, 

ikke skal betale indskud påny. Man ene

des om at anbefale generalforsamlingen 

at vedtage en beslutning om Sundby Sejl-

Forenings genindtræden i K.S. 

Formanden udtalte bestyrelsens taknem

lighed til de medlemmer, som har glædet 

børnene til fastelavnsfesten, nemlig: 

Bagermester Holst Jensen, som har gi

vet boller og præmier. 

Svend Vinholdt, som har givet appelsi

ner. 

Samt Kristine som trakterede med cho

koladeborde samt sodavand og ispinde. 

Endvidere har Bacher i Torvegade skæn

ket foreningen 100 stk. bøjler. 

2. Protokollen oplæstes og godkendtes. 

3. Det blev oplyst, at hegnet ved ndr. skel 

må forlænges helt hen til haverne for at 

være effektivt, og samtidig indskærpes det 

fra havneudvalget, at man ikke anbringer 

noget op ad hegnet, samt at affaldsdynger 

i haverne ikke vil blive tolereret, de må 

graves ned. 

4. Fra festudvalget forlød det om somme-

.rens program, at der bliver forårsfest lang

fredag, standerhejsning lørdag den 8. maj 

kl. 17, pinsetur til Dragør, Skt. Hansfest 

den 23. juni, endvidere bliver der som 

sædvanligt en mannetur samt en tur til 

West. Nærmere herom senere. 

5. Fra sejlerskolen meddeltes det, at kur

sus i tovværk afsluttes den 23. marts, og 

kursus i navigation den 23. marts, begge 

kurser afsluttes med et kaffebord. 

6. Kapsejladschefen oplyste, at der havde 

været forespørgsel efter et kapsejladsmøde. 

Dette blev berammet til den 2. april. 

Endvidere oplystes det, at Aage Hvass 

fortsætter sit kursus i kapsejladsteknik i 

marts måned ud. 

8. Viggo Keller udtalte, at kapsejladsmø

derne er godt besøgt samt at der er 7 

deltagere fra Frem og ca. 20 seniormed

lemmer. 

9. Under eventuelt ankede Vagn Preisler 

over utætheder ved vinduer og døre i 

klubhuset. Man vil senere se på, hvad der 

kan gøres for at afhjælpe miseren. 

Mødet sluttede kl. 23,00. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 

Sign Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Indsendte forslag 
Lovændring 

Juniorer, som har erhvervet førerprøve, 

og som har deltaget aktivt i Juniorafdelin

gens arbejde indtil det fyldte 20. år, kan 

overflyttes til aktivt medlemskab uden at 

betale yderligere indskud. 

Medlem nr. 368, Henning Jensen. 

Til generalforsamlingen den 29. ds. fo

reslår undertegnede, at toiletfondens mid

ler overgår til anvendelse for Sundby Sejl-

forenings bestyrelse til vedligeholdelse og 

administration af vort klubhus, evt. afdrag 

på gælden vedrørende samme. 

Den 9. 3. 1965. 

K. Lindholm Andersen, 

medlem nr. 353. 

Bestyrelsens forslag. 

Bestyrelsen foreslår, at SSF melder sig 

ind i Københavns Sejlunion. 

Bestyrelsen foreslår et mindstemål på 

bundfortøjning. 

60x 60 cm og største højde 15 cm, dermed 

medregnes øje. 

Ved generalforsamlingen den 29. ds. fo

reslår undertegnede, at medlem nr. 283, 

Kaj Guldbæk bliver indvalgt som medlem 

af havneudvalget i stedet for Tom Larsen, 

der afgår og ikke ønsker genvalg. 

Den 9/3 — 1965. 

K. Lindholm Andersen 

medlem nr. 353. 

FORSLAG 

Da det har vist sig, at grundlaget for 

den i sin tid oprettede toiletfond ikke 

mere er tilstede, opfordrer jeg herved ge

neralforsamlingen til at ophæve den og 

lade kontoen overføre til foreningens lø

bende udgifter. 

Medlem nr. 515 

Erik Larsen. 



N R .  3  S S F S I D E  7  

Transport 108.681,29 

Bladet: 

Bladmøder 124,40 
Porto, forsendelse af bladet 1.487,25 
Trykning af bladet 10.765,14 

12.376,79 
Indgået for annoncer . . 2.335,00 
-r- provision 449,00 1.886,00 10.490,79 

Fester: 
Jubilæumsfest underskud 
Fastelavnsfest » 
Filmsaftener » 
Standerhejsning » 
Pinsefest » 
Set. Hansfest » 
Invalidetur » 
Afriggerfest » 
Slusetur » 
Nytårsaften » 

Andespil overskud. 1.216,32 
Jollebal » . 748,45 
Mandetur » . 13,00 

35,00 
373,75 

44,55 
1.720,20 

907,60 
405,15 
106,20 
984,20 
124,00 
458,65 

5.159,30 

1.977,77 3.181,53 

Sejlerskolen: 

Fortæring 188,10 
Forsikring 195,00 
Materialer til øvelsesbåd 678,08 
Undervisningsmateriale 216,25 

Administration: 

Telefon 1.084,70 
Administration 2.800,00 
Revision 21,05 
Frimærker, stempelmærker 255,00 
Blomster, telegrammer og gaver . . 752,85 
Kontingenter 1.322,00 
A. T. P 129,60 
Kontorartikler 29,50 
1 stk. regnemaskine 50,00 
Diverse tryksager 622,74 
Generalforsamlinger 136,30 
Emblemer 2.065,00 
Giro og checkhæfter 3,00 
Møder og rejsepenge 607,90 
Diverse forsikringer 48,00 

Bestyrelsesmøder: 

Juniorafdelingen: 

1 stel sejl til juniorbåd 1.313,20 
Reparation og udskiftninger 

juniorbåde 3.810,95 
Malervarer og tovværk m. m. ... 1.125,77 
Fortæring, ferietur og filmsaften. 224,30 
Forsikringer . . . . . .. 788,00 
Kontingent 15,00 
Julebal 100,00 

7 377,22 
4- diverse gaver ... 540,00 
-r- tilskud fra K.D.Y. 500,00 
-T- indsamlet af juniorerne 500,00 1.540,00 

Tuborgfonden: 
Betalt rest på 1 stk. juniorbåd 

1.277,43 

9.927,64 

509,43 

5.837,22 

5.000,00 

Transport 

144.905,33 

144.905,33 

Transport 144.905,33 

Kapsejlads: 

Indkøbte præmier 
Startpatroner m.m 
Fortæring, dommere m.m. 
Tryksager . .. 

-i- Startpenge 

2.522,07 
126,33 
120,70 

76,00 
2.845,10 
2.170,00 675,10 

145.580,43 

Sparekassebog (toiletfonden) pr. 31/12 1964 16.005,53 
Bankbeholdning pr. 31/12 1964 13.763,64 
Girobeholdning pr. 31/12 1964 1.848,39 
Kassebeholdning pr. 31/12 1964 174,94 

Kr 177.372,93 

Status pr. 1. januar 1965 

Aktiver: 

Kasse- og bankbeholdning. . . 31.792,50 
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 m.m 312.000,00 
Flagmast 1,00 
Deposita: Københavns Kommune 3.000,00 

Københavns Belysningsvæsen 2.100,00 

Kr 360.696 50 

Passiver: 

Prioritetsgæld 175.164,36 
Lån, Dansk Idræts Forbund 10.000,00 
Lån, Københavns Kommunes Idrætsfond 5.400,00 
Toiletfonden: 

Saldo pr. 1/1 1964 15.144,60 
Renter 860,93 16.005,53 

Foreningens formue 154.126,61 

Kr 360.696,50 

ANNIE LINDQVIST, kassererske 

Medlemstal: Aktive 569 - Passive 63 - Juniorer 50 

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse 
med foreningens bøger og bilag. 

De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. 

København i februar 1965. 

H. CHRISTENSEN 
revisor 

G. ØBERG 
revisor 
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Bestyrelsesmødet deri 1/3 1965. 

Arndt Adrian havde medlt forfald. Re

daktøren til stede. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Protokol. 

3. Havn og plads. 

4. Klubhus og fester. 

5. Sejlerskolen. 

6. Kapsejlads. 

7. Juniroafdelingen. 

8. Eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen og oplæ

ste diverse skrivelser, som toges til efter

retning. 

Den sidste lysregning udviste et mer

forbrug på 50%, hvilket har givet besty

relsen mistanke om, at der er nogen der 

bruger strøm til opvarmning af både. Dette 

er strengt forbudt, og bestyrelsen advarer 

på det kraftigste mod sådanne misbrug. 

Hvis man finder frem til den eller dem, 

som så skammeligt overtræder foreningens 

love, vil det få de strengeste konsekven

ser. Medlemmer kan, hvis det er strengt 

nødvendigt, ved henvendelse til havneud

valget, få tilladelse til at bruge strøm til 

lys i båden, men ikke til opvarmning. 

Sv. Larsen oplyste fra Sejlerdagen, at 

kontingentet til Dansk Sejlunion er blevet 

forhøjet med en krone pr. medlem, hvil

ket vi har betalt. 

I anledning af stoppet af salg af trakto-

lin, har formanden haft kontakt med for

skellige olieselskaber for evt. at finde en 

løsning på miseren. Benzinselskabet O.K. 

vil forsøge at skaffe traktolin fra Sverige. 

Resultatet er ikke fremkommet endnu. 

Der er kommet byggetilladelse fra kom

munen til opførsel af ska/be på pladsen, og 

der er nu bestilt 28 skabe og 2 halvtage, 

de 21 skabe er forud bestilt, og forenin

gen er ved at være dækket ind med skabe. 

Der er bestilt låse, så man kan aflåse 

dørene i klubhuset under fester, hvilket 

skulle hindre uvedkommende i at skaffe 

sig adgang til salen. Endvidere har Sv. 

Olsen haft et antal stole fra klubhuset til 

reparation. 

Foranlediget af Københavns Sejlunions 

opfordring til Sundby Sejl-Forening om at 

genindtræde i K.S., havde man sendt en 

pbservatør til K.S.s møde i Dragør den 23. 

februar. Viggo Hind, som repræsenterede 

SSF, oplyste herfra, at K,S. har nedsat 

medlemskontingentet til 35 øre pr. med

lem, samt at SSF ved evt. genindtræden, 

ikke skal betale indskud påny. Man ene

des om at anbefale generalforsamlingen 

at vedtage en beslutning om Sundby Sejl-

Forenings genindtræden i K.S. 

Formanden udtalte bestyrelsens taknem

lighed til de medlemmer, som har glædet 

børnene til fastelavnsfesten, nemlig: 

Bagermester Holst Jensen, som har gi

vet boller og præmier. 

Svend Vinholdt, som har givet appelsi

ner. 

Samt Kristine som trakterede med cho

koladeborde samt sodavand og ispinde. 

Endvidere har Bacher i Torvegade skæn

ket foreningen 100 stk. bøjler. 

2. Protokollen oplæstes og godkendtes. 

3. Det blev oplyst, at hegnet ved ndr. skel 

må forlænges helt hen til haverne for at 

være effektivt, og samtidig indskærpes det 

fra havneudvalget, at man ikke anbringer 

noget op ad hegnet, samt at affaldsdynger 

i haverne ikke vil blive tolereret, de må 

graves ned. 

4. Fra festudvalget forlød det om somme

rens program, at der bliver forårsfest lang

fredag, standerhejsning lørdag den 8. maj 

kl. 17, pinsetur til Dragør, Skt. Hansfest 

den 23. juni, endvidere bliver der som 

sædvanligt en mannetur samt en tur til 

West. Nærmere herom senere. 

5. Fra sejlerskolen meddeltes det, at kur

sus i tovværk afsluttes den 23. marts, og 

kursus i navigation den 23. marts, begge 

kurser afsluttes med et kaffebord. 

6. Kapsejladschefen oplyste, at der havde 

været forespørgsel efter et kapsejladsmøde. 

Dette blev berammet til den 2. april. 

Endvidere oplystes det, at Aage Hvass 

fortsætter sit kursus i kapsejladsteknik i 

marts måned ud. 

8. Viggo Keller udtalte, at kapsejladsmø

derne er godt besøgt samt at der er 7 

deltagere fra Frem og ca. 20 seniormed

lemmer. 

9. Under eventuelt ankede Vagn Preisler 

over utætheder ved vinduer og døre i 

klubhuset. Man vil senere se på, hvad der 

kan gøres for at afhjælpe miseren. 

Mødet sluttede kl. 23,00. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 

Sign Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Indsendte forslag 
Lovændring 

Juniorer, som har erhvervet førerprøve, 

og som har deltaget aktivt i Juniorafdelin-

gens arbejde indtil det fyldte 20. år, kan 

overflyttes til aktivt medlemskab uden at 

betale yderligere indskud. 

Medlem nr. 368, Henning Jensen. 

Til generalforsamlingen den 29. ds. fo

reslår undertegnede, at toiletfondens mid

ler overgår til anvendelse for Sundby Sejl-

forenings bestyrelse til vedligeholdelse og 

administration af vort klubhus, evt. afdrag 

på gælden vedrørende samme. 

Den 9. 3. 1965. 

K. Lindholm Andersen, 

medlem nr. 353. 

Bestyrelsens forslag. 

Bestyrelsen foreslår, at SSF melder sig 

ind i Københavns Sejlunion. 

Bestyrelsen foreslår et mindstemål på 

bundfortøjning. 

60X 60 cm og største højde 15 cm, dermed 

medregnes øje. 

Ved generalforsamlingen den 29. ds. fo

reslår undertegnede, at medlem nr. 283, 

Kaj Guldbæk bliver indvalgt som medlem 

af havneudvalget i stedet for Tom Larsen, 

der afgår og ikke ønsker genvalg. 

Den 9/3 — 1965. 

K. Lindholm Andersen 

medlem nr. 353. 

FORSLAG 

Da det har vist sig, at grundlaget for 

den i sin tid oprettede toiletfond ikke 

mere er tilstede, opfordrer jeg herved ge

neralforsamlingen til at ophæve den og 

lade kontoen overføre til foreningens lø

bende udgifter. 

Medlem nr. 515 

Erik Larsen. 
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Transport 108.681,29 

Bladet: 

Bladmøder 124,40 
Porto, forsendelse af bladet 1.487,25 
Trykning af bladet 10.765,14 

12.376,79 
Indgået for annoncer .. 2.335,00 
-r- provision 449,00 1.886,00 10.490,79 

Fester: 
Jubilæumsfest underskud 
Fastelavnsfest » 
Filmsaftener s> 
Standerhejsning » 
Pinsefest » 
Set. Hansfest » 
Invalidetur » 
Afriggerfest » 
Slusetur » 
Nytårsaften » 

Andespil overskud. 1.216,32 
Jollebal » . 748,45 
Mandetur » . 13,00 

35,00 
373,75 

44,55 
1.720,20 

907,60 
405,15 
106,20 
984,20 
124,00 
458,65 

5.159,30 

1.977,77 

Sejlerskolen: 

Fortæring 188,10 
Forsikring 195,00 
Materialer til øvelsesbåd 678,08 
Undervisningsmateriale 216,25 

Administration: 

Telefon 1.084,70 
Administration 2.800,00 
Revision 21,05 
Frimærker, stempelmærker 255,00 
Blomster, telegrammer og gaver . . 752,85 
Kontingenter 1.322,00 
A. T. P 129,60 
Kontorartikler 29,50 
1 stk. regnemaskine 50,00 
Diverse tryksager 622,74 
Generalforsamlinger . . 136,30 
Emblemer 2.065,00 
Giro og checkhæfter 3,00 
Møder og rejsepenge 607,90 
Diverse forsikringer 48,00 

Bestyrelsesmøder: 

Juniorafdelingen: 

1 stel sejl til juniorbåd 1.313,20 
Reparation og udskiftninger 

juniorbåde 3.810,95 
Malervarer og tovværk m. m. ... 1.125,77 
Fortæring, ferietur og filmsaften. 224,30 
Forsikringer . . . , . . . 788,00 
Kontingent 15,00 
Julebal 100,00 

7 377,22 
-T- diverse gaver ... 540,00 
-r- tilskud fra K.D.Y. 500,00 
-i- indsamlet af juniorerne 500,00 1.540,00 

Tuborgfonden: 
Betalt rest på 1 stk. juniorbåd 

3.181,53 

1.277,43 

9.927,64 

509,43 

5.837,22 

5.000,00 

Transport 

144.905,33 

144.905,33 

Transport 144.905,33 

Kapsejlads: 

Indkøbte præmier 
Startpatroner m.m 
Fortæring, dommere m.m. 
Tryksager . . 

-i- Startpenge 

2.522,07 
126,33 
120,70 

76,00 
2.845,10 
2.170,00 675,10 

145.580,43 

Sparekassebog (toiletfonden) pr. 31/12 1964 16.005,53 
Bankbeholdning pr. 31/12 1964 13.763,64 
Girobeholdning pr. 31/12 1964 1.848,39 
Kassebeholdning pr. 31/12 1964 174,94 

Kr 177.372,93 

Status pr. 1. januar 1965 

Aktiver: 

Kasse- og bankbeholdning. . . 31.792,50 
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 m.m 312.000,00 
Flagmast 1,00 
Deposita: Københavns Kommune 3.000,00 

Københavns Belysningsvæsen 2.100,00 

Kr 360.696 50 

Passiver: 

Prioritetsgæld 175.164,36 
Lån, Dansk Idræts Forbund 10.000,00 
Lån, Københavns Kommunes Idrætsfond 5.400,00 
Toiletfonden: 

Saldo pr. 1/1 1964 15.144,60 
Renter 860,93 16.005,53 

Foreningens formue 154.126,61 

Kr 360.696,50 

ANNIE LINDQVIST, kassererske 

Medlemstal: Aktive 569 - Passive 63 - Juniorer 50 

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse 
med foreningens bøger og bilag. 

De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. 

København i februar 1965. 

H. CHRISTENSEN 
revisor 

G. ØBERG 
revisor 
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K u n d b y  3 e j l - J o  & r e n i n g  
R E G N S K A B  
REGNSKAB 1/1 t i l  31/12 1964 

I N D T Æ G T E R :  

Kassebeholdning pr. 1/1 1964 

Girobeholdning pr. 1/1 1964 

Bankbeholdning pr. 1/1 1964 

Sparekassen pr. 1/1 1964 (Toiletfonden) 

Sparekassen pr. 1/1 1964 (E 50426) 

459,19 

1.023,80 

17.054,58 

15.144,60 

2.443,39 

Ydelse fra medlemmerne: 

Indskud 11.105,00 

Kontingenter: 

Aktive 
Passive 
Juniorer 

Pladsleje: 

Aktive 
Vinteroplæggere 

Afgift skabe 
Salg af emblemer 
Salg af klubmærker .. 

49.059,35 
2.347,50 
3.275,00 

44.247,50 
5.384,60 

54.681,85 

Ekstrakontingent (Isfond) 
Haveleje 
Sejlerskolen 

Indvundne renter 
Indvundne renter (toiletfond) . . . 
Benzinpenge 
Tilskud til bygning af blokhus. 

49.632,10 

2.240,00 
252,50 
96,00 
80,00 

540,00 
500,00 119.127,45 

775,53 
860,93 

14.483,46 
6.000,00 

Kr 177.372,93 

U D G I F T E R :  

Havnen: 

Reparation af broerne 12.827,95 
Udgravning i havnen 8.820,00 
Udsætning og materialer til pram 67,87 
Udsætning og bjergning af bøjer. . 72,00 
Køb af kabel til lanterner 186,00 
Oprydning i havnen 12,00 21.985,82 

Transport 21.985,82 

Transport 21.985,82 

Pladsen: 

Lejeafgift kommunen 10.523,00 
Vandafgift 1.706,88 
El-forbrug 2.312,24 
Løn til pladsmand 5.087,61 
Dag- og natrenovation 52,00 
Vandrør og haner 17.581,29 
El-reparationer og installationer . . 3.528,35 
Motorkran 1.016,12 
Indkøb af sand og grus 1.200,90 
Repr. vogn og spil, materialer 

og oprydning plads 3.907,76 
Rotteudrydelse 180,00 
Flagmast 1.415,15 
Anlæg vej nordre mole og P-plads 8.818,80 
Vedligeholdelse af anlæg 

og nye redskaber 4.417,10 
Vedligeholdelse af gi. klubhus . . . 110,50 
Indkøb af blokhus . . 12.300,00 
-r- Tilskud Kbhvns. Kommunes 

Idrætsfond 6.000,00 6.300.00 

Ydelselser på lån Kbhvns. 
Kommunes Idrætsfond 600,00 

Diverse til blokhus 605,58 
Opstilling af 16 skure + 

1. halvtag 6.979,00 
4- Salg af 16 skure. . . 6.108,00 871,00 
Spindel til gi. juniorskur 17,71 
Diverse forsikringer 243,40 
Lystryk af tegninger 82,25 70.577,64 

Klubhus: 

Afgifter og skatter m. m 
Skorstensfejer 
Nyt oliefyr + reparation 

af fyrrum 2.696,15 
-r Udbetalt fra 

brandforsikring. . . 2.550,00 
Maling af lokaler 
Indsætning af ruder 
Rengøring 
Ydelser på lån 
Diverse forsikringer 
Reparation af dørlukkere 

og forstærkeranlæg 
Nyanskaffelser, lamper og skærme 
Nyanskaffelser, klaver 
Nyanskaffelser, ventilatorer 
Nyanskaffelser, restauratørværelse 
Nyanskaffelser, inventar 

4- Lejeafgift 
restauratør 8.100,00 

Heraf indbetalt 
for 1. kvartal 1965 kr. 1.800,00 . . 

Lejeafgift, sale 3.390,00 

1.532,40 
17,74 

146,15 
1.234,80 

178,50 
223,56 

17.453,48 
407,70 

340,82 
338,95 

1.530,00 
1.441,80 

164,80 
2.597,13 

27.607,83 

11.490.00 16.117,83 

Transport 108.681,29 



N R .  3  S S F S I D E  5  

Bestyrelsesmødet den 1/2 1965. 

Ikke mødt var Viggo Hind som var sy

gemeldt, kassererske og redaktøren var 

ikke til stede. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Protokol. 

3. Havn og plads. 

4. Klubhus og fester. 

5. Sejlerskolen. 

6. Kapsejlads. 

7. Junior af delingen. 

8. Generalforsamling. 

9. Eventuelt. 

1. Formanden oplæste div. skrivelser som 

toges til efterretning, bl.a. fra haveforenin

gen, som takkede for nedskæringen af pop

lerne i ndr. skel, og anmodede om tilla

delse til, at haveforeningens medlemmer i 

fremtiden lod poplerne beskære i fornø

dent omfang. Tilladelse hertil vil skriftligt 

blive meddelt haveforeningen. 

Sv. Larsen havde haft en samtale med 

arkitekt Erl. Hansen, som vil fremkomme 

med et skitseforslag til udvidelse af klub

huset, som man så vil forelægge general

forsamlingen. Foreslog endvidere, at al 

lejeindtægt af salen skulle gå i et bygge-

fond. 

Harald Henriksen foreslog, at man ind

byder medlemmerne til tegning af et obli

gationslån, til en rente som ligger f.eks. 1% 

over bankrenten. Meningerne var delte, og 

Tom Larsen samt Sigfred Christensen var 

imod forslaget, som blev udskudt. 

Det oplystes, at afdelingsingeniør Lund 

fra kloakvæsnet har været her i havnen 

og fotograferet renden, med henblik på 

rørlægningen. Han oplyste, at der arbejdes 

med sagen. 

Der er blevet ansøgt om byggetilladelse 

til opførelse af skabe. 

Styrmand Hans Weyhe fra KARINA 

har skænket foreningen et kompas og en 

sekstant til den nye kommandobro i salen. 

Formanden har været til Dansk Idræts

forbunds repræsentantskabsmøde, og kun

ne fra dette møde meddele, at Sundby 

Sejl-Forening er blevet tildelt 800 kroner. 

Formanden oplyste, at man nu havde 

fået asfalteret på pladsen for ca. 700 kr. 

Endvidere er der blevet malet i klubhu

set, endelig regning herfor er endnu ikke 

fremkommet. 

Ved den yderste ende af ndr. skel, hvor 

hegn skal opsættes, havde formanden fun

det nogle haver i en usandsynlig tilstand, 

det henstilledes til havneudvalget at tale 

med vedkommende haveejer om at bringe 

orden i sagerne. Hegn vil blive opsat i 

allernærmeste fremtid. 

Københavns Sejlunion har udtalt be

klagelse over, at SSF er udtrådt af unio

nen, og opfordrede til genindtræden, idet 

man oplyste, at unionen ikke mere har for

sikret hos Falck, og som følge deraf kun

ne nedsætte medlemskontingentet. 

Dansk Sejlunions Amagerkreds, som 

SSF nu tilhører, har kredsmøde den 4. 

februar. 

Det vedtoges, at restanter, som ikke se

nest den 7. februar har bragt deres for

hold i orden, vil blive slettet. 

Endvidere at sidste frist for indbetaling 

af haveleje er 5. marts, hvis inddragelse 

af haverne skal undgås. 

2. Protokollen oplæstes. 

3. Harald Henriksen oplyste, at der er fæl

det træer bag det gamle klubhus, endvide

re at vandledningen på ndr. mole er bragt 

i orden, samt lyset på pladsen er færdigt. 

Der laves pænt ved cykelstativerne og 

vejen er asfalteret. 

Medlemmerne Ørsted og Carlsen gør et 

stort stykke arbejde på pladsen som er al 

ære værd. 

Tom Larsen oplyste at have talt med 

Munck om afmærkning til pæle ved ma

stekranens nye plads, samt at den på

tænkte legeplads vil blive i orden inden 

foråret. 

4. Sigfred Christensen takkede for det 

fine arrangement i klubhuset og foreslog 

projektørbelysning på væggen. Kunne end

videre tænke sig et lignende arrangement 

i den modsatte ende af salen, f.eks. med 

et par slagbænke, som man kunne gemme 

stabelstole i. Dette lod man stå hen som 

ikke gennemførligt. 

Der vil blive afholdt fastelavnsfest med 

tøndeslagning for børnene samt filmfore

visning. 

Der vil være filmaften den 22. februar, 

hvor Hempel viser film. 

Vagn Preisler har talt med pianofirmaet 

om flygel, som ikke svarer til forventnin

gerne. Dette kan byttes med et virkeligt 

godt piano. 

5. Adrian efterlyste flere bøjler, da der er 

for lidt af disse. Endvidere, at det er by

dende nødvendigt at træffe foranstaltnin

ger til at kunne blokkere 2 af dørene un

der fester. 

Kastrup juniorer havde ytret ønske om 

at låne klubhuset til at afholde juniorbal 

i, dette kan ikke lade sig gøre før til efter

året. 

6. Kapsejlads, intet. 

7. Keller berettede om juleballet samt hen

stillede til medlemmerne af bestyrelsen, at 

agitere for salg af TIL SØS som juniorer

ne har påtaget sig at sælge et antal eksem

plarer af. 

Man havde fået en forespørgsel fra en 

ungdomsklub på Amsterdamvej, om de 

unge kan deltage i sejlads i SSF på sam-

arbejdsbasis. Man enedes om, at de unge 

kan deltage som medlemmer af junioraf

delingen, og inden for foreningens rammer 

og love. 

8. Generalforsamlingen fastsattes til den 

29. marts, og man opstillede dagsorden i 

henhold til foreningens love. 

Tom Larsen oplyste, at han ikke ønske

de genvalg. 

9. Under eventuelt foreslog Reinhardt 

Hansen, at man lod afholde en aften, 

fortrinsvis for de mange nye medlemmer, 

hvoraf mange aldrig har sejlet før, hvor 

man skulle vise billeder og film fra Sund

by Sejl-Forening, samt give dem gode 

råd. 

Dette bifaldtes, og aftenen blev fastsat 

til tirsdag den 6. april. 

Sign. Sv. Larsen 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

(Fortsættes side 8.) 

Redaktionen har modta
get følgende: 
Kan der ikke på generalforsamlingen 

slås til lyd for, at den udmærkede lov, vi 

har med, at vi skal sejle langsomt i hav

nen, også må komme til at gælde sejlløbet, 

i hvert fald et stykke ud. Mange af de 

store motorbåde, desværre de fleste, be

gynder allerede når de slipper molehove

der at demonstrere deres hestekræfter 

uden hensyn til, at der er andre mange 

gange mindre både på vej ud. Hvis dette 

kan gennemføres, er der mange, der vil 

være taknemmelige. 

Medlem nr. 235. 

Frode Svensson. 
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Bestyrelsen gik derefter en rundtur på 

pladsen og tog de steder i øjesyn, hvor de 

planlagte arbejder skal påbegyndes, og 

mødet sluttede kl. ca. 13. 

Hele bestyrelsen til stede med undtagelse 

af kapsejladschefen. 

Sign Sv. A. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

• 
Bestyrelsesmøde deri 7/1. 1965. 

Viggo Keller havde meldt forfald, øvrige 

bestyrelsesmedlemmer og kassererske 

mødt. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Protkol. 

3. Havn og plads. 

4. Klubhus og fester. 

5. Sejlerskolen. 

6. Kapsejlads. 

7. Juniorafdelingen. 

8. Eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen med ønsket 

om et godt nytår. 

Oplæste skrivelse fra jordkontoret ang. 

rørlægning af kanalen. 

Ansøgningen er videresendt til stadsin

geniørens direktorat. Man vender tilbage 

til sagen, når svar foreligger. 

Refererende til SEJ LERDAGEN, oplyste 

Sv. Larsen, at han sidder i Dansk Sejl

unions bestyrelse, som repræsentant for 

AMAGER KREDSEN, da unionen nu er 

delt op i kredse. 

Formanden foreviste for bestyrelsen en 

skitse over en påtænkt udvidelse af klub

huset, i forbindelse med det påtænkte 

toiletbyggeri. Man enedes om at lade ar-

kiteksen udarbejde et skitseforslag. 

Man venter stadig nyt fra Trangård, 

som skal foretage udgravning i havnen og 

foretage reparationsarbejder. Han er i 

Flensborg. 

Formanden oplyste, at der nu bliver lagt 

kabel ud langs ndr. bro, så der kan kom

me lys i jollehuset og på vejen langs 

broen. 

Stikbroen ved ndr. slæbested er for kort 

og må forlænges. 

Der blev foreslået, at et udvalg, bestå

ende af Sigfred Christensen, Reinhardt 

Hansen og de betræffende dirigenter, skal 

a jourføre de i tidens løb foretagne lov

ændringer, så de kan blive optrykte til 

indsætning i bøgerne. 

2. Protokollen oplæstes, ang. klubhusud

valgets anke over forholdene i restaura

tionen, ønskede Sigfred Christensen føl

gende tilføjet: 

Svend Larsen havde udtalt, at kun et 

enigt klubhusudvalg kan optræde over for 

restauratøren, hvilket herved er sket. 

3. Harald Henriksen oplyste, at man er i 

færd med at ændre ledningsføringen på 

pladsen samt udskiftning af master. 

Der kommer lys i det nye halvtag og 

stikkontakter på skurrækken. 

Endvidere bliver der lagt kabel ud af 

ndr. bro, så der kan komme lys i jolle

huset og lys ud ad ndr. bro. 

Drejeskiven på sdr. plads må repareres. 

Pladsmand Munk havde forespurgt Ha

rald Henriksen, om han, imod en måned

lig forhøjelse af skurlejen på kr. 10,00, at 

få strømforbruget frit, dette andragende 

afsloges. 

Mastekranen skal flyttes til det sydvest

lige hjørne og nyt spil monteres. 

Spillet på sdr. plads må efterses. 

Viggo Hind forespurgte om det er til

ladt at bruge 3-ledet plasticledning til stik

dåserne på pladsen, hvortil Harald Hen

riksen svarede, at det ikke må finde sted, 

kun gummikabel må besnyttes. 

Formanden oplyste, at der vil blive la

vet hegn i det ndr. skel, så man undgår 

den uvedkommende trafik fra haverne til 

SSF. 

Tom ankede over, at der er for mange 

dårlige bundfortøjninger, og man enedes 

om, at der må findes en mindstestørrelse 

på bundsten. 

Formanden oplyste, at den østre mole 

bliver lavet med søsten og ikke med beton, 

så man behøver ikke at træffe særlige for

anstaltninger langs sdr. bro. 

Renden må pejles, og om nødvendig må 

opgravning foretages. 

Sigred oplyste, at det er konstateret, at 

olieplagen i vor havn kommer fra Puroly-

se værket. 

Man overvejer nu at forsøge at rette 

henvendelse til rette vedkommende for at 

få forholdet ændret. 

Endvidere vil man forespørge hos poli

tiet om chancerne for en hastighedsbe

grænsning på Amager Strandvej, ud for 

SSF og kolonihaverne. 

4. Festudvalget oplyste, at der vil blive en 

filmaften den 22. februar. 

Sigfred Christensen foreslog, at man op

hævede karantænen mod Elo Nielsen, idet 

5. mente, at Elo har opført sig som et 

mandfolk og holdt sig borte fra forenin

gen i den del af tiden der er gået. 

Efter at de tilstedeværende bestyrelses

medlemmer havde udtalt sig, foretoges en 

afstemning, som viste, at forslaget ikke 

kunne nyde fremme, idet tre, nemlig. Sig

fred Christensen, Vagn Preisler og Thomas 

Larsen stemte for forslaget, hvorimod fire, 

nemlig: Svend Larsen, Harald Henriksen, 

Arndt Adrian og Reinhardt Hansen stem

te imod. 

Man enedes om indkøb af nye gardiner 

til den store sal i klubhuset, samt opsæt

ning af 2 ventilatorer sammesteds. 

Restauratøren har fået tilladelse til at 

hæve prisen på øl med 10 øre, man vil se

nere optage forhandling om priserne på 

spirituosa. 

Efter den store succes med havemøbler

ne foran klubhuset, var der stemning for 

indkøb af endnu 4 stk. borde og 42 stk. 

stole når de økonomiske omstændigheder 

tillader det. 

Formanden efterlyste endvidere de love

de ildslukkere til klubhuset. 

5. Fra sejlerskolen meddeltes det, at af

slutningen på vinterens kurser finder sted 

som følger: 

Tovværk: 23. marts. 

Navigation: 24. marts. 

Efter at der er blevet rettet flere fore

spørgsler om slips med foreningens em

blem, vil Arndt Adrian undersøge priser

ne for disse. 

6. Kapsejlads, intet. 

7. Fra juniorafdelingen var der forslag om 

at ansøge Brygger Jakobsens Mindelegat 

om en halv juniorbåd, og så eventuelt sæl

ge den gule juniorbåd, så man på denne 

måde kan få en ny båd. 

Man enedes om foreløbig at ansøge 

Brygger Jakobsens Mindelegat. 

8. Under eventuelt udtalte Svend Larsen, 

at han vil lade arkitekten udarbejde et 

skitseforslag til udvidelse af huset i for

bindelse med toiletbyggeriet til forelæg

gelse for generalforsamlingen. 

Mødet slut kl. 23,15. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 
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PROTOKOLLEN 
BESTYRELSESMØDE D. 9. 2, 1964 

Bestyrelsen mødt fuldtallige. Kasserer

ske og redaktør også til stede. 

DAGSORDEN: 

1. Beretning. 

2. Protokol. 

3. Havn og plads. 

4. Klubhus og fester. 

5. Sejlerskolen. 

6. Kapsejlads. 

7. Juniorafdelingen. 

8. Eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen til den nye 

kapsejladschef, Viggo Hind, og udtalte 

håbet om mange gode kapsejladser til som

mer. 

Oplæste derefter div. skrivelser som to

ges til efterretning, bl.a. tilbud på byg

ning af 6 nye skabe, som vil blive færdig

gjort snarest. 

Bestyrelsen vil ansøge om tilladelse til 

opførelse af 30 skabe på ndr. plads sam 4 

skabe + et halvtag ved det søndre skel. 

Juniorer, som ikke deltager i arbejdet, 

gkal overføres til passivt medlemskab pr. 

1. januar 1965. 

Efter at kommunen har afslået at ud

bedre bolværket i kanalen, vil man nu an

søge om at få den inderste del af kanalen 

rørlagt og overdækket, hvorefter man se

nere vil lade det sidste stykke bolværk 

istandsætte. 

En fornyet henvendelse til A/S VØ-

LUND ang. kloaktilslutning har givet ne

gativt resultat. 

Gøsta Øberg har skænket foreningen en 

model af en optimistjolle. 

Man må allerede nu tænke på at fjerne 

de små haver på ndr. bro, så man kan 

berede vejen til at tage de store betonka

noner, når broen skal laves i stand. 

Til slut udtalte formanden, at der er for 

mange restancer, der vil nu blive sendt 

rykkerskrivelser ud, da foreningen jo ikke 

kan betale husleje til kommunen, når med

lemmerne ikke betaler deres kontingent. 

2. Protokollen oplæstes. 

3. Harald Henriksen foreslog at få en en

treprenør til at give tilbud på at anlægge 

parkeringspladsen. 

Sv. Larsen svarede hertil, at det er der 

ikke penge til for tiden. 

Det oplystes, at kasserne til vandled-

ningstilslutningerne er på trapperne. 

Tom henstiller til medlemmerne, at de 

fjerner deres tovværk fra broerne, når de

res fartøjer er kommet på land. 

4. Klubhusudvalget skal undersøge mulig

hederne for at skaffe bedre ventilations

forhold i klubhuset. 

Endvidere skal yderdørene forsynes med 

låse, som ikke kan åbnes inde fra, af hen

syn til festerne i klubhuset. 

Man fastsatte priser for leje af lokaler i 

klubhus, nemlig: 

Hele salen kr. 80,—, pejsestuen kr. 50,—, 

skipperstuen kr. 30,—, klaver kr. 15,—, for

stærkeranlægget kr. 25,—. 

5. Adrian oplyste, at rigger Ejnan Peter

sen er syg for tiden. 

Der bringes en hilsen fra foreningen . 

Man vedtog at skille sig af med de gam

le sejl, de vil blive realiseret på bedst mu

lig måde. 

-6. Kapsejlads. Intet. 

7. Juniorlederen oplyste, at juniormester

skabet blev vundet af Lis Jensen. 

Endvidere oplystes det, at Aage Wass 

har lovet at komme og undervise i kap

sejladsregler- og teknik i februar og marts 

måneder. 

Ang. juniorballerne enedes man om, at 

festudvalget skal underskrive alle kontrak

ter i forbindelse med disse fester. 

8. Under eventuelt foreslog Tom at gøre 

motorskuret dobbelt så stort, ideen fandtes 

god, og Sv. Larsen udtalte dertil, at man 

vil ansøge om tilladelse hertil samtidig 

med, at man søger om tilladelse til skabe. 

Mødet sluttede kl. 22,00, og formanden 

takkede for god ro og orden. 

Sign Sv. Aa. Larsen. 

formand. 

Sign. Reinh. Hansen 

sekretær. 

Husk at 
i tiden fra 1. april 

til 31. maj, begge 
dage incl. — MÅ 
der IKKE anven

des elektriske 
slibemaskiner på 

søn- og helligdage 

BESTYRELSESMØDE D. 22. 2. 1964. 

DAGSORDEN: 

1. Beretning. 

2. Havn og plads. 

3. Klubhus og fester. 

1. Formanden oplæste diverse skrivelser 

som toges til efterretning, bl.a. var der 

kommet byggetilladelse til blokhuset, ma-

terielskabe og skure. 

Formanden havde endvidere talt med et 

entreprenørfirma og fået tilbud på en sive

brønd og afløb foran hovedindkørselen, så 

man kan blive de store vandansamlinger 

kvit, dette toges til efterretning og vil blive 

udført, når der er økonomisk basis derfor. 

2. Der blev forelagt en grundtegning fra 

jordkontoret, hvorpå var indtegnet en pro

jekteret motorvej langs Øst-Amager. 

Denne motorvej vil, når den bliver en 

realitet, tage et stort stykke af foreningens 

område, og formanden foreslog, at man 

derfor allerede nu skulle ansøge kommu

nen om at få en ca. 6 meter bred strimmel 

jord langs det søndre skel lagt til forenin

gens område. Man enedes om, at ansøg

ning afsendes omgående. 

Endvidere vil man ansøge jordkontoret 

om at få overdækket 40 meter af kanalen, 

da foreningen ikke har nogen gavn af det

te stykke af kanalen. 

3. Klubhusudvalget havde indhentet tilbud 

på et nyt og mere effektivt ventilationsan

læg til den store sal, man enedes om at la

de anlægget udføre når der er penge til 

stede til formålet. 
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\ MEDLEM 

SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej, S. — Telf. 58 32 96 

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

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

Næstformand: Harald Henriksen, aprifolievej 12 58 13 75 

Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 

Kasserer: Anni Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 
Havneudvalg: Tom Larsen, Ålandsgade 29 AM 7363 

og Harald Henriksen, aprifolievej 12 58 13 75 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33 AM 9247 y 
og Vagn Preisler, Lillegrund 10 A SU 9844 

Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 1966 

Skolechef: Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S AM 92 56 

Kapsejladschef: Viggo Hind, ingosvej 54, Tås-1iup 992352 

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 | 55 9^80^7 

„ 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 °  

Kadrer ^ 

formanden og* 
havneudvalget 

træffes 

hver fredag* 
kl. 19-30.30 

i klubhuset 

tlf. SU 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

OBS. Søndag d. 4. april er kontoret åbent OBS. 
for indbetaling af pladsleje! 

Sidste rettidige indbetaling' er fredag den 33. april. 

Hvorfor gå over Amager Strandvej ? 

Shoppen 
Telf. As. 28? 

Fører alt i 

Malervarer og 

lakker. 

* 
Alt i bådeudstyr og 

tovværk. 

* 
Til dagens billigste 

priser. 

Forhandler af GIBB bådeudstyr og Samcolastik. 
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Forårsfest 
Langfredag d. 16. april kl. 20 

i Klubhuset 

Aftenunderholdning og bal 
f ra  k l .  20  -1 .  

Billetter a 5,00 kr. 

kan købes hos restauratøren 

Grundet salens størrelse, 

sælges kun 175 billetter. 

Billetsalget slutter søndag d. 11. april! 

Følgende kunstnere 
medvirker: 

Skuespillerinde: 

Margot Sendernovitz 

Skuespiller: 

Erik Hansen 

Finn Alpers 

samt 

Leo Ågård s danse- og 

hyggetrio 
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S E J L S P O R T S G L Æ D E R  I  

S E J L S P O R T S K L Æ D E R  F R A  BACHER 
Gult sejlsportstøj 
Standard kvalitet 
Bukser 
Jakke m. hætte.... 

30.00 
44.OO 

Gul standard 
Busseronne 

Den rigtige facon.. 32. OO 

Dunlop blå 
Sejlsportssko 
Til damer 
„ herrer 

33. SO 
38.5© 

Engelske (Gensere) 
Sømandssweaters 

Størr. 1 51,OO 

Ternede bomulds 
Skjorter 

Mange mønstre .... 11, SO 

ET SÆRTILBUD 
Sorte olie regnfrakker 
Kun små størr. 
Normalpris 62,50 nu 10.85 

JmcJc 
BUSSERONNER 
OVERTRÆKSBUKSER 
JAKKER * FRAKKER 

£jlvst>Løiris 
FLYDEVESTE 

* H O L M E N S  B U K S E R  

ENGELSKE GENSERE 

ORIG. FÆRØTRØJER 

F L Ø J L S  B E N K L Æ D E R  

S A T I N  B E N K L Æ D E R  

B U S S E R O N N E R  

G U M M I  S T Ø V  L E R  

K Ø J E T Æ P P E R  Største 

Specialforretning i 

VATTÆPPER ARBEJDSTØJ 

S O V E P O S E R  

A l t  i  I I I I K I t l l J M . I I S I  samt KONFEKTION 

J. P. BACHER . TORVEGADE 33 . AMJ 4503 . 8«35 

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 

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 !  

FREYTAG SEJL 
SKOVSHOVED HAVN 

Bådmotorer 

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

samt aksler sælges. 

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 
TELEFON 50 87 68 

ABSALON-SKAN DINAVIA 
hamDJ^^dmjAsLf FORSI KRI N Gå aklUi&dÅlzaJkéij 

G R Ø N  &  W I T Z K E  A '  7 s 

K A R L  P O V L S E N  B O G T R Y K  
S  V  A  N  E  M  O  S  E  G  A  A  R  D  S  V  E  J  4  

T E L E F O N  3 5  6 7  8 8  

Næste nummer af bladet 

udkommer i marts. - Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. marts. 

Afleveret til postvæsenet den 22*24965 

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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at følge tæt op ad os på vejen hjemover. 

Det skulle nok gå, sagde skipperen, og det 

gjorde det jo også. Men skuffet og bitter 
i 

på de såkaldte klubkammerater, det er jeg. 

Når man hører sådant noget, siger man 

til sig selv: Det må være mennesker, der 

ikke har begreb om at være sejlsportsfolk, 

og som aldrig bliver det. De bilder sig 

ind, at det kun er på kapsejladsbanen, de 

skal gøre sig gældende. Eller tænker de i 

det hele taget! 

Nå, det var et sidespring i min fortæl

ling. Men jeg syntes, at det skulle frem, 

og kan det hjælpe til, at bare et menneske 

vil tænke på lidt hjælpsomhed i givne situa

tioner, så er det ikke skrevet forgæves. 

Trods det lille uheld med primussen, 

forløb vor ferie dejligt, i fred og ro. Som 

planlagt kom vor bugserbåd og hentede 

os hjem igen, og vi havde dog alligevel 

været ude på en slags feriesejlads. 

Gubbefar. 

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 2719 u 

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

Cigarforretningen 
I. Jensen 

Ø R E S U N D S V E J  1 1 4  
(hjørnet af Milanovej) AH 458 

Nærmeste forretning ved havnen! 

Har alt i 

TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTER ék ØL 

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  

Kiil!) 

ROBERT MØLLER & SØN 
Statsexam. ejendomsmæglere 

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

Kontortid 9-17 
Telefon: lørdag 9-12 
* 55 70 20 samt efter aftale 

KAPs SPORT 
Amagerbrogade 142 

Telf. 5816 38 

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38 
STORT UDVALG I 

Sejlsporststøj - Dunlopsejlsportssko 

Sejlsportsstøvler - Eivstrømveste 

m. m. m. 

løvrigt alt i Sport - Jagt - Fiskeri 

Camping - Hundeartikler - Rideudstyr 

Rekvirer vore Jagt - Fiskeri og 

Camping kataloger 

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. 

j*M**g*i SLAGER AUT. GAS-VAND & 8A«ITET8»I#t«R 

AMAGERFÆLLEDVEJ 17 .  AMG 5790 
KØLESKABE .  GASVARMERE .  GASRADIATORER 

KONTO OPRETTES 
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Gamle minder 

En feriesejlads under besættelsen 

Det var i sommeren 1943, midt under 

besættelsen, sejlerne havde allernådigst 

fået tilladelse af tyskerne, til at sejle, med 

visse begrænsninger. 

Og der stod vi motorbådsfolk i havnen 

hver søndag, grønne af misundelse, og så 

dem sejle ud. Det skal siges, at sejlerne 

var flinke til at invitere os med ud på en 

tur. Men det er jo ikke det samme som at 

sejle i sit eget kære skiv. Derfor gik jeg 

og lurede på, om ikke man kunne lokke 

en a)f sejlerne til at slæbe »Gubbe« til 

Taarbæk i sommerferien, så kom man da 

lidt udenfor den hjemlige havn i ferien. 

Det lykkedes, Povl Larsen, også kaldet 

(Povl jorden rundt) kælenavnet fik han, 

efter at han sejlede jorden rundt med 

»Nordkaperen« sammen med Karl Nielsen 

og »stille Knud«. Men det skete først ef

ter krigens afslutning. 

Nå, men Povl havde brugsret over Skou 

Jørgensens spidsgatter og han var så ven

lig at tilbyde sig som slæbebådskipper. 

Vi startede en lørdag i juli, ved mid

dagstid, ombord i spidsgatteren var: Povl 

Larsen, Pløkken og Skou Jørgensens søn 

Eigild. 

Selvfølgelig i nordenvind, så det blev 

bidevinds sejlads, vi kom ikke meget frem 

for hvert kryds, men det gik da så småt 

fremad. Da vkl. var 21,30 var vi nået ud 

for Skudehavnen. 

Her havde tyskerne et bevogtningsfar-

tøj liggende, og her skulle vi lægge til for 

at vise vore sejlpas. Ja, vi måtte for at 

sejle i vore egne farvande, henvende os til 

det danske politi og få udstedt særligt sejl

pas med foto og signalement. Tyskerne 

beordrede os ind i Skudehavnen, vi måtte 

ikke sejle i mørke. Det vidste vi godt, vi 

havde ikke regnet med at komme videre 

den aften. Det blev en morsom og hyg

gelig aften. Jeg havde sparet op i længere 

tid af min ration af øl og snaps, for at 

kunne servere for slæbebådsbesætningen, 

så vi fik et par stk. smørrebrød med diver

se, og Povl, der var en dygtig sanger, gav 

et par numre til bedste. 

Bagefter gik vi over i Færingernes Hus 

og dansede færødanse. 

Nu tror jeg ikke, at det er der mere, 

under krigen var det et samlingssted for 

færinger, der var frosset inde her i byen. 

Det blev lidt sent, eller meget tidligt, 

inden vi kom til køjs. Næste morgen var 

vinden heldigvis gået i vest, så nu kom vi 

hurtigt til Taarbæk. 

Vore slæbebåd skulle videre næste dag 

på ferie til Issefjorden, men lovede at tage 

os med hjem på tilbageturen. 

Vi gik igang med aftensmaden, kartof

lerne kom på primussen, vi havde ikke 

pertoleum til den, men ved en lille bøs

ning man satte over brænderen, kunne den 

brænde sprit, havde de fortalt mig i for

retningen, hvor jeg havde købt den. Det 

blev både første og sidste gang den kom 

til det, for pludselig lød der et knald — 

og kahytten blev fyldt med flammer. Vi 

sprang ud af den, begge to, d.v.s. gub

bemor stoppede op i døren, vendte sig 

om for at se hvad der var sket, men der

ved fik hun flammerne lige i ansigtet og 

blev slemt forbrændt. 

Vi kom ud i cockpittet, jeg var bange 

for, at der var ild i hendes tynde kjole, 

og for at slukke det klappede jeg hende på 

ryg og skuldre alt imedens hun skreg om 

hjælp. Folk på kajen kiggede forundret 

ned på os, men ingen reagerede, de troede-

vi lavede sjov, fortalte de os bagefter. Vi 

sprang op på kajen, og da kom der folk til 

hjælp, vi fik smurt olie på de forbrændte 

steder og blev sendt til læge. 

Gubbemor ville hjem med det samme, 

men lægen sagde til hende: 

—- Tror De luften i København er me

re lægende end den er her? 

Nå ja, så blev vi. Vi fik en bedre plads 

i havne, og blev faktisk forkælet af alle i 

havnen. Petroleums-mærker fik vi foræ

ret, en dag fik vi rødspætte af en af fi

skerne, og de var rengjorte lige til pan

den, for vi måtte ikke komme i vand med 

hænderne. En dag vi gik på indkøb, sagde 

de hos slagteren: Var det ikke jer, der blev 

forbrændt nede i havnen. Jo, det var det 

jo. Så skal I skam have et stykke flæsk, 

det blev vi glade for, det var sjældent, at 

man kunne få det dengang. 

Der var dengang en venlig og hjælpsom 

ånd over folk, som man i høj grad sav

ner nu. 

Jeg kan give et eksempel på hvor sløjt 

det står til med kammeratlig hjælp i S.S.F. 

Sidste sommer kom der en søndag aften 2 

motorbåde ind i havnen, idet den første 

kom ind, råbte skipperen: Hjælp den an

den båd ind og tilkald ambulance, skippe

ren om bord er syg. Det skete selvfølgelig 

omgående, skipperen kom afsted på ho

spitalet. 

Og da skipperkonen kom tilbage, for

talte hun følgende: De havde i weekenden 

ligget i Båckvigen havn på Hveen, n sven

sker var i lidt omtåget tilstand faldet i 

vandet, folk på kajen tænkte, at han hav

de ingen skade af at blive lidt afkølet, men 

pludselig ser min mand, at svenskeren var 

ved at drukne, han var ved at gå ned for 

anden gang. Min mand vil hjælpe ham, 

og springer ned på en rambuk, men er så 

uheldig at falde og knalde hovedet mod en 

icrnskinne, men trods det, at blodet fly

der ned i øjene på ham, får ban alligevel 

fat i svenskeren og far ham bjærget. 

Skipperen bliver forbundet og har det 

tilsyneladende godt, men i løbet af natten 

bliver han syg med opkastninger og svim

melhed, altså en hjernerystelse. Jeg var 

ulykkelig fortalte hun, hvad skulle jeg 

gøre, jeg turde ikke sejle båden hjem ale

ne, og manden skulle hjem. Det blev en 

lang nat for mig. Da de omsider blev 

morgen, gik jeg over til en folkebåd fra 

vor egen klub, der var tre mand ombord, 

og bad dem om ikke en af dem ville være 

så venlig at hjælpe mig med at sejle vor 

båd hjem, de skulle jo hjem alligevel sam

me dag. 

Men nej, det ville de ikke. Jeg var 

målløs, for jeg har hidtil været en af de, 

der troede på det gode kammeratskab i 

S.S.F. Det er jeg ikke mere. Nå, heldigvis 

var den anden motorbåd der, jeg kunne 

ikke få nogen ombord fra den, for der var 

kun mand og kone ombord. Men de lovede 



N R .  2  S S F S I D E  5  

jwmijrø. 
"YlUj/... 

Sidste nyt for OK.-jollen 

Ved mødet i JURY i London i efteråret 

1964 blev de indledende skridt gjort til at 

få OK. jollen anerkendt internationalt. 

Komiteen ønskede dog at se jollens sej

le egenskaber i kajsejlads, før der tages 

endelig stilling. 

De ændringer i de nye internationale 

regler, som betyder noget for de danske 

OK. tegninger, er følgende: 

Lukkede sidetanke i cockpit er forbudt. 

Tolerance på totallængde 10 mm (før 

20 mm). 

Hangelisterne må kun måle 35 mm. 

Der skal være sorte ringe på mast og 

bom. 

Nyt for piratjoller: 

Klassebestemmelser i Dansk Sejlunion 

har meddelt, at der ikke kan gives dispen

sation for runde hjørner i cockpittet, samt 

at de joller, der er bygget før 1. marts 

1956, og som ønsker at sejle med træsvær

det, skal have dette anført i målerbrevet, 

samt sejle permanent med det. Det er alt

så forbudt at skifte jern- og træsværd ef

ter som vejret er. Endvidere meddelte DS., 

at beslag af rustfrit stål er tilladt, såfremt 

de tidligere minimumsdimensioner over

holdes. 

I 1964 har OK. jollen stadig haft stor 

fremgang. Der er indregistreret ca. 80 nye 

joller, heraf 3 i glasfiber, så nu er vi 570 

OK. sejlere her i Danmark. 

Århusklubberne har tilbudt at afholde 

DM. for OK. joller ved Åkrogen ca. 7 km 

nord for Århus den 28.—31. juli. 

DM. for fin-joller er ved Rungstedkyst 

Sejlklub 15.—18. juli. 

DM. for piratjoller afholdes den 21.—-

24. juli ved Skive Sejlklub. 

VM. 1965 afholdes fra 12.-—16. juli ved 

Hayling Island i England. 

For OK. joller. Der er stor interesse 

blandt OK. klubbens medlemmer for at 

komme derover, og den håber, at 15—20-

OK. sejlere vil drage af sted. I OK. klub

ben regner de med, at Dansk Sejlunion 

vil yde et tilskud til turen. 

Det kunne være sjovt at se S.S.F. re

præsenteret ved samtlige DM. for OK., 

pirat- og finjoller. 

NB.! Er du medlem af din special klub? 

OK. jolle klubben: 

Formand Bjørn Eduard, Ørebakken 10, 

Helsingør, tfl: (03) 21 3031. 

Dansk piratjolleklub: 

Formand Poul Kjems, Sognvej 61, Him

melev, tlf.: (03) 35 28 14. 

B E N Z I N  -
Husk at indlevere dem rettidigt. 

Flinke fyre! 

Var det som 3. juledag startede i Hvid

ovre Sejlklub til kapsejlads for OK. og 

finjoller. 

Nr. 1 i OK. jollen blev den tidligere 

verdensmester Svend Jakobsen. Og nr. 1 

i finjollen blev den hjemvendte dansker, 

Ole Bundgaard. De flotte vandrepræmier 

var skænket af dagbladet Aktuelt. 

På hjemmebane! 
Beddingen er taget på land. Tak for 

hjælpen, drenge! 

Træningen ! 
Det er dejligt at se så få, der virkeligt 

vil være af med julemaven. For hvis alle 

de, som trængte til det, kom, så tror jeg 

ikke, vi kunne være der, men prøv allige

vel at stramme jer så meget op, så vi kan 

fylde træningslokalet. 

Hennig Lorentzen. 

Kursus i kapsejladser og taktik, 

afholdes i februar og marts. 

Hver fredag aften kl. 19—21. 

Alle er velkomne til at deltage. 

Juniorer har mødepligt. 

Aage Hvass underviser. 

Sejlerhåndbogen 

»TIL SØS« 
Vore Juniorer har påtaget sig at sælge 

bogen. 

Den fås hos juniorleder Viggo Keller til 

favørpris kr. 50,00 

Der er kun begrænset oplag. 

Klubhuset har fået automat

telefon, så husk det nye nr. 

58 32 96 


