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NUMMER 1 JANUAR 1966 25. ÅRGANG 

Nytårsbetragtninger! 

Først vil jeg ønske alle medlemmer i S.S.F. et godt nytår og takke alle for den tillid jeg har mødt i det forløbne 

år. Alt bliver lettere, når man har et godt samarbejde i bestyrelsen og man mærker villigheden til at få de forskel

lige ting til at glide som de skal, og medlemmerne er, på et par undtagelser nær, flinke og omgængelige, men det 

skal jo komme i så stor en forening som vor, der nu tæller 783 medlemmer. 

Vi har i årets løb fået en del forbedringer, et godt nyt slæbested på søndre side, samt to nye drejeskiver, der vil 

lette vor pladsmand betydeligt ved sit arbejde med bådene, de gamle var jo alt andet end villige når de skulle 

bruges. I januar fik vi asfalteret fra Strandvejen og ind til klubhuset samt 2 kloakker til at tage vandet fra indkør-

selsvejen. Vore nye tankanlæg kostede også mange penge, men de kommer igen i kassen for den 5-øre vi får pr. 

solgte liter traktolin, der er til dato kommet 1500 kr. igen, endvidere fik medlemmerne benzinen 3 øre billigere 

pr. liter da vi gik over til salget af O.K.1 s produkter. Vi skal også have super benzin, som der bliver mere og mere 

brug for til de nye motorer, og jeg har da også taget de første skridt til at få sagen i orden inden sæsonen, så vi 

her i S.S.F. har alt hvad vi skal bruge. 

Søndre side har fået en pæn græsplæne, der foruden at den pynter, vil give færre myg med tilhørende stik og 

klask, nu jorden er kommet under kultur. Rørbukkene til masterne er nu, hvor de er beklædt med træ, så gode de 

kan blive, og det er dejligt at blive af med de gamle rådne træbukke, som aldrig blev sat på plads. De tre halv

tage som medlemmerne kan benytte til at arbejde under, mener vi vil dække behovet, det jeg har nævnt var nogle 
af de store forbedringer. 

I fremtiden må vi regne med nyt trådhegn langs Strandvejen i stedet for plankeværket, der snart ikke kan mere, 
vi skal have ny port på nordre plads, vi skal have udgravet forskellige steder og repareret bolværket ved benzin

tankene og cementkajen hvor jollerne ligger, endvidere skal vi i det nye år have klubhuset udvidet, hvad der er 

påbegyndt. Fliser eller lignende så vi kan gå tørskoet fra midterlågen ved Shoppen og ud til vejen, ja, der er me
get at tage fat på endnu. 

Ved en samtale med kontorchef Grønlund (Jordkontoret) den 27. december 1965 takkede jeg for det nye gode 
bolværk som nu er påbegyndt på den sydlige side af indsejlingen. Vi talte endvidere om 2 striber jord, som tænkes 
indlagt under S.F.F.'s område. Det ene stykke er flytning af skellet på søndre side 6 meter længere ud og en 
korrigering af skellet på nordre side mod vejen. 

Vi berørte også spørgsmålet om den kommende lejeforhøjelse, vor leje bliver reguleret hvert 5. år på grundlag 
af dyrtidstillæg, og denne gang bliver forhøjelsen på ca. 2000 kr. Jeg fik forevist nogle tegninger, på den ene den 
kommende motorvej forbi vort område, den bliver 75 meter bred mod Amager Strandvej 14 meter. 

Det hører med til en oversigt at man slutter med det økonomiske, altså en status hvor alt stiger. I de sidste 3 

år er arbejdslønnen steget med 35,10 kr. ugentlig, og så er den forhøjelse som der antagelig kommer til marts ikke 
regnet med. Så når nu lejen stiger 2.000 kr. kan medlemmerne selv se, at vi må have 1,00 kr. mere i pladsleje som 
første udligning. 

Svend Larsen. 
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9  C  °o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0 

KONTORET 
er lukket fra 

17. december 1965 

til den 

26. januar 1966 

Masterne må kun anbringes 

i masteskuret afriggede. 

Hvorfor gå over Amager Strandvej ? 
Shoppen 

Telf. As. 287 

Fører alt i 

_ Malervarer og 

lakker. 

* 
Alt i bådeudstyr og 

i^fl tovværk. 

Til dagens billigste 
& " nt-- w _ &&É*. • <3 priser. 

Forhandler af GIBB kådeudstyr og Samcolastik. 
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Vinterens sidste andespil lørdag d. 12. febr, 
kl. 19 præcis. 

10 gennemgående spil, 

^ Gevinster på række 

^ og Sidegevinster. 

Derefter dans til Kay Bruuns trio. 

Bestyrelsesmødet d. 2/1-1966 

Formanden takkede bestyrelsesmedlem

merne for det gode samarbejde i året 

der er gået og udtalte ønsket om fortsat 

godt samarbejde i det nye år. 

Det oplystes at S.S.F. nu kan få et 

nummer på Amager Strandvej, da have

foreningen har nr. 15, må det formodes, 

at S.S.F. får nr. 17. 

Der oplæstes diverse skrivelser som 

toges til efterretning, samt nytårshilsener 

fra Hellerup Sejlklub og fra Rostock. 

Der er blevet indkøbt plastiketuier, 1000 

stk., til medlemskortene. 

Der var en skrivelse fra Continental 

Boat Charter vedrørende udlejning af 

både til turister i turistsæsonen, man ene

des om at samarbejde ikke kan etableres, 

da princippet strider imod S.S.F.'s love. 

Formanden meddelte at Strandgård har 

forælet foreningen 7 dejlige bøjer. 

Der var enighed om at man måtte 

imødese en forhøjelse af pladslejen, da 

vor lejeudgift til Københavns kommune 

vil stige ganske væsentlig. 

Sv. Larsen rettede sluttelig en tak til 

festudvalget for det gode arbejde det har 

udført i vinterens løb, samt udtalte at 

foreningen har mange gode medlemmer 

der har været flinke til at spytte i bøssen, 

når der blev kaldt på dem, disse med

lemmer fortjener også en varm tak for 

deres indsats. 

Om byggesagen udtalte formanden at 

han havde været i juridisk afdeling på 

rådhuset. 

Man var enige om at påbegynde funda

menteringen og kloakeringen snarest. 

Køkkenulvidelsen foretages straks efter 

nytår, når klubhuset er lukket for ren

gøring og istandsættelse, ligeledes fore

tages flytning af vinduerne i skipperstuen. 

Ang. den nye mastekran vil man bese 

stedet for kranens anbringelse, så man 

kunne få fastslået hvor den skal stå, da 

man skal have rammet pæle ned til den, 

samtidig med at der bliver rammet pæle 

til klubhuset. 

Festudvalget udtrykte ønske om at lade 

afholde endnu et andespil i februar, og 

listen over kommende arrangementer kom 

til at se således ud: 

5. februar: juniorbal, 12. februar: ande

spil, 5. marts: juniorbal, 12. marts: karne

val, 9. april: forårsfest, 7. maj: stander

hejsning, endvidere bliver der som sæd

vanlig arrangeret pinsetur. 

Fra sejlerskolen meddeltes det, at de 

elever på sejlerskolen, som ikke har del

taget i afrigningen af øvelsesbåden, ikke 

kan forvente at kunne deltage i øvelses-

sejladserne i den kommende sæson. 

Endvidere oplystes det, at vor naviga

tionslærer, hr. orlogskaptajn J. Undén, 

er flyttet til Rungsted, og kan derfor ikke 

nå at passe undervisningen i S.S.F., der 

vil derfor komme en ny navigationslærer 

efter nytår. 

Aftenkapsejladserne begynder i år ons

dag den 25. maj. Der vil nu blive udar

bejdet nye banekort. 

Under Eventuelt blev det foreslået at 

kaste et læs slagger på vejen ind til sdr. 

plads, da der på regnvejrsdage er et for

færdeligt ælte der, man enedes om at der 

må gøres noget ved sagen. 

Formanden sluttede mødet med tak for 

god ro og orden, og mødet sluttede kl. 

11.50. 

%lozdzliq nytår ønskes 

a f f e  m e d f e m m e r  o g  v e n n e r  a f  

åundby åejf - forening, med 

fåak for året der st>andf. 

T^risfine £ arsen 

£ResfauraÉrice 
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Slettede medlemmer! 
Aktive 

Flemming Christensen, 

Korfuvej 23. 

Jens Kristian Skakke, 

Tyrolerhuset. 

Peter Koopmann Johansen, 

Amagerbrogade 149. 

Mogens Iversen, 

Sparreholmsvej 17. 

Ivan Ingemann Klittum, 

Hillekumallé 40. 

Poul Bent Ibsen, 

Palermovej 23. 

Knud Larsen, 

Amagerbrogade 165. 

Thomas Nielsen, 

Højdevej 15. 

Benny E. Hansen, 

Bisiddervej 10. 

Jørgen Hansen, 

Valbygårdsvej 58. 

Arli Nordenberg Cappelen, 

Højdevej 48. 

Halvor Agerholm, 

Wesselsgade 6 B. 

Carlo Meyer Christensen, 

Aabenraa 27. 

Peter Holger Henriksen, 

Digerstykket 6. 

Per Ingemann Schlein, 

Nyelandsvej 44. 

Carsten Fagerholt, 

Toftekærgård. 

Kjeld Soelberg, 

Sallingvej 79. 

Povl Soelberg, 

Roskildevej 114. 

Gunnar Soelberg, 

Harsdorffsvej 7 A. 

Åge Springborg, 

Rågårdsallé 5. 

Glenn Colding Olsen, 

Augustagade 16. 

Willy Lubbers, 

Østrigsgade 15. 

Ib Rasch Petersen, 

Maltagade 1. 

Keld Willert Olsen, 

Gerbrandsvej 20. 

Johan Elo Pedersen, 

Gunløgsgade 56. 

Per Falsted, 

Nansensgade 41. 

Ib Andersen, 

Syriensvej 24. 

Klaus Dam, 

Oxford Allé 47. 

Erik Ernst Rosenkrantz, 

Peder Skramsgade 7. 

Knud E. Christensen Steen, 

Møllegade 5. 

Lennart Holm Hansen, 

Mågens Kvarter 5 D. 

Kurt Figge, 

Majbølleallé 20. 

Poul Sørensen, 

Flemløsevej 5. 

Karl Iversen, 

Teglbrændervej 9. 

Jens Peter Andersen, 

Polensgade 34. 

Hans Jørgen Truelsen, 

Quintus Allé 15. 

Frans Fog-Møller, 

Overgaden o. Vandet 18. 

Juniorer 

Tommy Jack Jørgensen, 

Geislersgade 15. 

Erik Frandsen, 

Luganovej 4. 

Per Dan Kriegel, 

Burmeistergade 16. 

Erik Larsen, 

Ungarnsgade 33. 

Kim Janser, 

Sirgræsvej 35. 

Niels Erik Christensen, 

Geislersgade 26. 

Flemming Larsen, 

Poppelvang 15. 

Jan Erik Hansen, 

Soldugsvej 31. 

Birger Peter Holst, 

GI. Kirkevej 10. 

Gert Hemmingsen, 

Grækenlandsvej 7. 

Bent Rasmussen,, 

Maltagade 6. 

Gert Mørk, 

Elbagade 39. 

Flemming Kjær, 

Marengovej 11. 

Lars Ole Brinkler, 

Gærdebred 17. 

Anette Russel, 

Pallesvej 19. 

Bjarne Adrian, 

Holmbladsgade 55. 

Passive 

Kaj Erik Rasmussen, 

Ved Skovgærdet 58. 

Bjørn Møller, 

Gertsvej 3. 

Jens A. Christensen, 

Bentzonsvej 14. 

Jørn Walling Bruun, 

Ungarnsgade 62. 

Søren L. Sørensen, 

Fælledvej 5. 

Fredtjof Bøgeskov, 

Rødovrevej 414. 

Lindy Vagner Larsen, 

Mågevænget 35. 

I følge vore love har slettede 

medlemmer ikke adgang til klub

huset, eller foreningens område. 

Hermed vil undertegnede ønske lærer

ne et godt nytår og tak for det år der 

gik. 

Til eleverne er der kun en tak til et 

par enkelte. Der må være en hel del 

elever med en meget dårlig samvittighed, 

og de skal ikke gøre sig nogen ulejlig

hed med at søge optagelse på sejlersko

len til foråret, for når eleverne ikke mø

der op når øvelsesbåden skal takles af, 

så må det være interessen der mangler 

for at deltage i foreningens arbejde, og 

dem har vi ikke brug for. 

Skolechefen. 

Obs! 

Ved juniorballene d. 5. februar 
og 5. marts kan ingen junior 
komme ind uden gyldig med
lemskort. 
Nærmere ved opslag i klubhuset... 
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Stor fastelavnsfest søndag d. 20. febr. kl. 12 pr 

Tøndeslagning for børn 

— for damer 

— for herrer 

Chokolade og boller samt frugt til børnene! 
Fine gaver til kattekonger og -dronninger! 
Mød op i god tid da vi begynder præeis! 

Fra Festudvalgets logbog 

Så svandt igen et år, og vi kan se til

bage på en række gode arrangementer, nu 

til sidst nytårsaften, der blev en meget 

stor succes, delvis på grund af den meget 

lave entré og de fine gaver der blev bort-

skænket. 

Denne fest gjorde, at vi fik en læk 

under vandlinien på vor kasse, og kun 

en håndsrækning fra vore gamle venner, 

der altid er på dæk når det kniber, for

årsagede at vi ikke sank. 

Alle kender til hudløshed de få, men 

vi skal da ikke undlade, når vi ser til

bage på året der er gået, at kippe med 

flaget som en ringe tak til Sven Røg, 

Nymand, Skovgård, Buck, Rothberg, ba

germester Holst-Jensen o.m.fl. Der skete 

desværre det kedelige nytårsaften, at vo

res mikrofonanlæg brød sammen (det var 

det anlæg Gorm den Gamle skænkede 

Thyra da hun lå i barselseng) og kun en 

lynsnar indgriben fra kapelmester Gert 

Hansens side, samt en tilstedeværende 

ædru bilist gjorde, at vi rent teknisk red

dede aftenen. Må vi nu ønske noget i 

det nye år, så har festudvalget kun ét 

ønske, og det er et tidssvarende anlæg 

som er uundværligt i vort klubhus. Det 

har før vist sig, at der er dukket en mæ

cen op, og vi håber mindeligt at der viser 

sig en nu. 

Ande- og flæskespillet gav et overskud 

på 1400 kr. Vi retter en tak til alle vore 

medlemmer, for den gode tilslutning til 

vore arrangementer, og lover, at hvis de 

kan blive bedre, vil vi beflitte os på at 

gøre det. 

Vi henviser til andespillet lørdag d. 12. 

februar samt fastelavnsfesten d. 20. fe

bruar andet steds i bladet. 

Til slut et godt og heldbringende nytår 

til alle vore medlemmer. 

Festudvalget. 

Det manglende »L« 

Af egen fri vilje hjalp vi sætternissen med 

at lave et lille nummer med læserne. 

På bagsiden fjernede vi et ,L' for at se 

hvormange af medlemmerne, der bemær

kede det. 

Jeg må sige det glæder mig at jeg af mange 

medlemmer er gjort opmærksom på fejlen. 

På den måde har vi fået et klart billede 

af hvormange, der læser bagsiden, hvilket 

glæder både os og vore annoncører. 

Redaktøren. 

Klubhus og fester 
Lørdag d. 5. februar: Juniorbal 

• 

Lørdag d. 12. februar: Andespil. 
• 

Søndag d. 20. februar: Fastelavsnfest. 
• 

Lørdag d. 5.marts: Juniorbal. 
* 

Lørdag d. 12. marts: Karneval. 
$ 

Lørdag d. 9. april: Forårsfest. 
* 

Lørdag d. 7. maj: Standerhejsning. 
• 

Onsdag d. 25. maj: Aftenkapsejladser

ne begynder. 

Lørdag d. 28.—mandag d. 30. maj: Pin

setur. 
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Referat af KSU-mødet i Sundby 

Sejlforening d. 8/111965 

fortsat... 

Omtalte et besøg hos havnekaptajnen, 

da havde oplyst, at sløjfning af beddings-

pladser var stillet i bero og Triton havde 

fået anvist en anden plads. Havnevæsenet 

havde dog en »nytårsgave« til klubberne 

i Svanemøllehavnen, idet 4—5 store færger 

nu skal have anløbsplads her, ved den nye 

kaj. Det vil nok skabe visse vanskelig

heder, f. eks. ved aftenmatcher o. lign. 

Efter denne fyldige beretning var der 

diskussion. Vedrørende »kronen«, var der 

almindelig enighed om at betale med det 

samme. Vedrørende olympiadebanen men

te Rosendahl Schrøder, at de klubber, der 

holdt kapsejladser på den, forhøjede ind-

skudet med et beløb, f. eks. 5 kr. til at 

dække omkostningerne ved at holde banen 

i orden. 

Frem syntes regning var uforholdsmæs

sig stor. 

Lauritz Andersen gav oplysning om de 

enkelte poster, og mente forøvrigt ikke 

den helt havde den værdi, man tillagde 

den - mente det var bedre med flexible 

mærker. 

Wieder mente simpelthen, at den var 

»dødssyg« og at det ikke var spændende 

at sejle på den. Var man interesseret i at 

opretholde banen, måtte de interesserede 

klubber betale. Oplyste at Amagerkred

sen påtænkte at indkøbe mærker. Man var 

klar over, at det var lettere for dommerne 

med en fast bane, men mente at det var 

morsommere for sejlerne med udlagte 

mærker. 

Vedrørende »TIL SØS«. 

Libner mente den havde været »død

født« fra starten. 

Lauritz Andersen. De exemplarer klub

berne eventuelt ligger med, sættes også 

ned. Henstillede til klubberne, at de teg

nede sig for nogle exemplarer til den bil

lige pris. 

Vedrørende de forskellige fonds, blev 

der fra flere sider givet oplysning om mu

lighederne. Specielt havde flere ordet om 

erfaringerne, når man ansøgte Køben

havns kommunes ungdomsfond. 

Punkt 3 

Man enedes om de kapsejladsdage uni

onens klubber ønskede i kapsejladskalen

deren. 

Punkt 4. Sejlerdagen 

Formanden oplyste, at DS's regnskab 

ikke var godt. Det blev nok nødvendig 

med en ny kontingentforhøjelse, forment

lig 2 kr. pr. medlem. Omtalte et forslag fra 

KDY gående ud på, at den nationale 

myndighed skulle overgå til DS og be

mærkede hertil, at dette yderligere ville 

komme til at belaste DS's regnskab med 

store beløb. Oplyste videre at der også 

var forslag om, at juniorer skulle indgå i 

medlemstallet, hvorefter kontingent til DS 

beregnedes. 

Svend Aage Larsen: I nogle klubber er 

der jollesejlere, der sejler som juniorer. 

Her i SSF er jollesejlere aktive. 

Formanden forelagde forskellige budget

forslag vedr. Den nationale myndigheds 

eventuelle overdragelse til DS. Mente nok 

det kunne lade sig gøre, men vi måtte 

være klar over, at det blev dyrere. På 

DS's regnskab skal der også skaffes et 

stort beløb for at skabe balance. Det var 

også meningen, at DS skulle gøre noget 

for tursejlerne, havnespørgsmål o.s.v. Men 

først og fremmest må vi have et sundt 

regnskab. Vil man gå ind for de 2 kr.? 

Jarvig: Vi må vel høre vore medlemmer. 

Hvad råder formanden til? 

L. Andersen: Vi vil gerne have de 2 kr. 

I Jylland er man enige om at gå ind for 

dem. 

Kvindelig Sejlklub: Man var jo enige 

om at overtage DS på sidste møde. 

Jarvig: Har man de folk, der skal være 

Den nationale myndighed? 

Formanden: Ja, de danske medlemmer 

sidder i 3 år. 

Libner: Klubber med juniorafdelinger, 

har i forvejen store udgifter for at drive 

juniorafdelinger, så vi er ikke sikker på 

at gå ind for, at juniorer skal indgå i med

lemstallet. 

Formanden: Det kommer til diskussion 

på sejlerdagen, hvor der også skal vælges 

ny formand. Vi regner med og håber, at 

man samles om de forslag, der kommer fra 

bestyrelsen. Niels Benzon vil sandsynlig

vis gå ind for, at lade sig vælge. 

Punkt 5. Juniorproblemer 

Svend Aage Larsen gav oplysning om, 

at der havde været mange klager over ju

niorernes opførsel ved landsstævnet. 

Nævnte en række eksempler på klage

punkter, som man påstod var lavet af ju

niorer. »Vi må blive enige om ensartede 

foranstaltninger mod gentagelser, f. eks. 

omgående hjemsendelse aif synderne. 

L. Andersen henstillede til klubberne at 

forsøge at gennemføre strengere justits. 

Var dog klar over, at der kan være andre 

syndere end besætninger fra klubejede 

juniorbåde. 

Frems sejladschef: Når der sendes så 

mange juniorer ud som f. eks. 60 ved sid

ste landsstævne, er det forkert, at der kun 

er een leder med. Den leder der er med 

har myndighed over sine egne, men kan 

ikke let styre dem fra andre klubber. Frem

over må det være en ibetingelse, at der er 

en leder med fra hver klub. 

Hvidovre foreslog at indbyde lederne i 

god tid og være sikker på at have tilsagn 

fra en fra hver klub. Hvem havde hugget 

den meget omtalte regnmåler? 

L. Andersen: Det hjælper ikke på pro

blemet, om det var den ene eller den an

den. Justitsen kan kun klares ved at få 

flere ledere med. 

Libner: Det er selvfølgelig beklageligt, 

men jeg mener, de klubber, der har sendt 

juniorer afsted uden kvalificeret leder, har 

et ansvar. Forud for denne tur, havde vi 

i god tid indkaldt til ledermøde og mange 

var interesseret. Men da man skulle af

sted, var alle ledere blæst væk. Vi må 

tage det ad notam og prøve at holde bed

re justits. 

Sundby: Vi har haft dejlige ture sam

men med Frem og Sundet, og der har al

tid været god tone og god orden. Vil godt 

tro det er nødvendigt med flere ledere, 

når der er mange med. 

Punkt 6. Eventuelt 

Wieder: De penge, Tuborgfondet skæn

kede til dommerskib, kan vi ikke få dem 

til den tomme kasse? 

Formanden: Det kan ikke ændres, ud

over evt. til en olympiadebåd, men hoved

formålet er en dommerbåd eller en led

sagebåd. 

Libner: Jeg er blevet anmodet om, at 

udtale, at det rundt om kniber at få de 

sidste kapsejladsindskud hjem. Klubberne 

indenfor KSU burde hjælpe med til at 

»kradse« indskudene hjem. 

Rosendahl Schrøder: Lad os lave en 

»sort« liste. 
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Man drøftede problemet og fordømte 

skarpt, at der var sejlere som ikke betalte 

deres indskud og forbeholdt sig fremover 

at tage forholdsregler herimod. 

Herefter kunne formanden afslutte mø

det med en tak til dirigenten for udmær

ket ledelse af mødet og en tak til del

tagerne for god diskussion. 

Kjeld W. Rasmussen, 

Skovlundevej 1, Herlev. 

u/Bd. 

Arne T. Abildhøj, 

Normarksvej 59, Kst. 

Mtb. »Safari«. 

Henry T. Plambech, 

Østerlandsvej 7, Kst. 

u/Bd. 

Nye medlemmer --T" 

som søger optagelse 

i SuswlAy. Sojifox&nuvj, 

Aktive 

Kai Christiansen, 

Englandsvej 32, S. 

Jolle. 

Jørgen Petersen, 

Thorsvej 8, Lyngby. 

Jolle, »Liza Penton«. 

Passive 

Leif K. Andersen, 

Haraldsgade 75, 0. 

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. 

AB SALON - SKAN DI NAVIA 

FORSIKRINGÅafciia&eiSfeaJ?^ 

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 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 AH 

Nærmeste forretning ved havnen! 

Har stli i 

TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTER ét 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  



S I D E  8  S S F N R .  1  

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.... 

33, OO 
45, OO 

Gul standard 
Busseronne 

Den rigtige facon.. 36,OO 

Dunlop blå 
Sejlsportssko 
Til damer 
„ herrer 

34,50 
38, SO 

Engelske (Gensere) 
Sømandssweaters 

Størr. 1 55,OO 

Ternede bomulds 
Skjorter 

Mange mønstre.... 15,85 

MARINE STORTRØJER 
148,00 - 118,00 - 88,00 

JmcJc 
BUSSERONNER 
OVERTRÆKSBUKSER 
JAKKER * FRAKKER 

ÉÉustAøms 
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 HERRELINGERI samt KONFEKTION 

J. P. BACHER . TORVEGADE 22 . Aid 45©3 . §635 
filial GRØNTTORVET 79 . VALBY 238* 

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 

Overgaden o/v 48 

0. m. a. 

Asta 4003 

GIK DER EN RUDE? 
betyder intet den ordner 

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

Vermlandsgade 82 — Amager 709* 

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

Thornycroft Diesel 
Importør: B. Palby 

Bjergagervej 20b 

Hvidovre 

Tlf. 781393 
Forhandlere anvises! 

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

Afleveret til postvæsenet den 144*1966 
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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F O R E N I N G *  

fetfTNWt-t 

NUMMER 2 FEBRUAR 1966 35. ÅRGANG 

Vi mødes alle til den ordinære halvårlige 

GENERALFORSAMLING 
Tirsdag den 29. marts 1966 kl. 19.30 præcis i klubhuset 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning. 

3. Regnskabet. 

4. Lovændringsforslag. 

5. Andre forslag 

6. Valg. 

7. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Sekretær Reinhardt Hansen 

Skolechef Arndt Adrian 

2 repræsentanter, Egon Kjeldsen 
Tom Larsen modtager ikke genvalg 

2 suppleanter til bestyrelsen 

Kasserer Anni Lindquist 

1 revisor 

1 revisor suppleant 

2 målere 

2 til juniorudvalg 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen 

ihænde senest Tirsdag den 8. marts kl. 19.30. 

B E N Z I N  S K E M A E R N E !  
Iliisk at tilbagesende dem omgående. 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej, S. — Telf. 5832 96 

MEDLEM 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 9923 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 | "^Hva^55 9^80287 

i «c 
°0 O OOOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0 

K asserer 

formanden og' 

havneudvalget 

træffes 

hver fredag: 
kl. 19—20.30 

i klubhuset 

tlf. NU 358« 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

B E N Z I N  c -
Husk at tilbagesende dem omgående. 

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. 
IMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIII^ 
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( 75a. g&ø**) 

Bestyrelsesmødet d. 2/2 1966 

1. Formanden åbnede mødet med at op

læse diverse skrivelser, som toges til ef

terretning. Der var en skrivelse fra stads-

konduktørens direktorat, som meddelte, 

at S.S.F. har fået tildelt husnumrene 13 

og 15, idet nr. 13 er indgangen til ndr. 

plads, og nr. 15 er hovedindgangen og der

med foreningens adresse. 

Fra Dansk sejlunions bestyrelsesmøde 

oplystes det, at Sv. Larsen stadig sidder i 

tildelingsudvalget og i benzinreifusionsud-

valget. S.S.F. har modtaget en tildeling på 

800,00 kr. 

Det oplystes endvidere, at sejlerdagen 

i år vil blive afholdt den 3. lørdag i no

vember, på Nyborg Strand. 

Ang. B.T.s hæderspris, havde Sv. Lar

sen foreslået Arne G. Petersen fra Helle

rup, som nu vil blive indstillet til denne 

pris. 

Sv. Larsen havde endvidere været til re

præsentantskabsmøde i D.I.F., hvorfra det 

oplystes, at fremtidige tildelinger og rente

frie lån, kun vil blive givet til klubber, 

hvor kontingentet er mindst kr. 60,00 år

ligt. 

Endvidere at der i sommeren 1966 vil 

blive afholdt et lederkursus, hvori inter

esserede kunne deltage. 

Det gjordes bekendt, at Emil Hansen er 

afgået ved døden. 

Benzinskemaerne er nu ved at blive 

sendt ud. 

Svend Larsen og Holger Larsen havde 

været i WEST og lykønsket med klubhus

udvidelsen. 

Om byggeriet oplystes det, at køkken

udvidelsen og ombygningen af skipper

stuen havde kostet ca. 16.500,- kr., og 

dette regnskab er nu afsluttet. 

Formanden udtalte, at man kommer til 

at tage pladsmandens kontrakt op til re

vision, da der er adskillige huller i denne, 

bl. a. står der ikke noget i kontrakten om 

snerydning. 

2. Protokollen oplæstes, ingen kommen

tarer. 

3. Generalforsamlingen: på valg er 2 re

præsentanter, Egon Kjeldsen og Tom Lar

sen. Sidstnævnte modtager ikke genvalg. 

Endvidere sekretæren Reinh. Hansen, sko-

lechefen Arndt Adrian, kassererske Anni 

Lindqvist, 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 2 

suppleanter til bestyrelsen, 2 målere samt 

2 juniorudvalgsmedlemmer, næste besty

relsesmøde blev fastsat til d. 8. marts. 

4. Fra havn og plads meddeltes det, at 

der er blevet rammet pæle ned til den nye 

mastekran. Arndt A. foreslog, at man la

der lave et halvtag til den transportable 

motorkran, da det er synd, den står ude i 

al slags vejr. 

5. Fra klubhusudvalget udtalte man øn

ske om at få udskiftet det gamle forstær

keranlæg, da man ikke ved møder og fe

ster kan stå med noget gammelt stads, som 

ikke virker. Man enedes om at prøve 3 

forskellige anlæg, forinden man beslutter 

sig til køb. 

6. Sejlerskolen. Det meddeltes, at af

slutningen på vinterens kurser finder sted 

som følger: 

Navigation: mandag den 21. marts. 

Tovværk: tirsdag den 22. marts, begge 

dage kl. 19,00. 

Fra Harry Trudsø har man med tak 

modtaget et smukt udskåret relief af øvel-

sesbåden. 

7. Juniorafdelingen: Intet. 

8. Kapsejlads: Intet. 

9. Eventuelt: ang. den kollektive an

svarsforsikring, besluttedes det at søge at 

få en repræsentant i foreningen til nær

mere uddybelse af betingelserne o.s.v. 

Arndt Adrian manede til forsigtighed 

med, hvilke fartøjer man får indenfor i 

havnen, da man kan risikere at få fartøjer 

ind, som det kan blive bekosteligt at kom

me af med igen. 

Mødet sluttede kl. 23,00. 

K L U B H U S  
OG 

F E S T E R  

Søndag d. 20. februar: Fastelavnsfest. 

Lørdag d. 5. marts: Juniorbal. 
$ 

Lørdag d. 12. marts: Karneval. 
• 

Lørdag d. 9. april: Forårsfest. 

Lørdag d. 7. maj: Standerhejsning. 

Onsdag d. 25. maj: Aftenkapsejladserne 

begynder. 

Lørdag d. 28.-mandag d. 30. maj: Pinse

tur. 

Benzinskemaerne 
I din egen og klubbens interesse, for at 

få så stor en tilslutning som muligt, må alle, 

der modtager benzinskemaet, udfylde og re

turnere det til klubben. 

Har du modtaget skemaet, så sæt dig ned, 

udfyld og tilbagesend det med det samme -

gør det rxul 

Obs! 

Ved juniorballet den 5. marts 
kan ingen junior komme ind 
uden gyldig medlemskort. 
Nærmere ved opslag i klubhuset... 
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St. Jean de Losne 14/12 1965. 

Vi ønsker alle i S.S.F. et godt nytår og 

samtidig sender vi en lille beretning fra vor 

rejse, der har givet os en masse oplevel

ser. Især er det jo nyt og spændende for 

os med al den kanalsejlads. 

Vi startede fra København i begyndel

sen af august, og måtte arbejde os mod 

en næsten konstant vestenvind, der gav 

os godt med gyngeture. Derfor gik vi 

helt til Sønderborg for at få læ af kysten 

på turen ned over Østersøen, men ikke 

så snart havde vi forladt Sønderborg og 

sat kursen mod syd, før vinden friskede 

op fra øst, så vi gik ind til havnen i 

Schleimiinde for at få vores aftensmad i 

fred og ro. 

Vor flod- og kanalfart skulle begynde 

på Weserfloden, men for at komme til 

den fra Kielerkanalen måtte vi en tur ud 

i Nordsøen først, fra Cuxhaven til Bre-

merhaven. Den dag denne tur skulle fo

regå, blev vi vækket tidligt af havnens 

og de mange forbisejlende skibes tåge

sirener, så det tegnede jo ikke godt for 

en havtur. Men op ad formiddagen kla

rede det op, og da det var helt stille, satte 

vi radarreflektoren og sejlede med tide-

vandsstrømmen ned ad Elben forbi de 

tre fyrskibe. 

De mange vrag i farvandet fortalte os 

tydeligt, at havet ikke er til at spøge 

med, og vi valgte at lægge vor rute langt 

til søs ad de store skibes tydeligt afmær

kede rute i stedet for over sandbankerne 

langs kysten. Vi nåede da også sikkert 

til Bremerhaven efter 11 timers sejltur, 

og så måtte vi endda være slæbebåd for 

en tysk lystsejler, hvis hjælpemotor var 

gået i stykker og som ikke kunne bruge 

sine sejl i det stille vejr. 

Fra Weserfloden drejede vi ned ad bi

floden Hunte for at komme til Kusten-

kanal. Ved byen Elsfleth møder man 

Langs kanaler 

og floder til 

Middelhavet 

med det gode skib ,,Bamse" 

den første bro, så der måtte vi lægge til 

for at rigge vores mast ned. Da det var 

gjort, nærmede vi os tøvende broen, som 

vi skiftevis syntes var for lav til »Bamse« 

eller rigelig høj, og manøvrererne veks

lede i takt med øjemålet: Når vi syntes, 

at der var plads nok, sejlede vi frem 

mod broen, men når vi fandt den for lav, 

tog vi atter farten af båden. Nogle ar

bejdere ved broen havde for længst ind

stillet arbejdet og fulgte spændt vore 

manøvrer. Endelig tog vi mod til os og 

sejlede ind under broen. Der var selv

følgelig rigelig højde, og arbejderne tog 

sig et billigt grin. Bagefter opdagede vi, 

at der ved hver bro sidder en målestok, 

der viser højden fra vandoverfladen til 

underkanten af broen, så alt, hvad vi 

derefter havde at gøre, var at kigge på 

måelstokken. 

Senere har vi fået indstillet vort øjemål 

noget bedre, for her i Frankrig har vi tit 

været gennem broer, hvor der kun er 

5—10 cm fra vores skorsten til broens 

bjælker. 

Men vi har også måttet sejle gennem 

lange tunneler, den længste var 865 me

ter lang. Egentlig skulle »Bamse« have 

været slæbt igennem ligesom fragtpram

mene (af hensyn til udstødningsgassen), 

men da der ikke var nogen fragtpramme, 

fik vi lov til at sejle igennem for egen 

kraft, og det var jo både godt og ondt. 

Godt fordi »Bamse« styrer bedre, når 

skruen er i gang, og vi kan selv bestem

me farten, tunnelen er nemlig kun 70 cm 

bredere end »Bamse«. Ondt fordi vores 

glødehovedmotor sender den kraftige ud

stødning op i tunnelloftet, der kun er 

en meter over skorstenen, og så blæses 

der gamle, snavsede spindelvæv og løse 

småsten og cementstykker ned over agter

skibet i massevis. Første gang, vi hørte 

disse knald mod skibet, troede vi, at vi 

havde sejlet mod loftets hjørner med 

lanternebrædderne, men da de var 

uskadte, og der i stedet lå sten, var vi 

klar over årsagen til bulderet. 

Vi vil også fortælle lidt om sluserne; 

dem har vi jo en masse af. Vi har nylig 

overstået en strækning, hvor der var 15 

sluser på 3 km. Men det går rask, for vi 

har for længst fået øvelsen. 

I Holland fandt vi mest store moderne 

trykknapsluser, der kunne tage 10—12 

flodpramme i hver slusning; men derfor 

tog de alligevel lang tid, for prammene 

skulle stuves ordentligt sammen i sluse

kammeret. 

I det sydlige Holland, da vi nærmede 

os bjergene ved Belgien, kom vi ud for 

sluser med en stigning på tolv meter 

eller mere. En sådan sluse ligner fra 

»lavvandesiden« en stor cementbunker 

med en lav port helt nede ved vandet. 

Når porten åbnes, sejler man ind i et 

snævert bassin med lodrette, slimede 

vægge. Her skal man fortøje til pullerter, 

der følger med vandet op og ned, men 

det kan godt være vanskeligt, for puller-

terne er anbragt med lange mellemrum, 

prammene er lange, men fra »Bamse« 

kan vi ikke nå fra den ene pullert til den 

STOR FASTELAVNSFEST 
søndag den 20. februar kl. 12 pr. 

TØNDESLAGNING FOR BØRN, 

DAMER OG HERRER !  

Chokolade og boller samt frugt til børnene! 
Fine gaver til kattekonger og -dronninger! 

Mød op i god tid da vi begynder præcis! 

& 



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

3 U N D B Y  3e j l < / :  O R E N I N G  R E G N S K A B  
REGNSKAB 1/1 til 31/12 1965 

I N D T Æ G T E R :  

Kassebeholdning pr. 1/1 1965 

Girobeholdning pr. 1/1 1965 

Bankbeholdning pr. 1/1 1965 

Sparekassen pr. 1/1 1965 (Toiletfonden) 

Ydelser fra medlemmerne: 

Indskud 12.460,00 

174,94 

1.848,39 

13.763,64 

16.005,53 

Kontingenter: 

Aktive 
Passive 
Juniorer 

Pladsleje: 

Aktive 
Vinteroplæggere . 

Afgift skabe 
Salg af emblemer 
Salg af klubmærker .. 
Salg af slips 
Haveleje 
Sejlerskolen 
Lån af nøgle 

54.376,00 
3.233,50 
2.670,00 

46.719,50 
6.253,80 

60.279,50 

52.973,30 

2.844,00 
373,50 

99,00 
75,00 

495,00 
325,00 

2,50 

Indvundne renter 
Indvundne renter (toiletfond) 
Benzinpenge 

129.926,80 

200,88 
957,62 

14.701,52 

Kr 177.579,32 

U D G I F T E R :  

Havnen: 

Reparation af broerne 2.090,18 
Slæbested sdr. plads 15.010,00 
Beslag til jolleslæbested 25,23 
Udgravning i rende og havn. . . . 7.340,00 
Udsætning og materialer til pram 262,92 
Samling og reparation af vandrør 120,00 
Oprydning i havnen 77,35 

24.925,68 
tilskud udgravning 5.000,00 19.925,é 

Transport 19.925,é 

Transport 19.925,68 

Pladsen: 

Lejeafgift kommunen 10.523,00 
Vandafgift 1.202,31 
El-forbrug 3.112,45 
Løn til pladsmand 2.433,92 
Dag- og natrenovation 274,00 
Rotteudrydelse 270,00 
Ydelselser på lån Kbhvns. 

Kommunes Idrætsfond 600,00 
Vandrør og haner 1.237,64 
El-reparationer og installationer . . 5.125,04 
Neonskilt 890,00 
Vedligeholdelse af motorkran ... 31,50 
Indkøb af sand og grus 1.073,50 
Fornyelse og reparationer af 

vogne, spil og skinner 2.028,00 
Materialer og oprydn. på pladsen 15.118,44 
Flagmast rigget og af, nyt flag 

og stander 534,10 
Anlægning af sdr. mole og P-plads 8.499,84 
Vedligeholdelse af anlæg 

og indkøbte redskaber 5.398,89 
Vedligeholdelse af gi. klubhus ... 651,80 
Kabel ført ud til blokhus 192,50 
Bygning af 28 skure, 2 halvtage og 

3 arbejdsborde ... 14.355,00 
-r Salg af 28 skure.. 11.534,00 2.821,00 
Mastebukke og legeplads 2.814,66 
Vedligeholdelse af mastekran ... 158,37 
Nye benzintanke ... 10.032,36 
-r 5 øres afgift pr. liter 

solgt traktolin ... 1.493,70 8.538,66 
Bortkørsel af både 80,00 
Diverse forsikringer 326,29 73.935,91 

Klubhus: 

Afgifter og skatter m. m 
Renovationsafgift 
Skorstensfejer 
Ydelser på lån 
Diverse forsikringer 
Maling af lokaler 
Reparation af køkken og toiletter 
Reparation af dørlukkere, låse, 

oliefyr og el-installationer . . . 
Rep. af forstærkeranlæg og stole 
Indsætning af rude 
Nyanskaffelser, kommandobro .. 
Nyanskaffelser, gardiner 
Nyanskaffelser, borde og stole . . 
Nyanskaffelser, hætter ventilatorer 
Nyanskaffelser, ildslukkere 

-r Lejeafgift restauratør 
3 kvartaler 

4- Lejeafgift, salen. . 
5.400,00 
4.465,00 

1.131,86 
237,00 

21,54 
17.453,48 

368,80 
4.122,04 

774,52 

804,00 
1.164,94 

25,00 
2.261,46 
1.840,73 
1.683,30 

570,00 
195,64 

32.654,31 

9.865.00 22.789,31 

Transport - 116.650,90 



S I D E  6  S S F N R .  2  

Transport 116.650,90 

Bladet: 

Trykning af bladet 13.356,57 
Porto, forsendelse af bladet 1.610,48 
Bladmøder 168,25 
1 stk. stempel 32,16 

15.167,46 
Indgået for annoncer.. 2.147,50 
-f- provision 429,50 1.718,00 13.449,46 

Fester: 
Nytårsaften underskud.. 100,75 
Fastelavnsfest » .. 341,95 
Filmsaften » .. 46,00 
Standerhejsning » .. 1.757,30 
Pinsetur » .. 482,95 
Set. Hansfest » .. 80,15 
Svagføretur » .. 281,47 
Mandetur » .. 124,50 
Afriggerfest » .. 892,00 
Slusetur » .. 270,00 

""4.377,07 
Andespil overskud. 891,36 
Flæskespil » . 470,17 1.361,53 3.015,54 

Sejlerskolen: 

Nye sejl 924,00 
Fortæring 172,20 
Forsikring 225,00 
Materialer til øvelsesbåd 285,50 
Undervisningsmateriale 207,50 1.814,20 

Administration: 

Telefon 455,90 
Administration 2.800,00 
Revision 20,60 
Frimærker, stempelmærker 408,00 
Blomster, telegrammer og gaver . . 395,50 
Kontingenter 3.109,85 
A.T. P 172,80 
Kontorartikler 89,25 
1 stk. regnemaskine 1.000,00 
Diverse tryksager 8^2,79 
Generalforsamlinger 168,85 
Emblemer, flag, slips 1.869,00 
Girohæfte 2,00 
Møder og rejsepenge 447,00 
Diverse forsikringer 48,00 11.839,54 

Bestyrelsesmøder: 563,35 

Juniorafdelingen: 

4 optimistjollesejl 840,18 
Reparation juniorskur 64,50 
Reparation juniorbåde 731,37 
Malervarer m. m 884,00 
Fortæring, møder, ferietur 290,75 
Forsikringer .. ... 935,00 
Kontingent 25,00 
Indgravering i pokaler 14,65 

3.785,45 
Tilskud D I F 800,00 
Solgt sejl 500,00 
Diverse gaver 525,00 1.825,00 1.960,45 

Transport 149.293,44 

Transport 149.293,44 

Kapsejlads: 

Indkøbte præmier 2.144,30 
Startpatroner m.m 102,00 
Fortæring, dommere 79,60 
Musik efter søndagssejlads 120,00 

~ 2.445,90 
-T- Startpenge 1.998,00 447,90 

149.741,34 

Sparekassebog (toiletfonden) pr. 31/12 1965 16.963,15 
Bankbeholdning pr. 31/12 1965 8.294,80 
Girobeholdning pr. 31/12 1965 1.142,52 
Kassebeholdning pr. 31/12 1965 .... 1.437,51 

Kr... 177.579,32 

Status pr. 1. januar 1966 

Aktiver: 

Kasse- og bankbeholdning 27.837,98 
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... 356.741,98 

Passiver: 

Prioritetsgæld 169.264,87 
Lån, Dansk Idræts Forbund 8.000,00 
Lån, Københavns Kommunes Idrætsfond 4.800,00 
Toiletfonden: 

Saldo pr. 1/1 1965 16.005,53 
Renter 957,62 16.963,15 

Foreningens formue 157.713,96 

Kr... 356.741,98 

ANNIE LINDQVIST, kassererske 

Medlemstal: Aktive 636 - Passive 79 - Juniorer 40 

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

De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. 

København i februar 1966. 

H. CHRISTENSEN G. ØBERG 
revisor revisor 
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næste, så vi måtte lære at klare os med 

en fortøjning og maskinen, både i de 

strømninger, slusningen laver, og i de 

hvirvler, som opstår, når de store flod

pramme sætter i gang efter slusningen. 

Når vi så er hævet helt op, ligner sluse

kammeret en hyggelig lille havn, og den 

port, vi kom ind ad, er helt forsvundet 

under vandet. 

Men efterhånden som vi kom frem 

mod Ardennerbjergene, blev sluserne tal

rigere og mindre. Her i Frankrig er de 

svundet ind til en bredde af 5,13 m 

(»Bamse« er 4,85 m bred), og har kun 

plads til en pram ad gangen. Og tryk

knapperne er de fleste steder afløst af 

gode, gammeldags håndsving, og der er 

kun en slusemester i hver sluse, så be

sætningen må hjælpe til med at dreje. 

Den megen ventetid ved og i sluserne 

gav os rig lejlighed til at studere land

skabet omkring os. I Holland var vi om

givet af flade enge og marker med masser 

af landbrug og kvægavl, og hver gang vi 

i en sluse blev løftet et stykke til vejrs, 

havde vi en vid udsigt over landskabet. 

Fra Tyskland sejlede vi først gennem 

Yestfriesland, fra Delfzijl via Groningen, 

Lemmer og Ijselmeer til Amsterdam, hvor 

vi tilbragte to uger med at se os om i 

den berømte by. Og vi var også en uges 

tid i Volendam, et af de gamle fiskerlejer 

ved Ijselmeer. 

Både i Amsterdam og i fiskerlejet kom 

vi i snak med adskillige mennesker, og vi 

var på besøg hos private og til en gaia

premiere i en amsterdamsk biograf (på 

fribilletter). I det hele taget, så snart vi 

ligger stille et eller andet sted et par dage, 

kommer vi i snak med en masse menne

sker. 

Havde Holland vist sig som et fladt, 

grønt landskab, skiftede omgivelserne ka

rakter lige så snart, vi havde passeret 

grænsen til Belgien. Vi kom ind mellem 

bjerge. På den første strækning i Belgien, 

fra grænsen ved Maastricht til et godt 

stykke forbi Liege, sejlede vi gennem 

bjerge, som var præget af cementfabrikker 

og »sorte pyramider«, d.v.s. affaldsbun

ker fra kulminerne. Her var en livlig tra

fik på kanalen, der for størsteparten er 

den kanaliserede flod Meuse; prammene 

bringer cement og kul til havnene ved 

Nordsøen. 

Længere inde i Belgien blev bjergene 

højere, og byerne tabte deres præg af 

industri og blev til feriebyer med hotel

ler og sommerhuse. Skovene på bjergsi

derne fik efterhånden efterårsfarver, og 

gjorde landskabet endnu kønnere, men 

vejret var meget mildt og solrigt. 

Vi fulgte floden Meuse så langt ind i 

Frankrig, som det var muligt at sejle på 

den. Derefter fulgte vi gravede kanaler 

op over Vogeserbjergene til en højde af 

417 meter over havet. Derfra førte kana

lerne os nedad til floden Saone, som vi 

nu er på vej ned ad. 

Oppe i Vogeserbjergene blev vi over

rasket af snevejr og senere af kraftig 

regn. Al dette megen vand fik Saone til 

at svulme op, og vi nåede i første om

gang kun 37 km ned ad floden, så blev 

den lukket for sejlads. Vi tilbragte to 

uger i en lille by, Port sur Saone; men 

vi brugte tiden til at ordne vores jule

pakker til Danmark og få skrevet en 

masse julebreve. 

Nu er vi atter sluppet fri fra højvandet, 

og er nået halvvejs ned ad floden mod 

Lyon, hvor Saonefloden møder Rhone, 

der løber til Middelhavet. Efter den me

gen kulde og sne glæder vi os rigtig til 

at komme til varmere egne. 

P.S. 

Jeg vil lige tilføje et par af »Bamse«s 

data: 

Længde: 12,15 m, bredde: 4,85 m, dybg.: 

1,80 m, største højde over vandet (uden 

mast): 3,45 m. 

Bygget i Sverige ca. 1915 (med trænag

ler), brugt af den danske marine under 

krigen til illegale transporter fra Sverige, 

senere anvendt som transportfartøj bl. a. 

i Øresund. Af marinen udstyret med en 

55-60 HK DAN glødehovedmotor i 1952. 

Jeg købte den af marinen for fire år siden. 

Mange hilsner fra 

Anette og Bjørn Rambov. 

Sejlerskolen 

I marts måned afsluttes vinterens kursus 

Navigationsundervisningens afsluttende 

prøve finder sted 

mandag den 21. marts kl. 19,00. 

Towærksundervisningen afsluttes 

tirsdag den 22. marts kl. 19,00. 

Umiddelbart efter afslutningerne sam

les vi om kaffebordene og hygger os. 

Sejlerskolens lærere bedes sætte sig i 

forbindelse med mig. 

Arndt Adrian. 

Skolechef. 

HUSK! Karnevallet lørdag d. 12. marts kl. 20 

ALLE SKAL VÆRE MASKEREDE 

Der er en fin præmie til den bedste maske! 

Billetter kan købes ved Pølserestaurant »Osborn«. 

Hjørnet af Amagerbrogade og Smyrnavej. 
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Nye medlemmer 

som søger optagelse 

Siwd&y, Sej/LfloMHMQ, 

Aktive: 

Viggo Sporsø, 

Frederiksdalsvej 179, Virum. 

Mtb. »Bella Vita«. 

Poul R. Nielsen, 

Badstuestræde 8, K. 

Mtb. »May Brit«. 

Tage V. Jensen, 

Tagensvej 32, N. 

Spg. »Splint«. 

Erik Patges, 

Kongedybet 27, S. 

u/bd. 

Carl J. Knutzen, 

Gunløgsgade 2, S. 

Jolle. 

Svenn Systad, 

Kastrupvej, S. 

u/bd. 

Axel E. Albinussen, 

Nathalie Zahlesvej 17, SV. 

Kut. »Tina«. 

Stig F. Wiirtz, 

Valmuevej 23, Hørsholm. 

u/bd. 

Bent Nannberg, 

Højdevej 48, S. 

Mtjl. 

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. 

T a k . . .  
Da jeg ikke personlig kan takke alle for 

opmærksomheden ved min 60 års dag, 

bringer jeg hermed alle en hjertelig tak. 

Karl Damhave. 

t 
Emil Hansen 

Vi har mistet en af vore gode gamle 

kammerater og mangeårigt medlem. 

Efter længere tids sygdom døde Emil 

Hansen d. 15.-1.-66. Vi ældre medlemmer, 

der kendte Emil, vil mindes ham som en 

glad og god kammerat. 

Vore forårs-revyer havde hans store in

teresse, her var han aktiv både på scenen 

og bag kulisserne, og synge det kunne 

Emil, altid en sang på læberne, han skulle 

aldrig opfordres, det kom ganske spontant 

i et godt selskab. 

I foreningen var han aktivt interesseret, 

altid kom han med gode forslag, motor

skuret blandt andet, kan vi takke Emil for. 

Den idé førte han frem på utallige gene

ralforsamlinger, til den tilsidst blev ved

taget, men han var heller aldrig bange for 

selv at smide jakken og arbejde med på 

løsningen af opgaverne. 

Vi ældre vil mindes Emil som en af de 

gode kammerater, der har sin store andel 

i, at S.S.F. er blevet til den sejlforening, 

den er i dag. 

Gubbefar. 

Da flere af foreningens med

lemmer har ytret ønske om 

et foreningsmærke med vor 

stander til at påsy enten på 

sweaters eller jakke, har vi 

ladet fremstille et mærke, der 

kan købes for 3 kr. pr. stk. 

Mærket kan købes hos kas

sereren i kontortiden eller 

hos festudvalget. 

Mærket er fremstillet i 2 ud

gaver; et for seniormedlem

mer og et for juniorer. 

Festudvalget henstiller til 

medlemmerne om snarest at 

købe det nye klubmærke. 

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

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. 

Støt 

vore annoncører! 
De støtter os 

Næste nummer af bladet 

udkommer i marts — Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde 

senest 1. marts 

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 Y E J  1  1 4  
(hjørnet af Milanovej) AM 43 4V 

Nærmeste forretning ved havnen! 

Har alt i 

TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTER A 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 

AB SALON - SKAN DI NAV1A 
ÅamaJifeê imclc/ FORSIKRING  ̂aMju&oJl&kxÅthj 

mk 

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 

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 

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

Nye og brugte 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  
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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.... 

33, OO 
45, OO 

Gul standard 
Busseronne 

Den rigtige facon.. 36,OO 

Dunlop blå 
Sejlsportssko 
Til damer 
„ herrer 

34, SO 
38,50 

Engelske (Gensere) 
Sømandssweaters 

Størr. 1 55,OO 

Ternede bomulds 
Skjorter 

Mange mønstre.... 15,85 

MARINE STORTRØJER 
148,00 - 118,00 - 88,00 

JtnaJc 
BUSSERONNER 
OVERTRÆKSBUKSER 
JAKKER * FRAKKER 

ĥ/st\øms 
FLYDEVESTE 

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  

Alt i HERRELINGERI samt KONFEKTION 

J. P. BACHER . TORVEGADE 22 . AMG 4502 . 8635 
filial GRØNTTORVET 79 . VALBY 238* 

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 

Overgaden o/v 48 

O. m. a. 

Asta 4003 

GIK DER EN RUDE? 
betyder intet •— — den ordner 

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

Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

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

Thornycroft Diesel 
Importør: B. Palby 

Bjergagervej 20b 
Hvidovre 
Tlf. 781393 

Forhandlere anvises! 

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

Afleveret til postvæsenet den 16«2sl966 

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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NUMMER 3 MARTS 1966 35. ÅRGANG 

Foto: R. Hansen 

Fastelavnsfesten søndag den 20. februar 

blev en meget stor succes. Takket være 

vore »faste leverandører« kunne vi be

værte vore medlemmers børn på en an

stændig måde. Der var højt humør fra kl. 

12, der var en mægtig trængsel i klubhuset, 

hvor Kay Bruuns orkester musicerede. 

Som medlemmerne bemærkede, havde vi 

fået anskaffet os tre søjlehøjtalere, bager

mester Poul Holst-Jensen forærede os kr. 

500,00, så vi kunne betale dem kontant, 

endvidere skænkede Holst-Jensen os 4 

æsker chokolade samt 2 kransekager, og 

for at det ikke skulle være helt løgn: 250 

fastelavnsboller til chokoladen, som var 

skænket af restauratricen. Vi takker end

videre Vinholt, som gennem mange år har 

skænket foreningen frugter og lign. samt 

Børge Bech for spegepølserne, Buch for et 

kontant beløb (os selv gider vi ikke takke). 

Tak til damerne for hjælpen ved ser

veringen og afrydningen. Alt i alt en dej

lig fest. Endnu engang tak til alle, der 

hjalp til. Festudvalget. 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, 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 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 35 80 

Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2 <j "^HvalT559^80287 

5 
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K asserer 

formanden og 

havneudvalget 

træffes 

hver torsdag: 
kl. 10-20,30 

i klubhuset 

tlf. SI 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

SIDSTE rettidige indbetaiingsdato for pladsieje 

er torsdag den 21. april 

H vorfor 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 GIB6 bådeudstyr og Samcolastik. 
IINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW 
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Vi mødes alle til den ordinære halvårlige 

GENERALFORSAMLING 
Tirsdag den 29. marts 1966 kl. 19.30 præcis i klubhuset 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning. 

3. Udelukkelse. 

4. Regnskabet. 

5. Lovændringsforslag. 

6. Andre forslag. 

7. Valg. 

8. Eventuelt 

Følgende er på valg: Sekretær Reinhardt Hansen 

Skolechef Arndt Adrian 

2 repræsentanter, Egon Kjeldsen 

Tom Larsen modtager ikke genvalg 

2 suppleanter til bestyrelsen 

Kasserer Anni Lindquist 

1 kasserersuppleant 

1 revisor 

1 revisor suppleant 

2 målere 

2 til juniorudvalg 

PROTOKOLLEN 
Bestyrelsesmødet d. 2/11 1965 

Kapsejladschef og redaktør ikke tilstede. 

Dagsorden: 

1. Konstituering. 

2. Beretning. 

3. Protokol. 

4. Havn og plads. 

5. Klubhus og fester. 

6. Sejlerskolen. 

7. Juniorafdelingen. 

8. Kapsejlads. 

9. Eventuelt. 

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 Henrik

sen, Holger Larsen valgtes til klubhus- og 

festudvalget, og Børge Bech til havneud

valget. 

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 bli

ver fastlagt. 

K.S. har møde i S.S.F.s klubhus d. 8. 11. 

kl. 20, hvor samtlige juniorledere vil del

tage. 

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. direktorat har været ude og pejle, 

og der er nu fin vanddybde overalt. 

Der har været byggemøde med arkitek

ten og ingeniøren, som nu har fået tilbu

dene 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 

jorden med et brag takket være E.L., må 

man gå hårdt i brechen for sagen næste 

gang. 

Man vil nu på et eller andet tidspunkt 

kontakte forsikringsselskabet og få bragt 

fællesmøde i stand, så interesserede med

lemmer kan blive orienterede om sagen. 

Fra havneudvalget meddeltes det, at 

drejeskiverne nu er helt i orden samt at 

der er kommet lysstof armaturer op i mo

torskuret, og at skruestikkene vil blive 

bragt i orden. 

Endvidere oplystes det, at bådene ved 

østre mole skal flyttes, såsnart tømrerme

steren ankommer og skal begynde på ar

bejdet, samt at alle stene i søndre bassin 

skal tages op så opgravning kan foretages. 
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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, Børre

sen, indsendt et forslag til en klargørings-

plan for øvelsesbåden, samt udtalt ønsket 

om at få en klyverbom på øvelsesbåden. 

Man enedes om at fortsætte med den rig

ning, som båden har nu. 

Juniorafdelingen har haft 8 elever til fø

rerprøven 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. 

sign. Sv. Larsen sign. Reinhardt Hansen. 

Formand. Sekretær. 

Bestyrelsesmødet d. 1/12 1965 
Bestyrelsen fuldtallig, kassererske og re

daktør tilstede. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Protokol. 

3. Medlemsbladet. 

4. Havn og plads. 

5. Klubhus og fester. 

6. Sejlerskolen. 

7. Juniorafdelingen. 

8. Kapsejlads. 

9. Eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen og op

lyste, at KSU havde afholdt generalforsam

ling i Sundby Sejlforening. SSF var repræ

senteret 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 

Reinhardt Hansen, på dette møde blev 

Amagerkredsens hovedkapsejlads, som i 

1966 arrangeres af SSF, fastlagt til 21. 8. 

Referat oplæstes. 

Sv. Larsen havde deltaget i Benzinrefu-

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 løbenummer. 

Endvidere gjorde Sv. Larsen opmærk

som på, at benzinskemaet skal afleveres i 

den klub, hos hvem båden står på land. 

Fra DS's sejlerdagen, hvori 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 DS's 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 apo

teker Niels Bendtzon overtog formands

posten. 

Der faldt ros til SSF på grund af de 

mange TIL SØS, som foreningen havde 

aftaget. 

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 opad. 

Der fastsattes følgende, som fremkom

mer i bladet: 

Kontoret er lukket d. 23. 12. samt d. 

30. 12. 

Juleaftens dag lukkes klubhuset kl. 14, 

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 yt

ret ønske om at låne det gamle juniorskur 

til opbevaring af materialer samt at benyt

te el. lys ved arbejdet på sin båd. Det før

ste ønske kunne ikke efterkommes, da der 

må være ens ret for alle medlemmer. Elek

trisk lys kan benyttes efter aftale med hav

neudvalget. 

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 den 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. 

8. Kapsejlads, intet. 9. Eventuelt, intet. 

Mødet sluttede kl. 22,20. 

sign. Sv. Larsen, sign. Reinhardt Hansen. 

Formand. Sekretær. 

Bestyrelsesmødet d. 2/1 1966 
Bestyrelsen fuldtallig, redaktøren tilste

de. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Protokol. 

3. Byggesagen. 

4. Havn og plads. 

5. Klubhus og fester. 

6. Sejlerskolen. 

7. Juniorafdelingen. 

8. Kapsejlads. 

9. Eventuelt. 

1. Formanden takkede bestyrelsesmed

lemmerne for det gode samarbejde i året, 

der er gået, og udtalte ønsket om fortsat 

godt samarbejde i det nye år. 

Det oplystes, at S.S.F. nu kan få et num

mer på Amager Strandvej, da havefor

eningen har nr. 11, må det formodes, at 

S.S.F. får nr. 13-15. 

Der oplæstes diverse skrivelser som to

ges til efterretning, samt nytårshilsener fra 

Hellerup Sejlklub og fra Rostock. 

Der er blevet indkøbt plastiketuier, 1000 

stk., til medlemskortene. 

Der var en skrivelse fra CONTINEN

TAL BOAT CHARTER vedrørende ud

lejning af både til turister i turistsæsonen, 

man enedes om at samarbejde ikke kan 

etableres, da princippet strider imod SSF's 

love. 

Formanden meddelte, at Strandgaard 

har foræret foreningen 7 dejlige bøjer. 

Der var enighed om, at man måtte 

imødese en forhøjelse af pladslejen, da vor 

lejeudgift til Københavns kommune vil sti

ge ganske væsentligt. 

Sv. Larsen rettede sluttelig en tak til 

festudvalget for det gode arbejde, det har 

udført i vinterens løb, samt udtalte, at for

eningen har mange gode medlemmer, der 

har været flinke til at spytte i bøssen, når 

der blev kaldt på dem. Disse medlemmer 

fortjener også en varm tak for deres ind

sats. 

2. Protokollen oplæstes. 

3. Om byggesagen udtalte formanden, at 

han havde været i juridisk afdeling på råd

huset. 
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Man var enige om at påbegynde funda

menteringen og kloakeringen snarest. Køk

kenudvidelsen foretages straks efter nytår, 

når klubhuset er lukket for rengøring og 

istandsættelse, ligeledes foretages flytning 

af vinduerne i skipperstuen. 

Arndt Adrian opfordrede til at udvise 

forsigtighed, hvis byggeriet overstiger de 

50.000 kr., som generalforsamlingen har 

godkendt. 

Tom Larsen udtalte hertil, at generalfor

samlingen dog også har godkendt en yder

ligere udvidelse med baderum, som jo vil 

fordyre byggeriet. 

4. Ang. den nye mastekran vil man bese 

stedet for kranens anbringelse, så man 

kunne få fastslået, hvor den skal stå, da 

man skal have rammet pæle ned til den, 

samtidig med at der bliver rammet pæle 

ned til klubhuset. 

5. Festudvalget udtrykte ønske om at 

lade afholde endnu et andespil i februar, 

og listen over kommende arrangementer 

kom til at se således ud: 

5. februar juniorbal, 12. februar, ande

spil, 5. marts juniorbal, 12. marts karneval, 

9. april forårsfest, 7. maj standerhejsning. 

Endvidere bliver der som sædvanlig arran

geret pinsetur. 

6. Fra sejlerskolen meddeltes det, at de 

elever på sejlerskolen, som ikke har del

taget i afrigningen af øvelsesbåden, ikke 

kan forvente at kunne deltage i øvelses-

sejladserne, i den kommende sæson. 

Endvidere oplystes det, at vor naviga

tionslærer, hr. orlogskaptajn J. Undén, er 

flyttet til Rungsted og kan derfor ikke nå 

at passe undervisningen i SSF. Der vil 

derfor komme en ny navigationslærer efter 

nytår. 

7. Fra juniorafdelingen var der intet. 

8. Aftenkapsejladserne begynder i år 

onsdag den 25. maj. 

Der vil nu blive udarbejdet nye bane

kort. 

9. Under Eventuelt blev det foreslået at 

kaste et læs slagger på vejen ind til sdr. 

plads, da der på regnvejrsdage er et for

færdeligt ælte der. Man enedes om, at der 

må gøres noget ved sagen. 

Formanden sluttede mødet med tak for 

god ro og orden, og mødet sluttede kl. 

11,50. 

sign. Sv. Larsen, sign. Reinhardt Hansen. 

Formand. Sekretær. 

Bestyrelsesmødet d. 2. 2. 1966. 

Kapsejladschef fraværende, kassererske 

og redaktør tilstede. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Protokol. 

3. Generalforsamling. 

4. Havn og plads. 

5. Klubhus og fester. 

6. Sejlerskolen. 

7. Junioraf delingen. 

8. Kapsejlads. 

9. Eventuelt. 

1. Formanden åbnede mødet med at op

læse diverse skrivelser, som toges til efter

retning. Der var en skrivelse fra stadskon-

duktørens direktorat, som meddelte, at 

S.S.F. har fået tildelt husnumrene 13 og 

15, idet nr. 13 er indgangen til ndr. plads, 

og nr. 15 er hovedindgangen og dermed 

foreningens adresse. 

Fra Dansk Sejlunions bestyrelsesmøde 

oplystes det, at Sv. Larsen stadig sidder i 

tildelingsudvalget og i benzinrefusionsud-

valget. 

Det oplystes endvidere, at sejlerdagen i 

år vil blive afholdt den 3. lørdag i novem

ber, på Nyborg Strand. 

Ang. B.T.s hæderspris, havde Sv. Lar

sen foreslået Arne G. Petersen fra Helle

rup, som nu vil blive indstillet til denne 

pris. 

Sv. Larsen havde endvidere været til re

præsentantskabsmøde i D.I.F., hvorfra det 

oplystes, at fremtidige tildelinger og rente

frie lån, kun vil blive givet til klubber, 

hvor kontingentet er mindst kr. 60,- årligt. 

Endvidere at der i sommeren 1966 vil 

blive afholdt et lederkursus, hvori inter

esserede kunne deltage. 

Det gjordes bekendt, at Emil Hansen er 

afgået ved døden. 

Benzinskemaerne er nu ved at blive 

sendt ud. 

Svend Larsen og Holger Larsen havde 

været i WEST og lykønsket med klubhus

udvidelsen. 

Om byggeriet oplystes det, at køkkenud

videlsen og ombygningen af skipperstuen 

havde kostet ca. 16.500,- kr., og dette regn

skab er nu afsluttet. 

Formanden udtalte, at man kommer til 

at tage pladsmandens kontrakt op til re

vision, da der er adskillige huller i denne, 

bl. a. står der ikke noget i kontrakten om 

snerydning. 

2. Protokollen oplæstes, ingen kommen

tarer. 

3. Generalforsamlingen: på valg er 2 

repræsentanter, Egon Kjeldsen og Tom 

Larsen. Sidstnævnte modtager ikke gen

valg. Endvidere sekretæren Reinh. Hansen, 

skolechefen Arndt Adrian, kassererske An

ni Lindqvist, 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 

2 suppleanter til bestyrelsen, 2 målere samt 

2 juniorudvalgsmedlemmer. Næste besty

relsesmøde blev fastsat til den 8. 3. 

4. Fra havn og plads meddeltes det, at 

der er blevet rammet pæle ned til den nye 

mastekran. Arndt A. foreslog, at man la

der lave et halvtag til den transportable 

motorkran, da det er synd, den står ude i 

al slags vejr. 

Lørdag den 9. april STOR FORÅRSFEST 
+ » Musik fra kl. 19,00-01,00 { + 

Kay Brunns Trio spiller op til dans — 
Entré 3 kr. incl. baltegn — Forsalg af billetter de sædvanlige steder 

FESTUDVALGET 
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5. Fra klubhusudvalget udtalte man øn

ske om at få udskiftet det gamle forstær

keranlæg, da man ikke, ved møder og fe

ster kan stå med noget gammelt stads, som 

ikke virker. Man enedes om at prøve 3 for

skellige anlæg, forinden man beslutter sig 

til køb. 

6. Sejlerskolen. Det meddeltes, at af

slutningen på vinterens kurser finder sted 

som følger: 

Navigation mandag den 21. marts. 

Tovværk tirsdag den 22. marts, begge 

dage kl. 19,00. 

Fra Harry Trudsø har man med tak mod

taget et smukt udskåret relief af øvelses-

båden. 

7. Juniorafdelingen: Intet. 

8. Kapsejlads: Intet. 

9. Eventuelt: ang. den kollektive an

svarsforsikring besluttedes det at søge at 

få en repræsentant herned i foreningen til 

nærmere uddybelse af betingelserne o.s.v. 

Arndt Adrian manede til forsigtighed 

med, hvilke fartøjer man får indenfor i 

havnen, da man kan risikere at få fartøjer 

ind, som det kan blive bekosteligt at kom

me af med igen. 

Mødet sluttede kl. 23.00. 

sign. Sv. Larsen, sign. Reinhardt Hansen. 

Formand. Sekretær. 

FORSLAG: 
Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen 

at pladslejen fra den 1. 4. 1966 forhøjes 

med 1,- kr. til 8,- kr. pr. m2. 

Valg til bestyrelsen: 

Bestyrelsen foreslår som repræsentant 

medlem nr. 23, Svend Jensen. 

Der ud over har et medlem, Arne Abild

høj, skriftligt anmodet bestyrelsen om or

det under punkt 8 på generalforsamlingen. 

Emne: Forbedring af medlemsbladets øko

nomi. 

Nye medlemmer 

som søger optagelse 

i SiwA&y. 

Aktive: 

Finn Berg Christensen, 

Cæciliavej, Valby. 

Mtb. »Smut«. 

Hans D. Martinsen, 

Dannebrogsgade 41 A, V. 

Mtb. 

Jens Chr. Holm, 

Folehaven 27, Valby. 

u/bd. 

Frits Kleis, 

Højskolealle 66, Kastrup. 

u/bd. 

Poul Rasmussen, 

Kirsten Kimersvej 14 S. 

u/bd. 

Finn B. Hansen, 

Tvedevangen 63, Herlev. 

u/bd. 

Vølker Johansen, 

Bremensgade 58, S. 

u/bd. 

Gustav N. O. Hansen, 

Højdedraget 2, Valby. 

u/bd. 

Mogens Christensen, 

Fredericiagade 73, K. 

Jolle. 

John G. Werge, 

Vermlandsgade 72, S. 

Jolle. 

Carl V. Jensen, 

Kastrupvej 129, S. 

u/bd. 

Arno Andreasen, 

Nørregade 53, K. 

u/bd. 

Juniorer: 

Henrik Rygård Olsen, 

Ved Mønten 17, S. 

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. 

K L U B H U S  
OG 

F E S T E R  
SOMMERENS ARRANGEMENTER 

Fester: 

7. maj: Standerhejsning. 

28.-29. maj: Pinsetur. 

23. juni: Set. Hans fest. 

20. august: Sejlerbal i forbindelse med 

Amager kredsens kapsejlads. 

27. august: Svagføretur. 

3. september: Bal i forbindelse med påli-

delighedsløb. 

17.-18. september: Mannetur. 

8. oktober: Afrigger gilde. 

16. oktober: Fællestur til WEST. 

SEJLADSER 

Aftenkapsejladser begynder onsdag d. 

25. maj. 

Sidste aftensejlads inden sommerferien 

d. 29. juni 

JULI MÅNED: FERIE. 

Sidste aftensejlads, onsdag d. 24. august. 

Amagerkredsens fælles kapsejlads: søn

dag den 21. august. 

Lærer ti/ øve/sesbåden 

Medlemmer, der vil give et nap med til 

sommer med undervisning i sejlads, bedes 

henvende sig til undertegnede. 

Elever, som ønsker at deltage i Somme

rens sejlads kan henvende sig til skoleche-

fen. Betingelsen for at deltage i somme

rens sejladser er, at du er med til klargørin

gen. 

Skolechefen. 
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+ 
Sundby Sejlforening har mistet et af sine 

gamle medlemmer Christian Olsen, bedre 

kendt som »Vivi Olsen«. Han gjorde 

Sundby Sejlforening en stor tjeneste ved 

starten af vor junior af deling. 

Han stillede sig til rådighed som fag

mand, da jeg som sejladschef i 1946 bad 

ham om dette. Olsen byggede »Peder« og 

»Ludvig« med andre medlemmers hjælp. 

Det var dengang man måtte save alt ud 

med hånden, så der blev gjort en indsats 

for ungdommen, som kan nyde godt af 

denne gode indsats. 

Ære være dit minde. 

5v. Larsen. 

En slem fadæse! 
I sidste nr. af bladet har jeg overset en 

fejl i rubrikken »Kontorets åbningstider«. 

Der stod fredag i stedet for, som der 

skulle have stået, torsdag. Jeg beklager det 

skete for de medlemmer, der er gået for

gæves, men at et medlem ligefrem havde 

et skydevåben med, det er Uge hårdt nok, 

for der er nok, der skyder på mig i for

vejen 

Jeg beklager fejlen og skal prøve at læse 

bedre korrektur i fremtiden. 

Redaktøren. 

Obs. Obs. 

Kapsejladsmøde! 
Torsdag den 14. april kl. 20,00 
Kapsejladsmøde. 
Kapsejlerne bedes møde med 
forslag og kritik. 

Kapsejladschefen 

AB SALON - S KAN DIN AVI A 
U FORSIKR. I 

G RØN & WITZKE A/s 

V J 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  

KØB [OG SALG AF GODE PANTEBREVE 

M(Éé 

ROBERT MØLLER & SØN 
Statsexam. ejendomsmæglere 

AMAGERBROGADE 184 

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 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 4V 

Nærmeste forretning ved havnen! 

Har alt i 

TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTER & ØL 

Køb og salg 
af lystfartøjer 

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I S  

Balsamvej 8 Telf. 50 86 36 

Bådmotorer 
Njre 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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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 
n Standard kvalitet 
== 

Bukser 33. OO 
1 Jakke m. hætte.... 45. OO 

1 Gul standard 
m Busseronne 

m Den rigtige facon.. 30,00 

1 Dunlop blå 

1 Sejlsportssko 
n Til damer 34, SO 
s „ herrer 38, SO 

1 Engelske (Gensere) 
Hl Sømandssweaters 

1 Størr. 1 55,OO 

1 Ternede bomulds 
= 

Skjorter 

m Mange mønstre .... 15,85 

j§ MARINE STORTRØJER 
1 148,00 - 118,00 - 88,00 

Jmalc 
BUSSERONNER 
OVERTRÆKSBUKSER 
JAKKER * FRAKKER 

FLYDEVESTE 

BACHER 
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 HERRELINGERI samt KONFEKTION 

J. P. BACHER . TORVEGADE 22 . AM(i 4502 . 8635 
filial GRØNTTORVET 79 . VALBY 238* 

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 

Overgaden o/v 48 

0. m. a. 

Asta 4003 

GIK DER EN RUDE? 
betyder intet — — den ordner 

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

Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

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

Thornycroft Diesel 
Importør: B. Palby 

Bjergagervej 20b 
Hvidovre 
Tlf. 781393 

Forhandlere anvises! 

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

Afleveret til postvæsenet den 16s3sl966 

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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NUMMER 4 APRIL 1966 25. ÅRGANC! 

§ T A N D E R H E J § I I l V e  

L Ø R D A G  D E N  7 .  M A J  K L .  1 6 ° °  

M U S I K  O G  D A N S  I  K L U B H U S E T  E F T E R  K L .  1 9  

H U S K !  H V I D E  H U E B E T R Æ K .  

34-

PINSEFESTEN 
I. pinsedag* kl. 630 er klubben vært ved en morgendrink. 

Tovtrækning Sækkevæddeløb m. m. 

Kl. 19,00 DANS i klubhuset til Kay Bruuns orkester! 

F E S T U D V A L G E T  
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3 O o 

^

SUNDBY SEJL-FORENING \ 
Amager Strandvej 15, S. — Telf. 58 32 96 g 

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION ° 
O 

Formand : Svend Åge Larsen, Nymberggade 28, S AS 1169 g 
Næstformand og Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 ° 

Kasserer: Anni Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 § 

Havneudvalg: Sv. Jensen, Præstefælledvej 95 50 78 95 
og Børge Bech, Øresundsvej 70 S AM 89 00 o 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: o 

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

Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 1966 ° 

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

Kapsejladschef: Viggo Hind, Kingosvej 54, Tåstrup 992352 o 
Redaktør: M. Andreasen, Nymberggade 50, S AM 83 84 u o 
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y ° 

Bestyrelsesværelse SU 35 80 g 

Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2 | "^^yatTsS9^80^^ ° 
1 o 

o 
o 

> o °oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0 

K asserer 

formanden og* 

havneudvalget 

træffes 

liver torsdag' 
kl. 19—20,30 

i klubhuset 

tlf. SU 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

SIDSTE rettidige indbetalingsdato for piadsieje 

er torsdag den 21. april 

lll[|||!lllllll!lllllllllllllllllllllllllllll!!!l!!llllllllllllllllllllllllll!ll!l!l!lll!lllllllllllllllllllllllllll!lll!illllillllllllllllllllllll!l!!!lllllllllllllllllll!M 

Hvorfor gå over Amager Strandvej ? 

Shoppen 
Telf. As. 2$7 

Alt i bådeudstyr og 

tovværk. 

Til dagens billigste 

priser. 

Forhandler af GIBB kådeudstyr og Samcolastik. 

Fører alt i 

Malervarer og 

lakker. 

MMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIII!lllllllllllll!!lllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllll!i™ 
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FRA GENERALFORSAMLINGEN 

Uddrag af formandens beretning 
Det nordre molehoved er færdigt. - Den 

nye mastekran bliver betydelig stærkere 

end den gamle, så man kan tage bundsten 

op uden at risikere noget, nogle af de 

bundsten, der er taget op, overskrider 

langt den tilladte højde og vil blive fjer

net, medlemmerne må støbe en ny, der 

ikke overskrider den tilladte højde 15 cm 

i højden incl. øje. - Køkkenudvidelsen 

gav 12 m2 mere plads, med forandringen 

af Skipperstuen blev prisen i alt ca. 17.000 

kr. - Fundamentet til toiletbygningen er 

støbt oven på nedrammede betonpæle, det 

skal jo laves solidt her på den gamle los

seplads. - Børge Bech og jeg repræsente

rede S.S.F. ved K.A.S. 75 års jubilæum, 

til stede var bl. a. overborgmester Urban 

Hansen og Dansk Idrætsforbunds formand 

Gudmund Schack. 

Benzinskemaerne kom godt ind, men der 

var alligevel ca. 60 medlemmer, der skulle 

rykkes, vi er steget fra 300 sidste år til 

327 i år. Skulle medlemmer med diesel 

ved en fejltagelse modtage et skema, så 

send alligevel returkuverten tilbage med 

påtegning, så fejlen ikke gentages. - Ha

rald Henriksen vil jeg takke for det store 

arbejde med udsendelsen af skemaerne. -

Aflåsning af plads og toiletbygning vil 

blive koordineret således, at nøglen passer 

til port, toiletbygning og telefon. - Joller 

og pramme skal mærkes tydeligt med nr., 

så vi ved, om der er betalt for fartøjet. -

De farvede agterfortøjninger skal forsynes 

med blysynk, så de ikke generer motorbå

dene. - Udgravningen af søndre havn er 

blevet forsinket. - Strandgård var blæst 

inde i Gedser havn, arbejdet skulle ellers 

allerede være påbegyndt, er nogle sejlere 

tidligt færdige, må de lægge sig i nordre 

havn. - O.K. har nu nedlagt tank til super 

benzin. - Dansk Sejlunion har forhøjet 

kontingentet med 2 kr. fra det nye regn

skabsår. - S.S.F. skal afholde Amager

kredsens kapsejlads den 21.-8. på vore 

baner, så der kommer mange gæster i 

havnen, og jeg vil bede vore medlemmer 

tage godt imod dem og vise dem til rette. -

Jeg udsætter et sølvbæger som ærespræ

mie i folkebådsklassen, det er af gammel 

kærlighed til denne klasse, jeg selv har 

sejlet mest i. Er der ellers nogle, der vil 

udsætte præmier, kan de henvende sig til 

mig. - Jeg håber, mange vil deltage i mo

torbådsløbet, da der bliver mange præmier 

og en vandrepræmie udsat af D.D.P.A. 

Jeg vil takke alle, som har støttet S.S.F .s 

fester og arrangementer med tilskud eller 

gaver. - Juniorafdelingen har modtaget 

615 kr. for de indtil nu solgte bøger »Til 

søs«, vi er den klub, der har solgt flest. -

Jeg vil slutte med en tak til restauratricen 

Kristine Larsen, Benzin Georg og redak

tøren. En tak til bestyrelsen, kasserersken 

samt revisorerne for det gode samarbejde. 

En særlig tak til Tom for den gode indsats, 

og jeg ved med glæde, at det kun er af 

mangel på tid, at Tom siger fra, kommer 

den dag, da vi igen skal bruge stige og 

motorsav, er Tom der med det samme. 

5. Larsen. 

Generalforsamlingen 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Udelukkelse 

4. Regnskabet 

5. Lovændringsforslag 

6. Andre forslag 

7. Valg 

8. Eventuelt 

1. Formanden bød forsamlingen velkom

men, og udbad sig forslag til en dirigent, 

der blev foreslået Kaj Guldbeck og Hen

ning Jensen. 

Henning Jensen blev valgt, han takkede 

for valget og konstaterede generalfor

samlingens lovlige indvarsling og oplæste 

dagsordenen. 

Kaj Guldbeck protesterede imod punkt 

3, udelukkelse, idet han hævdede, at en 

udelukkelsessag ikke måtte optræde som 

et punkt på dagsordenen, men skulle frem

føres under formandens beretning. 

Formanden riposterede hertil, at man 

havde handlet ud fra D.I.F.s regler for 

foreningsledere, og at fremgangsmåden 

derfor måtte anses for at være rigtig. 

Dirigenten erklærede herefter protesten 

for: ikke taget til følge. 

2. Sekretæren oplæste protokollen fra 

det sidste bestyrelsesmøde, hvortil der ikke 

var nogen bemærkninger, og man gik 

over til formandens beretning. 

Formanden kom i sin beretning ind på 

det på sidste generalforsamling af besty

relsen stillede forslag om obligatorisk an

svarsforsikring for bådejere, som ikke har 

kaskoforsikring, at det desværre havde 

vist sig, at et enkelt medlem kunne vælte 

et godt forslag. 

Erik Larsen udtalte hertil, at han ikke 

havde haft noget imod bestyrelsens forslag 

som sådan, men forslaget havde efter 

hans mening ikke været gennemtænkt. 

E.L. var gået imod forslaget, fordi han 

fandt det meningsløst, at kasserersken 

skulle have mere arbejde med at opkræve 

præmien for forsikringsselskabet. 

Svend Larsen svarede hertil: vi har en 

båd i havnen, som har påsejlet en anden 

båd og ødelagt agterspejlet, og der er in

gen penge til at betale skaden med, men 

dette er nu ikke formandens problem 

mere. 

Egon Ryfeldt savnede i formandens be

retning oplysning om parkeringspladsen, 

han mente ikke, at det var nødvendigt at 

ofre noget på den sag, da den jo allige

vel måtte bortfalde, når der blev lavet 

motorvej på Østamager, Ryfeldt havde 

bemærket, at der også var sat to lysmaster 

o p .  

Formanden svarede, at det var rimeligt, 

at der er en parkeringsplads, når så 

mange medlemmer havde biler, og der 

skal også lys på pladsen, desuden kom

mer der ingen motorvej den første halve 

snes år. 

Formandens beretning toges herefter un

der afstemning og blev enstemmigt ved

taget. 

Inden næste punkt på dagsordenen blev 

der nedsat et stemmetællingsudvalg, der 

kom til at bestå af Durland Højlind, Kaj 

Guldbeck og Erik Larsen. 
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HUSK 
at i tiden fra 1. april til 31. 

maj, begge dage incl. - MÅ 

der ikke anvendes elektriske 

slibemaskiner på søn-

og helligdage. 

3. Formanden redegjorde for anlednin

gen til, at man havde sat det ekstra punkt 

på dagsordenen, idet han udtalte, at en 

presenning, som havde henligget til tør

ring på pladsen, var blevet stjålet. Denne 

presenning var blevet fundet på et med

lems båd. Medlemmet hævdede dog, at 

han havde købt presenningen af en ham 

ubekendt person på Wilders plads. Efter 

en samtale mellem medlemmet og besty

relsen var man enedes om, at medlemmet 

inden sidste bestyrelsesmøde før general

forsamlingen skulle finde vedkommende 

ubekendte og komme med ham til et af 

bestyrelsens medlemmer for at få godt

gjort, at det forholdt sig som af medlem

met udtalt. 

Dette skete ikke, og da der blev talt 

meget om sagen på pladsen og i havnen, 

så bestyrelsen sig nødsaget til at forelægge 

sagen for generalforsamlingen, for at lade 

denne tage stilling til sagen. Formanden 

pointerede dog meget stærkt, at han ikke 

troede, at medlemmet ville være så ufor

nuftig at lægge en presenning på sin båd, 

som han vidste, var blevet stjålet i Sundby 

Sejl-forening. 

Medlemmet fik derefter ordet og rede

gjorde for sin handel med den ukendte 

mand, medlemmet var klar over, at han 

havde begået en dumhed ved at handle på 

denne måde, men han havde været i den 

bedste tro. Andet og mere kan jeg ikke 

sige om denne sag, udtalte medlemmet. 

Sejerbo: der må ikke være tale om ude

lukkelse, medlemmet har begået en kæm

pedumhed, men som sagen stiller sig, må 

den henlægges som uopklaret. 

Vagn Preisler: Sejerbos ord er også 

mine ord. 

Erik Larsen mindede om, at enhver tvivl 

måtte komme anklagede til gode. 

Hardy Christensen: Sagen kommer ikke 

foreningen ved juridisk, skal sagen op

klares, skal der politianmeldelse til. 

Da ikke flere ønskede ordet, sluttede 

formanden med at sige, at forsamlingen 

og bestyrelsen er enige, og sagen sluttes 

som uopklaret. 

4. regnskabet. Egon Ryfeldt fik ordet og 

forespurgte om, hvad det var, som havde 

kostet så mange penge på pladsen, som 

posten på regnskabet udviste, han mente, 

at nok var der blevet lavet meget, men 

man havde også fået penge til det. 

Kasserersken Anni Lindqvist svarede 

hertil, at der var brugt penge til hegn og 

til planering, hvor de nye skure skulle 

bygges. Her greb dirigenten ind og oplyste 

forsamlingen om, at der var ca. 80 poster 

under udgifterne på pladsen og spurgte, 

om forsamlingen ønskede disse poster læst 

op. Det ønskede forsamlingen ikke. 

Gunnar Østergård: regnskabet skal være 

underskrevet af en statsautoriseret revisor, 

det ses ikke at være tilfældet. 

Hardy Christensen udtalte, at det havde 

været drøftet på flere generalforsamlinger, 

men at det aldrig var blevet besluttet, at 

der skulle autoriseret revisor på. 

Østergård oplyste, at man på generalfor

samlingen i marts 1963 skulle tage stilling 

til spørgsmålet om autoriseret revisor, og 

at dette blev vedtaget, og at det derefter 

yar bestyrelsens pligt at sørge for, at det 

blev sat på dagsordenen. 

Kaj Guldbeck: på denne generalfor

samling var jeg dirigent, foreningen havde 

fået et meget billigt tilbud fra en revisor, 

•som hævdede, at han af interesse for 

sejlsporten ville revidere regnskabet for 

den billige pris. Der blev ikke vedtaget 

nogen permanent beslutning, men man 

stemte om, hvorvidt man skulle prøve at 

antage dette billige tilbud, og dette blev 

vedtaget. 

Formanden: der kan jo altid være no

get at spørge om i så stort et regnskab, 

men enhver har ret til at komme og se 

bilagene, for nu har vi jo bilagene til regn

skaberne, det havde man ikke, da jeg over

tog formandsposten. 

Man gik derefter over til afstemning om 

regnskabet, og dette godkendtes. 

5. Lovændringsforslag var der ingen af, 

og dette punkt udgik. 

6. Andre forslag: Bestyrelsen stillede 

forslag om at forhøje pladslejen med 1 kr. 

pr. kvadratmeter til 8 kr. 

Hardy Christensen forespurgte, om be

styrelsen havde lavet et overslag over, 

hvad man behøvede af midler. 

Kaj Guldbeck foreslog, at man indførte 

pristalsregulering af pladsleje og kontin

genter, han kendte flere klubber, hvor 

man havde indført denne ordning, og det 

gik fint. 

Ryfeldt udtalte, at foreningens omsæt

ning var næsten fordoblet på ganske kort 

tid og ville stemme imod forslaget. 

Henning Jensen udtalte, at naturligvis 

havde bestyrelsen overvejet forslaget, el

lers ville den ikke have stillet det. 

Erik Larsen henviste til de mange slet

tede medlemmer og mente, at man hellere 

burde gøre noget mere for at holde på de 

gamle medlemmer. 

Vilh. Lindemann: pristalsregulering er 

det helt rigtige, men de slettede medlem

mer er ikke noget argument mod en for

højelse. 

Ejner Madsen udtalte, at det snart var 

lidt halvdyrt at stå i S.S.F., foreslog et en-

gangskontingent, hvis det er nødvendigt, 

idet han mente, at en forhøjelse kom man 

aldrig af med igen. Anbefalede at stemme 

imod forslaget. 

Erik Larsen forespurgte, om det var me

ningen, at foreningens love skulle være 

gyldige eller ikke og henviste til § 5, iflg. 

hvilken indskud, kontingent og havneaf

gift fastsættes af generalforsamlingen i ok

tober. 

Dette måtte bestyrelsen tage til efterret

ning, og forslaget kunne ikke nyde frem

me. 

7. valg til bestyrelsen: 

Sekretæren Reinhardt Hansen genvalg

tes, skolechefen A. Adrian genvalgtes, re

præsentant Egon Kjeldsen genvalgtes, i 

stedet for Tom Larsen, som ikke ønskede 

genvalg, nyvalgtes Svend Jensen. 

Som suppleanter til bestyrelsen gen

valgtes Elo Nielsen (1. suppleant) og ny-

Valgtes Tage Kjær. 

Til kasserer genvalgtes Anni Lindqvist, 

og til kass.suppl. Edith Dreyer. Revisoren, 

Hardy Christensen genvalgtes, og ligeledes 

rev.suppl. P. Holst Jensen. 

Som målere genvalgtes Torben Jensen 

og nyvalgtes Uffe Below. 

Juniorudvalget: Åge Hvass og Lasse 
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Gustausen ønskede ikke genvalg, nyvalgte 

blev Lyngkjær og Tage Woltemath. 

Kaj Guldbeck henstillede til bestyrelsen, 

at der til næste generalforsamling blev op

lyst om de afgående udvalgsmedlemmer. 

8. Eventuelt. Arne Abildhøj: Medlems

bladet koster mange penge, andre blade 

kan bære sig selv. Abildhøj havde set på 

annoncepriserne, de måtte være 3 gange 

så høje. 

Der var heller ikke stof nok i bladet, 

medlemmerne må også skrive til bladet. 

Erik Larsen forstod ikke, at formanden 

kunne tro, at han var en fjende af besty

relsen, han mente, at vi kom sammen for 

at give bestyrelsen de impulser, som det 

var nødvendigt. Bestyrelsen måtte, når 

den fremsatte lovforslag, undersøge, hvor 

de hørte hjemme. E.L. havde altid fundet, 

at Sv. Larsen var en dynamisk formand, 

som var dygtig til at skaffe penge. 

Poul Samboanga syntes, at det var for 

dårligt, at formanden fik så lidt diætpenge. 

(Henning Jensen udtalte under p. regn

skabet, at udgifterne til bestyrelsens rejser 

og møder var for små, mødedeltagerne 

måtte have udgifterne dækket.) 

Formanden replicerede: skal ikke have 

noget for mit arbejde i S.S.F., endvidere 

til Ryfeldt, at han ikke mente at have 

været for hård med hans udtalelse om bi

lagene. Formanden sluttede med at rette en 

tak til dirigenten for hans udmærkede le

delse af mødet. 

Dirigenten takkede for god ro og orden 

og motiverede et leve for Sundby Sejl

forening. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.39. 

Sign. Henning Jensen 

Dirigent. 

iSign. Reinhardt Hansen 

Sekretær. 

s k u r  ønskes til købs 
Tilbud og pris til 

Sv. Hansen, 50 53 58, eller til 
sekretæren, SU 7473. 

( Tio. £̂&bifA£JØ&W/i) 

Referat af mødet den 5. april 1966 

1. Formanden bød velkommen, særligt 

til det nye medlem af bestyrelsen, Svend 

Jensen, og udtrykte ønsket om et godt 

samarbejde. 

Svend Jensen blev indsat i havneudval

get i stedet for afgåede Tom Larsen, således 

at Børge Beck fortrinsvis tager sig af hav

nen, og Svend Jensen tager sig af pladsen, 

dog således at de, i påkommende tilfælde, 

begge optræder som havneudvalget. 

2. Formanden oplæste div. skrivelser, 

som toges til efterretning, bl. a. var der 

en skrivelse fra brygger Jacobsens Minde

legat, som desværre ikke så sig i stand til 

at imødekomme foreningens andragende i 

denne omgang. 

Man diskuterede to medlemmers utilbør

lige optræden som følge af overdreven spi

ritusnydelse, og man enedes om at sende 

dem en skriftlig advarsel pr. anbefalet 

brev, øg i fald det ikke ville hjælpe, da at 

ekskludere dem. 

Det oplystes, at der den 12. april vil 

blive afholdt et møde, hvor en repræsen

tant for forsikringsselskabet Fyn vil kom

me til stede og informere interesserede 

medlemmer om betingelserne for ansvars

forsikring. 

Arbejdet med flytning af mastekranen 

skrider godt frem. 

Der regnes med at kunne holdes rejse

gilde på tilbygningen til klubhuset lige 

efter påsken. 

3. Bladet: Et nedsat annonceudvalg vil 

søge at forbedre bladets økonomi ved at 

søge tegnet annoncer til en mere tidssva

rende pris. Der var allerede tilsagn om et 

par store annoncer. Formanden vil arran

gere et møde med Lorentzen og annonce

udvalget efter påsken. 

Man drøftede muligheden for at friske 

op på bladet ved at lade bladets Hoved 

delvis trykke i farver, redaktøren vil un

dersøge, hvad det kan koste. 

4. Fra havneudvalget ankedes der over, 

at en ejerskiftet kragejolle ikke er blevet 

afhentet, den vil nu blive fjernet ved fo

gedens hjælp. 

Sv. Larsen foreslog, at man skulle få 

lavet nogle små skilte med numre til at 

sætte på joller og pramme, så at man til 

enhver tid kan kontrollere, om der er be

talt pladsleje for dem. Der arbejdes videre 

med sagen. 

Svend Jensen oplyste, at der ser for

færdeligt ud på jollepladsen og i jollehu

set, han havde haft kontakt med nogle af 

jollesejlerne, og man var enedes om at 

bedre justits er nødvendig, og oprydning 

var blevet lovet. Endvidere anbefalede Sv. 

Jensen indkob af koste og river til såvel 

jollehuset som motorhuset og arbejdssku-

ret, så rengøring kan foretages. 

5. Arndt Adrian ønskede kontoret ryd

deliggjort og de nyindkøbte stole oplagret 

andetsteds. 

Pinsefesten vil i år blive afholdt i Sund

by Sejl-forening, hvor foreningen vil være 

vært med en lille en til de mest morgen

duelige medlemmer. 

6. Fra sejlerskolen var der intet nyt. 

7. Viggo Keller oplyste, at han under en 

samtale med Børge Theil var kommet til 

kundeskab om, at den ungdomsklub, som 

Børge Theil arbejder i, havde fået et stykke 

jord ved siden af S.S.F., og at samme 

klub havde tænkt sig at søge samrabejde 

med S.S.F. 

Bestyrelsen var dog enig i, at et sådant 

samarbejde havde været forsøgt tidligere, 

men da havde ungdomsklubben ikke kun

net gå ind for S.SJ?.s betingelser, så det 

kan der ikke blive tale om. 

Endvidere oplystes det, at juniorarbejdet 

går godt, og der er flere og flere juniorer, 

der møder op til forårsarbejdet. 

8. Der er træningssejladser for OK-joller 

lørdag den 9. og søndag den 10. april. 

9. Til eventuelt var der intet, og mødet 

sluttede kl. 22.30. 

Sign. 5v. Larsen, 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen, 

Sekretær 
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Nye medlemmer 

som søger optagelse 

i SuvidAy, Sej/lfojveAwq 

Aktive: 

Johannes M. Løwe, 

Brigadegården 11, S. 

u/bd. 

Ib Frederiksen, 

Møllevej 8, Tåstrup. 

u/bd. 

Frank Ebbe, 

Slotsgade 34, N. 

Jolle »Hof«. 

Flemming Robin Schou, 

Scharlingsvej 12, Vlb. 

u/bd. 

Richard E. Svanborg, 

Lauravej 16, Vlb. 

Speedbåd »Leif«. 

Svend Aage Hansen, 

Bolystvej 6, Hvd. 

u/bd. 

Preben Manhart, 

Italiensvej 14, S. 

u/bd. 

Juniorer: 

Kurt Manhart, 

Italiensvej 14, S. 

Jesper T. Madsen, 

Nordmarksvej 3, Kst. 

Niels Baden, 

Sirgræsvej 49, Kst. 

Anne Borup Petersen, 

Bachersvej 130, S. 

Passive: 

Poul Østergård, 

Munkebjergvej 22, Tårnby. 

Jytte Irgens, 

Sirgræsvej 78, Kst. 

Benny S. Knudsen, 

Tårnhusstræde 15. Brh. 

Grete Manhart, 

Italiensvej 14, S. 

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. 

Til juniorer og 

jollesejlerne! 
Vi hører så lidt om, hvad der sker i 

juniorafdelingen, så for at se om den i det 

hele taget eksisterede, nu da juniorballerne 

er hørt op, lagde jag min tur om ad ju

niorbådenes vinterplads. Jeg må sige, at 

jeg blev glad og overasket over den flid 

og iver, de unge mennesker lagde for da

gen, der blev vasket, skuret og skrabet, jo, 

der var fart over feltet, og jeg hørte, at et 

medlem ligesom jeg, var blevet så glad, at 

han skænkede al den maling og lak, som 

bådene skulle bruge. 

Videre gik jeg gennem haverne, hvor 

forårsarbejdet så småt var begyndt. Da 

jeg kom ud til jollepladsen, faldt mit hu

mør lidt, der trænger til at ryddes op og 

lidt mere system, men det kommer nok, vi 

er jo lige begyndt, så det kommer nok i 

orden inden standerhejsningen. 

Det er mit håb, at både juniorerne og 

jollesejlerne vil holde medlemmerne orien

terede her i bladet, om hvad der sker, og 

i hvilke kapsejladser de deltager helst 

også deres placering. 

Redaktøren. 

Nødråb! 
Da det ser ud til, at vejrguderne begyn

der at smile til os og lader solen skinne, 

skulle pladsen gerne live lidt op også. Der 

vil blive anbragt koste og river samt af

faldsposer ved skure og arbejdspladser, så 

medlemmerne anmodes hermed om at 

være behjælpelige med at holde smilet 

fremme ved at anvende redskaberne flittigt 

til gavn og glæde for os alle. 

Havneudvalget. 

ADVARSEL!! 

Til stikkene på El-masterne 

må KUN tilsluttes dobbelt-

isolerede maskiner, der er 

mærket således I g—il 

K L U B H U S  
OG 

F E S T E R  
SOMMERENS ARRANGEMENTER 

Fester: 

7. maj: Kl. 16.00 standerhejsning. 

29. maj: Pinsefest. 

23. juni: Set. Hans fest. 

20. august: Sejlerbal i forbindelse med 

Amager kredsens kapsejlads. 

27. august: Svagføretur. 

3. september: Bal i forbindelse med påli-

delighedsløb. 

17.-18. september: Mannetur. 

8. oktober: Afriggergilde. 

16. oktober: Fællestur til WEST. 

SEJLADSER 

Aftenkapsejladser begynder onsdag den 

25. maj. 

Sidste aftensejlads inden sommerferien 

den 29. juni. 

JULI MÅNED: FERIE 

Sidste aftensejlads, onsdag den 24. au

gust. 

Amagerkredsens fælles kapsejlads: søn

dag den 21. august. 
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Så gik vintersæsonen for navigations-

holdet. Først vil jeg rette en varm tak til 

lærerne, der har ofret en vinter for S.S.F. 

Desværre måtte jeg melde afbud til af

slutningen for towærkskurset, men jeg 

men de må komme igen til næste vinter. 

Hermed vil jeg takke de medlemmer, der 

velvilligt mødte op til eksamensaftenen 

for at se, at det gik rigtigt til, og til sidst 

til de elever, der bestod: til lykke med 

eksamensbeviset. 

Skolechefen. 

har fået en overlevering fra formanden, 

at det var et meget fint hold, og det glæ

der mig meget, at hele holdet bestod prø

ven. 

Navigationsholdet afsluttede mandag d. 

21.-3.-1966 med 15 elever, der mødte op til 

afslutningen. Da vi startede selve prøven, 

var der så stille i salen, at jeg kunne høre 

en synål falde på gulvet, og det betragter 

jeg som et cadeau til navigationslæreren. 

Der var en passende sværhedsgrad i opga

verne, for det var ikke alle, der klarede 

skærene, der var fire elever, der strandede, 

Øvelsesbåden 
Der er endnu plads at få ombord i 

øvelsesbåden på sommerens sejlads, så 

derfor ser jeg gerne, at også disse kan blive 

besat. For at komme med ud at sejle, er 

det en betingelse, at eleverne er med til 

at gøre øvelsesbåden sejlklar, så derfor 

meld dig førstkommende torsdag på kon

toret og snak med mig. Kontortiden er fra 

kl. 19.00-20.30 hver torsdag. 

Sk olechef 

Arndt Adrian 

Towærkskurset 
afsluttet 

Ved et festligt kaffebord i klubhuset 

afsluttede vi den 22. marts vinterens tov-

værkskursus. 

Det er kedeligt, at ikke flere af vore 

medlemmer kommer til dette kursus, som 

er nødvendigt, hvis man skal være rigtig 

sejler. Der var kun 12 elever, men til gen

gæld gennemførte de alle og, alle bestod 

prøven fint. 

Når eleverne går op til prøven, skal de 

kunne mange ting, slå alle mulige knob, 

reparere sejl m. m. Af knob skal de kunne 

råbåndsknob - flamskknob - flagknob-

dobbelt skostik - pælestik - rundtørn med 

dobbelt halvstik om egen part - læsejl-

stik - bændsel med krydstørn.. 

Af splejsearbejde skal de kunne splejse 

øjesplejsning - kort- og langsplejsning -

øjesplejsning med stoppeknob - lave en 

plydsfender - bændsling af kaus på vire -

øjesplejsning på vire - almindelig lagt og 

syet takling (det var der nogle flere, der 

skulle kunne, så var vi fri for at se alle 

de kohaler på fortøjningerne). 

Af sejlmagerarbejde læres syning af alm. 

søm - syning af huller - krans til syet 

hul - påsyning af lig - måtter på liget af 

sejl - sejlmagerstopning. Og der bliver 

ligeledes givet undervisning i pynteknob 

fcåsom sjoverknob - falderebsknob - dia

mantknob - rosenknob - stjerneknob -

tyrkiskknob 3-4-5 slået. Jo, der bliver gjort 

noget ved det på dette kursus, og det er 

mit håb, at mange flere vil møde op til 

næste vinter. 

Rigger H. E. Pedersen. 
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SIKKERHEDEN TIL  SØS 
Uddrag af en artikel af styrmand J. Dall, D.S.B. 

I de sidste par år har jeg fra aviser og 

blade udklippet alt, hvad der har været 

skrevet om ulykker med mindre fartøjer, 

hvor menneskeliv er gået tabt - eller er 

reddet i sidste øjeblik, og jeg kan love Dem 

for, kære læser, at det efterhånden er et 

ret omfangsrigt materiale, der på denne 

måde er kommet i min besiddelse. 

Hvis man nu ved hjælp af øjenvidners 

beretninger og politirapporter forsøger at 

analysere, hvad der virkelig er sket, og 

prøver at finde årsagerne til disse triste 

ulykker, kommer man til det overaskende 

resultat, at det er materiellets mangler, par

ret med de ombordværende manglende 

kendskab til sejlads, der må tilskrives år

sagen til ulykkerne. 

Måske en ret kategoristisk påstand, men 

ikke mindre rigtig. De personer, der har 

reddet livet, havde alle mere eller mindre 

kendskab til sejlads - var svømmere - el

ler havde redningsvest på. 

Enkelt og ligetil ser det ud på tryk, 

og det er det i grunden også i virkelighe

den. Den kæntring, der for en af de oven

nævnte udviklede sig til en katastrofe og 

kostede livet, er en dagligdags begivenhed 

i vore sejlklubber, hvor drenge og piger 

hver eneste dag kæntrer med joller, brin

ger dem på ret køl igen, lænser dem for 

vand og sejler videre, som om intet var 

sket. 

Kun et spørgsmål om rutine og kend

skab til de almindelige regler, der altid 

skal følges ved sejlads med mindre far

tøjer; disse regler er følgende: 

1) Sejl aldrig ud uden at kunne svømme. 

2) Sejl aldrig ud uden at have en godkendt 

rednings- eller svømmevest på. 

3) Rejs Dem aldrig op i et mindre fartøj 

under sejlads. 

4) Overlast aldrig en jolle. 

Enhver jolleejer skal forsyne sin jolle 

med et minimumsudstyr, der bør være føl

gende: 

1) Et dræg (lille sammenklappeligt anker) 

med mindst 25 m line fastgjort til jol

lens forende. 

2) Et øsekar eller en plastic-spand med 

en stump line fastgjort til hanken. 

3) Et par årer, og hvis båden er uden mo

tor, en reserveåre. 

4) 3 stk. åregafler. 

5) En fyldt reserve-benzindunk med hen

sigtsmæssig hældetud. 

6) En vandtæt lygte med reservepære og 

batterier i vandtæt emballage. 

7) En skarp kniv. 

8) En trillefløjte eller en anden kraftig 

lydgiver fastgjort til redningsvesten. 

9) Redningsveste eller svømmeveste til alle 

om bord, og det skal vel at mærke 

være veste godkendt af Statens skibs

tilsyn eller af Dansk Varedeklarations 

Nævn og forsynet med refleksstrimler. 

Alt, hvad her er nævnt, fastsurres til 

jollen, så udstyret ikke går til bunds ved 

en kæntring. 

Vorherre bevares 1 Vil De sikkert ud

bryde, - vi skal da kun på en lille aften

tur og behøver vel ikke derfor at udstyre 

jollen, som om vi skulle tværs over At

lanten - og dertil er svaret ganske enkelt, 

jo. Intet af det udstyr, jeg har nævnt for 

Dem, er unødvendigt, og ved en gentagen 

kritisk gennemgang af ovennævnte punk

ter vil De opdage, at det i grunden ikke er 

ret meget at medbringe i en jolle, hvis det 

kan medvirke til, at De i en nødsituation 

redder livet. 

Listen er lavet af søkyndige med årelang 

erfaring i udstyr af joller og både, og intet 

unødvendigt er medtaget, tværtimod. 

Nu er vi efterhånden klar til at stikke 

til søs, men hvad skal vi så sejle i? 

Ved de forskellige plastic-stoffers frem

komst for en del år siden, så enkelte an

svarlige bådfabrikanter, hvilke muligheder 

en fornuftig brug kunne give bådfabrika

tionen herhjemme og i udlandet, men som 

altid findes der desværre mennesker, der 

ved hjælp af smartness parret med fræk

hed ser deres chance til, på en nem og 

samvittighedsløs måde, i en fart at tjene 

en masse penge, og disse mennesker kan 

nu takkes for den miskredit, plastic-jolier i 

almindelighed er kommet i. 

Herhjemme er der en tusindårig tradi

tion for bådebyggeri, joller er bygget i 

syd og nord, og mange forskellige faconer 

er blevet anvendt gennem tiderne, men én 

væsentlig ting har karakteriseret dem alle, 

de har været bygget til det farvand, hvor 

der skulle sejles med dem, og til det for

mål hvortil de skulle anvendes. 

Når dette er sagt, er det jo ganske let at 

indse, at fordi der kommer et nyt materi

ale, kan man ikke ganske roligt begynde 

at fremstille joller til brug overalt her

hjemme, idet en jolle til brug på Nakskov 

fjord for eksempel, opfylder helt andre 

krav, end der stilles til en jolle, der skal 

bruges til kystsejlads fra Hornbæk. 

Dette er miseren ved plastic-j olier i en 

nøddeskal. Fabrikanterne har ikke i til

strækkelig grad været opmærksomme på 

dette forhold, måske på grund af iver for 

at komme med i dansen om guldkalven, 

og rent sikkerhedsmæssige faktorer er 

trængt i baggrunden, desværre med tab af 

menneskeliv til følge. 

Hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltnin

ger kan fabrikanten da tage ved fremstil

lingen af disse små fartøjer? - vil De 

spørge, og svaret er ganske enkelt her 

også: 

Lade deres produkter formgive af båd

konstruktører med erfaring heri, i sam

arbejde med folk der har sejlads som næ

ringsvej. 

Skele mindre til økonomien og mere til 

sikkerheden, det sidste skal nok fremme 

det første. 

Udstyre jollerne fra fabrikken på en 

sådan måde, at køberne ikke straks må til 

at indkøbe kroge, øskner og gribehåndtag 

til at skrue fast i jollerne, udskifte de af 

fabrikanten billige beslag samt indbygge 

ekstra flydemidler. 

I denne forbindelse skal jeg som et ku

riosum nævne, at jeg for en del måneder 

siden besøgte en fabrikant af plastic-jol

ler, og under rundgangen på virksomheden 

viste han mig en stor plastic-motorbåd, 

man var i gang med at udstyre. Han frem

hævede de smukke linier for mig, og på 

gmit spørgsmål om, hvem konstruktøren 

var, var svaret: - en elektrikerlærling, der 

tegner så godt! 

Motorbåden stod på land, det gør den 

forhåbendtlig endnu. 

(Fortsættes) 
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K A R N E V A L L E T  Morgenstund på Øresund 
I denne tid, hvor man går og pusler med 

sit kære skiv, kommer mange minder om 

herlige timer til søs. 

En a£ de ture, der står stærkest i erin

dringen, var en sommermorgen sidste år. 

Når jeg siger morgen, mener jeg det, klok

ken var nemlig kun 4.30, og solen var ved 

at stå op. 

Øresund var som en poleret bordplade, 

fuldstændig blank, som vi sjældent oplever 

det. Det var som om hele verden var ny 

og uberørt. 

Vi var to gutter, der gav afkald på mor

gensøvnen og gik ned til havnen og star

tede »SAFARI« og stod ud for at opleve 

København i solopgangsbelysning, og da 

vi var omtrent ved bøjen, hvor Konge

dybet og Hollænderdybet møder Drogden 

rende, stod solen op, og et panorama af 

usigelig skønhed bredte sig mod vest, hvor 

Københavns tårne blev badet i den opgå

ende sols stråler. 

Stilheden og skønheden var så intens, 

at synet prentede sig uforglemmeligt i 

vore sind. Ikke for ingen ting er vor by 

kaldt »Byen med de smukke tårne«. Men 

det er alt for få mennesker, der oplever, 

hvor smuk den virkelig kan være, dels 

fordi alt for få kommer ud på Øresund, 

og dels fordi de fleste, der sejler, kun 

kender København og Øresund i belysning 

fra vest, fordi de ikke bruger morgenti

merne til sejlads. 

At vi fik et par kønne torsk, de er jo 

altid kønne, når man er i fiskehumør, 

gjorde kun turen mere vellykket, og sjæl

dent har morgenkaffen smagt så godt, som 

da vi kom i havn før arbejdstid. 

Enhver, der har båd, bør unde sig selv 

den oplevelse, det er at se København fra 

søsiden badet i den opgående sols skær. 

»SAFARI« 

Så løb alle tiders karneval af stabelen, 

det første efter 12 års dvale. Det var en 

fantastisk succes med over 80 deltagere, 

det er første gang i foreningens historie, 

der er grint så meget. Taget på klubhuset 

var løftet adskillige meter aftenen igennem, 

der var mange fantastiske kostumer, ikke 

to var ens, og der var udsat 3 kontante 

præmier, der vakte stor begejstring, og 

det var meget svært for stemmeudvalget at 

finde de tre, der skulle præmieres. 

Dagen derpå, altså søndag, var der 

mange blomster og håndslag for den gode 

fest, det bevidnede, at til næste år skal 

man være på stikkerne for at få billet, 

hvis man ikke skal være henvist til at købe 

sin billet på den sorte børs. 

H. L. 

OBS. OBS. 

Medlemsnummer SKAL være påmalet 

prammene inden standerhejsningen lørdag 

den 7. maj. 

Havneudvalget 
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Tarragoria, Spanien, 30.-3.-1966. 

Medens vi nu atter sidder og soler 

os på dækket, vil vi fortælle om vores 

oplevelser. Vores sidste beretning sluttede 

med vores indespærring, og det forekom

mer os nu helt uvirkeligt, at det ikke er 

ret længe siden, at vi var omgivet af sne 

og kulde. 

Men vores tur ned ad Saonefloden, der 

var så vandfyldt, at den gik langt over 

sine bredder, skal vi sent glemme. I den 

øverste ende af floden har man nogle ste

der lavet kanaler uden om de vanskeligst 

passable steder, og når der er stærk strøm 

i floden, er det lidt af en kunst at komme 

ind i disse kanaler, idet der findes en be

vogtningsport lige ved kanalens udmun

ding i floden. Disse porte stammer fra 

den gang, da alle pramme blev trukket 

af heste fra bredden, så da havde man 

trosser i land og kunne hale sig igennem. 

I vore dage må man altså klare sig, som 

man bedst kan, og det vil for de store 

prammes vedkommende sige at hale sig 

frem med wirer, for det vil være for beko

steligt at flytte portene lidt ned i kanalen, 

hvor der er »læ« for strømmen. Mange 

steder dannede strømmen hvirvler foran 

portene, og så var det lidt af en kunst at 

få »Bamse« ind i kanalen gennem den 

snævre port. 

Længere nede ad Saone, hvor den løber 

gennem flade engstrækninger, kom vi ud 

for andre opgaver. Her havde floden 

bredt sig ud over engene, så der ofte var 

flere kilometer til »kysten«, og op ad dette 

»hav« stak der trære og buske som små 

øer. Nu kan man jo ikke bare sejle lige 

ud over markerne, man må pænt følge 

flodens bugtede løb for at være sikker på 

at have tilstrækkelig vand under kølen. 

For at man kan finde floden, er der 

anbragt pæle langs bredden, røde til den 

ene side og sort til den anden, endda så 

Langs kanaler 

og floder til 

Middelhavet 
med det gode skib „Bamse" 

det passer med den nye internationale 

afmærkning til søs. Men man har ikke sat 

topbetegnelse på pælene, og da vi sejlede 

mod syd, var vi så uheldige at have solen 

lige imod, så vi kun så pælene i silhuet, 

og så virkede de jo alle sorte. Vandet 

havde også svinet pælene sådan til, at de 

var sorte næsten helt op til toppen, så 

denne sejlads krævede, at vi fulgte nøje 

med på flodkortet fra pæl til pæl, og ofte 

måtte vi tage pejlinger af kirketårne eller 

sætte kursen efter kompasset, for at være 

sikker på at blive i floden. 

Vi havde en god strøm med os, og i 

løbet af få dage nåede vi til Lyon, hvor 

Saone møder Rhone. 

Rhonefloden er turens største problem. 

Ganske vist er der store kanaliseringsar-

bejder i gang, men der er endnu store 

strækninger, hvor floden er vild og utæm

met. Strømmen løber enkelte steder op til 

ti knob, og flodlejet er fyldt med sand

banker og klipper, så når man til floden 

fart lægger »Bamse«s egen fart gennem 

vandet, får man en rejse-fart på over 16 

knop uden mulighed for at sætte farten 

ned på de vanskelige steder, da strømmen 

jo hele tiden skubber bag på, så før vi 

kunne tænke på at komme videre, måtte 

vi først skaffe os en pålidelig lods. 

Et andet problem var flodens vandstand. 

Den kan falde til langt under »Bamse«s 

dybgang, men det regnfulde efterår havde 

givet mere end rigeligt vand, og dermed 

også meget strøm. 

Vi nåede Lyon en lille uge før jul, men 

vi syntes alligevel hellere, at vi ville give 

os tid til at forberede en rigtig dansk jul 

med juletræ med hjemmelavet pynt og 

hjemmebagt kage og god mad til højtiden, 

så vi sejlede først fra Lyon tredje juledag 

med en udmærket lods om bord. På to 

dage bragte lodsen os til Aries, ca. 40 km 

fra Middelhavet, men på det sidste stykke 

er floden ikke svær at befare; kun ringe 

strøm og tydeligt afmærket sejlløb, så 

der behøves ingen lods, og vi bragte selv 

vores »Bamse« det sidste stykke til Mid

delhavet lige før nytåret. 

Nytårsaftensdag tilbragte vi i Port St. 

Louis, havnebyen ved Rhones munding. 

Det var rigtigt »Middelhavsvejr«, og det 

meste af dagen tilbragte vi på dækket i 

skjorteærmer og sommertøj. Resten af da

gen tilbragte vi sammen med besætningen 

fra en dansk fragtbåd, der kom ind i hav

nen for at bunkre olie og proviant, så vi 

nåede at få fejret nytåret på rigtig dansk 

maner. 

I Port St. Louis ville vi købe nogle sø

kort over Middelhavet, men man henviste 

os til en boghandel, hvor man solgte bil

kort! Vores danske venner fra fragtskibet 

hjalp os dog over de første vanskeligheder 

og forærede os et kort, så vi kunne klare 

os til Marseille, hvor de øvrige kort kunne 

købes. 

Vi gjorde nu regnskabet op for kanal

farten: 215 sluser, højeste sted 417 meter 

over havet, syv tunneler havde vi passeret, 

vi havde brugt 60 sejldage fra København, 

og motoren og oliekaminen i kahytten 

havde tilsammen brugt 3614 liter brænd

stof. 

Da vi var kommet længere hen på vin

teren, end vi oprindeligt havde tænkt os 

at være på disse kanter, lagde vi turen 

over efter Spanien, da vintervejret er bedre 

i disse egne af Middelhavet. 
* 

Vi har nu tilbragt et par gode måneder 

ved den franske og spanske Middelhavs

kyst, og vi har fået mange gode oplevel

ser, og vi har mødt mange interessante 

mennesker. 

I Sete havde vi fået anvist en plads i 

frihavnen mellem alle fragtskibene, og en 

eftermiddag fik vi besøg af skipperen fra 

•en fransk båd. Da han havde hørt om vo

res rejseplaner, forsvandt han, men kom 

kort efter tilbage med en favnfuld søkort 

og tabeller over de radiostationer, der 

sender vejimeldinger og efterretninger for 

[søfarende. Han lærte mig en masse, og 

Anette og jeg fik også et kursus i, hvad vi 

skulle spise i Spanien. 

En anden dag ville vi op på bjerget ved 

Sete for at fotografere byen oppe fra, 

men da vi ville ud af frihavnen, var det 
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skam ikke så let, for tolderen ved porten 

ville ikke slippe os ud (eller ind i landet, 

om man vil) med fotografiapparaterne. 

Anette og jeg måtte op på havnens ho

vedtoldkontor og have tilladelse til at »ind

føre« de apparater, vi havde haft med hele 

vejen tværs gennem Frankrig. Tolderen ved 

porten sagde, at hvis vi forsøgte at sælge 

apparaterne oppe i byen, ville han komme 

i håndjern. Ak ja, hvad hjælper det, når 

han og hele hans etat forlængst er lagt i 

åndelige håndjern? 

Dette forstås tydeligst, når man ved, at 

vi på turen ned gennem Frankrig måtte 

være i besiddelse af et triptyque eller et 

carnet de passage for »Bamse«, ligesom i 

gamle dage for bilerne, fordi vi sejlede 

ind i Frankrig på en flod, nemlig Meuse, 

men på hjemturen er det ikke nødvendigt 

med den slags, for så kommer vi fra havet 

og får udstedt et pas på båden i den før

ste franske havn, og dette pas gælder til 

hele landet. Det var jo noget nemmere, 

hvis man også kunne udstede et pas ved 

floderne og kanalerne. 

En dag blev vi af dårligt vejr og vok

sende sø tvunget til at søge ind til en lille 

havn ved en fransk flods munding. Her 

fortøjede vi ved anlægsbroen ud for et 

hotel, men vi opdagede snart, at det var 

en fuldstændig uddød by, vi var kommet 

til. Og da det næste dags formiddag viste 

sig umuligt at skaffe et brød imellem alle 

de tomme huse, besluttede vi at forhale til 

flodens anden bred, hvor der tilsynela

dende var lidt liv. Så snart vi ankom til 

den modsatte bred, blev vi modtaget af 

flere fiskere, hvoraf den ene viste sig at 

være den lokale lods, og de anviste os 

straks en god liggeplads. 

Lodsen i Grau d'Agde, sådan hed byen 

på den side af floden, tog sig straks af os, 

og først lod han sin hund Miss vise os 

sine talrige kunster. For at få lejlighed 

til at vise os, hvad hunden kunne med et 

stykke sukker, inviterede lodsen os på en 

drink i »Cafe de la Port«. 

(Fortsættes) 

ABSALON - SKAN DI NAVIA 
ÅcwuiJife€øctmcl& FORSIKRING^cJetic&elJ&WØKh* 

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  

pfp§ 

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 

»KLOKKEMAGEREN« 
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 4V 

Nærmeste forretning ved havnen! 

Har alt i 

TOBAK, CIGARER, 
CIGARETTER A 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 

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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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.... 

33.OO 
45.OO 

Gul standard 
Busseronne 

Den rigtige facon.. 36,OO 

Dunlop blå 
Sejlsportssko 
Til damer 
„ herrer 

34,50 
38,50 

Engelske (Gensere) 
Sømandssweaters 

Størr. 1 55,OO 

Ternede bomulds 
Skjorter 

Mange mønstre.... 15,85 

MARINE STORTRØJER 
148,00 - 118,00 - 88,00 

JtnaJc 
BUSSERONNER 
OVERTRÆKSBUKSER 
JAKKER * FRAKKER 

ÉJlustKØMS 
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 HERRELINGERI samt KONFEKTION 

J. P. BACHER . TORVEGADE] 22 . AM<2 4502 . 8635 
filial GRØNTTORVET 79 . VALBY 238* 

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 

Overgaden o/v 48 

0. m. a. 

Asta 4003 

GIK DER EN RUDE? 
betyder intet — — den ordner 

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

Vermlandsgade 82 — Amager 70*9 

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

Thornycroft Diesel 
Importør: B. Palby 

Bjergagervej 20b 

Hvidovre 

Tlf. 781393 
Forhandlere anvises! 

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

Afleveret til postvæsenet den 20.s4.?1966 

Udg. Sundby Sejl Forening 
Ansvarshavende redaktør: 
M. Andreasen, 
Nyrnberggade 50, Am 8384u 
Ekspedition: E. Lorentzen. 
Albaniensgade 2, Am 71 18 y 
Tryk: Karl Povlsen, 
Svanemosegaardsvej 4 - V 
Telf. 35 67 88 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, 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: Sv. Jensen, Præstefælledvej 95 50 78 95 
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 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 "^.^^559^80*^ 

3 O Q O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0  

J£ asierer 

formanden og* 

havneudvalget 

træffes 

hver torsdag: 

kl. IO—20.30 
i klubhuset 

tlf. SU 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

LYSTFARTØJS-
F O R S I K R I N G  

N Y H E D !  

Også for lystfartøjer ydes der nu præmie

nedsættelse for skadefrit år på den kom

binerede ansvars- og kaskoforsikring. 

FKA HAVNEUDVALGET ! ! 
OBS. Skydepramme og joller i kanalen skal være forsynet 

med agterfortøjning senest 1. juni 1966. De, der ikke 
er i orden, bliver taget på land for ejerens regning 
og risiko. 
River og koste SKAL anbringes på de respektive 
pladser. 

Ansvarsforsikring alene 

til nye reducerede 

præmier. 

GRØN &WITZKE AIS 
F O R S I K R I N G S - A K T I E S E L S K A B E R N E  

ABSALON-SKANDINAVIA 
SAMARBEJDENDE SELSKABER 

KØBENHAVN K. CENTRAL 931 6 

R E S E R V E R E T  
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( "Pul 
BESTYRELSESMØDET DEN 4. MAJ 

1966 

1. Formanden bød velkommen og op

læste diverse skrivelser, bl. a. en skrivelse 

fra Københavns magistrat, hvori det med

deltes, at der, efter ansøgning, er bevilget 

kr. 15.000.— fra kommunens idrætsfond 

til hjælp til klubhusudvidelsen. 

Sv. Larsen havde været til benzinrefu-

sionsmøde, og oplyste at S.S.F. var den 

klub, som havde de fleste maskinpoint, 

og vi havde fået 30 skemaer mere ind i 

år, end sidste år. 

Man er nu ved at sætte hegn op om det 

sidst erhvervede stykke jord ud for ndr. 

plads, og det gamle plankeværk bliver 

revet ned. 

Formanden havde været til klubindvi

else i Tårbæk Sejlklub og havde medbragt 

en flagstang med klubstander fra S.S.F. 

Der er nu foretaget udgravning i Sdr. 

bassin, der er gravet 15 laster, derudover 

er der taget en last i indsejlingsrenden. 

Der er nu ved at blive anbragt nye 

låse på alle portene, og formanden op

lyste, at restauratricen og pladsmanden 

også havde fået nøgler til forhandling. 

Der opstod en debat om forhandling 

af nøglerne til portene, som også passer 

til den nye toiletbygning samt til telefon

boksen. Men var enige om, at medlem

merne skal have adgang til at købe nøgle 

til sine pårørende, men der var stemning 

for, at der skulle være en vis kontrol med 

nøglesalget. Arndt Adrian ønskede ført 

til protokollen, at han havde forlangt, at 

der kun måtte sælges 2 nøgler til hvert 

medlem. 

Man enedes om, at der må sælges 2 

nøgler til hvert medlem mod forevisning 

af medlemskort og mod vedtegning i 

kortet. 

Der er blevet oprettet ny lejekontrakt 

med Amager Bridgeklub for vinteren 

1966-67. Tom har anbragt de hængende 

haver foran klubhuset, og de vil blive 

forsynet med blomster. 

De ledige pladser i havnen er nu ble

vet fordelt, det kniber mest med pladser 

til både på 71/2-8 m længde. 

Der er kommet afslag på vor ansøg

ning til Brygger Jakobsens mindelegat, 

men en repræsentant fra fondet kommer 

tilstede ved standerhejsningen. 

Mastekranen er nu snart færdig, man 

mangler at montere bommen på plads. 

Amager-kredsen har holdt møde, og 

man fastlagde bl. a., hvordan kapsejlads

banerne skal udlægges. 

Det er, efter udgravningen i Sdr. bas

sin, konstateret, at der er mange alt for 

høje fortøjningssten, og det henstilledes 

til havneudvalget at drage omsorg for, at 

disse sten bliver kasseret og erstattet med 

sten, som er i overensstemmelse med de 

givne regler. 

Formanden har af Carlsen modtaget 

100.— kr. til indkøb af en ærespræmie, 

og denne præmie er indkøbt. 

Der var henvendelse fra D.S. om at 

benzinselskabet havde givet en gave, som 

skal bruges til at sende unge sportsfolk 

til udlandet for, og at det i år er pålagt 

sejlunionen at sende deltagere. Man men

te ikke, at vi i vor forening havde emner 

som kunne tages i betragtning til rejsen, 

som i år går til Rusland. 

Der har været afholdt et møde med 

en assurandør fra forsikringsselskabet 

FYN, angående de tidligere omtalte an

svarsforsikringer, dette viste sig at være 

et gensidigt forsikringsselskab, hvilket 

indebærer risiko for påligning af store 

ekstrapræmier. 

Man har i stedet kontaktet Grøn & 

Witzke, og Sv. Larsen har rejst spørgs

målet i Dansk Sejlunion og Københavns 

sejlunion. Dette har resulteret i et møde 

mellem Sv. Larsen, de 2 unioner samt re

præsentanter for forsikringsselskabet. 

Resultatet af mødet blev, at der kan 

tegnes ansvarsforsikring til samme takst 

som i FYN, med egen police, da til kr. 

20.— årligt. 

Kaskoforsikring kan tegnes til de ordi

nære takster, men med bonusordning, så

ledes at et år uden skader giver et ned

slag på 30 pet. i næste års præmie. 

Man enedes om at hæve forsikrings

summerne for foreningens fartøjer, såle

des at de bringes i overensstemmelse med 

deres værdi idag, d.v.s. for juniorbåde

nes vedkommende op til 7000.— kr., og 

for øvelsesbåden, op til 10.000.— kr. 

2. Protokollen oplæstes, ingen bemærk

ninger. 

3. Bladet. Arne Abildhøj var kommet 

til stede og forelagde for bestyrelsen sin 

tidligere omtalte plan til at skabe en bed

re økonomi for vort medlemsblad. 

A. oplæste en af ham forfattet skri

velse, som tænkes udsendt til en række 

firmaer, som kunne tænkes at have inter

esse i at annoncere i vort blad. 

Man enedes om at lade Abildhøj samt 

2 annonceudvalgsmedlemmer arbejde vi

dere med sagen. Endvidere at Lorentzen, 

for fortsat at have ekspeditionen af bla

det, og for at sørge for opsætning af an

noncerne samt korrekturer m.v. skulle 

have et honorar på kr. 450.— årligt. 

4. Fra havn og plads redegjorde Svend 

Jensen for arbejdet på pladsen, der bli

ver ryddet op overalt. Man har fået kant

sten til parkeringspladsen, disse er ind

købt til en særdeles favorabel pris hos 

kommunen. 

Sv. Jensen anmodede om bestyrelsens 

godkendelse af en fartbegrænsning på 

10 km/t. i indkørslen, han havde ladet 

lave skilte og opsat disse. Bestyrelsen god

kendte fartbegrænsningen og skiltene. 

Ang. vand på broerne oplystes det, at 

nogle af de gamle rør er blevet frost

sprængte, da frosten kom overraskende 

tidligt i efteråret, disse vil nu blive re

pareret. 

Fra havneudvalget ankedes der over, at 

joller og pramme i kanalen ikke er for

tøjet med agterfortøjninger. Dette må nu 

gennemføres. 

5. Fra klubhusudvalget oplystes det, at 

der nu er kommet lys i lamperne med 

blomsterkrukkerne foran klubhuset. Bag

væggen i den store sal skal males. 

Der ankedes igen over, at nogle med

lemmer efterlod et slemt griseri på toi

letterne. Man enedes om at lade lave en 

tavle til plakater for at skåne trævæggen 

i vindfanget. 

6. Skolechefen oplyste, at arbejdet på 

øvelsesbåden skrider godt fremad. Han 

havde talt med en medarbejder fra søkort
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arkivet og forespurgt om muligheden for 

at få søkort i bogform. Denne havde sva

ret, at der skulle komme henvendelse fra 

unionen om, at der var et behov for den

ne form for søkort, da ville det let kun

ne lade sig gennemføre, man vidste, at 

man i Sverige havde denne form for kort. 

7. Juniorlederen beklagede, at ikke alle 

juniorbådene kunne nå at blive klar

gjorte inden standerhejsningen, men man 

satte alle sejl til for at nå så langt som 

muligt. 

8. Det beklagedes fra flere sider, at 

kapsejladschefen havde forsømt så man

ge bestyrelsesmøder i vinterens løb. 

9. Til Eventuelt var der intet særligt. 

Mødet sluttede kl. 23.15. 

Sign. Sv. Larsen, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Bladet 
Med dette nummer af vort medlems

blad sker der en strukturændring. Vort 

blad går ind i sit 25. år, og vi trykker det 

på bedre papir og sætter 3 farver på bla

dets hoved, der er nogle skønhedsfejl, 

men de vil blive rettet til næste nummer. 

Samtidig vil bladet blive udsendt til samt

lige sejl- og motorbådsklubber over hele 

landet til fremlæggelse i klublokalerne. 

Til orientering for de nye læsere vil 

jeg fortælle lidt om Sundby Sejl-For-

ening. S.S.F. blev stiftet den 28. oktober 

1923 af 8 mand, som havde deres både 

liggende i en regnvandsgrøft ved Amager 

Strandvej, der hvor foreningen gennem 

årene har udvidet sig. Arealet, som for

eningen råder over, er lejet af Køben

havns kommune. 

Efter flere gennem årene foretagne ud

videlser råder foreningen nu over et areal 

på 60.000 m2. 

I havnen er der liggepladser til godt 

340 fartøjer foruden de mange joller, der 

bliver kørt op på jollepladsen, hvor jolle

sejlerne har deres eget blokhus til grej 

og omklædning. 

I havnen er der to slæbesteder til op-

haling af større både. Om vinteren hen

står ca. 450 både. Der findes overalt el-

stik for slibemaskiner, støvsugere etc. 

Klubhuset, der er det 3. i rækken, blev 

opført 1957-58 og indviet den 18. maj 

1958; men allerede nu har vi måttet 

udvide køkkenet og bygge en tilbygning, 

indeholdende toiletter og baderum. Klub

huset dækker nu et areal på 400 m2. 

Som eneste klub i landet kan der fra 

fire el-pumper leveres Super benzin, ben

zin, traktorlin og dieselolie. 

Ved indkørselen til foreningen er ud

taget et stort indhegnet areal til parke

ringsplads. 

Foreningen havde ved sidste opgørelse 

til Dansk Sejlunion 783 medlemmer. Ju

niorafdelingen råder over 5 juniorbåde, 

11 optimistjoller og 2 jolly scott. 

Indsejlingen til S.S.F. havn går gen

nem en 210 m lang og 20 m bred sejl

rende markeret med røde og sorte bøjer. 

Holder man sejlrenden mellem bøjerne 

og 2 båker på land, der, når det er mørkt, 

har røde lys overet, er der 2 meter dybt. 

Hvis nogle sejlere skulle komme forbi 

på deres ferie, er de velkomne i S.S.F. 

I klubhuset kan der købes smørrebrød og 

varm mad m. m. til billige priser; der er 

åbent til kl. 23 hver aften. 

Amagerkredsen afholder den 21. aug. 

sin kapsejlads uden for Sundby Sejl-For

ening, og alle jollesejlere fra hele landet 

skulle ved denne lejlighed aflægge os et 

besøg og nyde de goder vi har, - der er 

plads nok til jer alle. Vi håber på gensyn. 

Sv. Larsen, 

formand. 

Nye medlemmer 

som søger optagelse 

SunÆif 

Tak! 
Hjertelig tak til Sundby Sejl-Forening 

og til alle for udvist opmærksomhed på 

min fødselsdag. 

Hans Damhave. 

Signalpistoler 
Ifgl. Politiken den 17. april 1966: 

Signalpistoler — til brug f. eks. i lyst

både - kræver våbentilladelse. 

Aktive: 

Poul Pedersen, 

St. Jernbanevej 7, Lyngby. 

Mtb. »Falken«. 

Rasmus P. Rasmussen, 

Hallandsgade 24, S. 

Jolle »Ole«. 

Helge Ostermann Pedersen, 

Sortedams Dosseringen 57, 0. 

Mtb. »Gigi«. 

Ejvind Andersen, 

Drejesvej 12, NV. 

Mtb. »Tove«. 

Hans J. Sørensen, 

Næsborgvej 88, Hvidovre. 

Spg. »Lis«. 

John Nyeland Andersen, 

Rødovrevej 190, b. 

U. båd. 

Svend Ryberg, 

Lyneborggade 26. 

Kutter »Duo«. 

Juniorer: 

Tommy Frederiksen, 

Frankrigsgade 82, S. 

Jørn Pagh, 

Palermovej 25, S. 

Susanne Pagh, 

Palermovej 25, S. 

Marianne Corfitsen, 

Italiensvej 73, S. 

Peter Corfitsen, 

Italiensvej 73, S. 

Knud Svend Kristensen, 

Wittenberggade 25, S. 

Kirsten Bech, 

Rødegård 7, S. 

Niels Radil Arnkilde, 

Moselgade 35, S. 

Anette Enger, 

Messinavej 24, S. 

Passive: 

Erik Jørgensen, 

Østrigsgade 1, S. 

Kaj F. Rasmussen, 

Drogdensgade 1, S. 
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STANDERHEJSNINGEN 

Lørdag d. 7. maj oprandt med solskin 

og lidt blæst, et vejr som vi ønsker for 

sommeren. Sidste år var vejret jo ikke 

ligefrem det bedste for sejlerne, så vi 

må tage det som et godt varsel for den 

kommende sommer. 

Formanden bød velkommen, og blandt 

vore gæster var overborgmester Urban 

Hansen, kommunaldirektør Gregers Han

sen med frue, fhv. kontorchef Hans Fre

deriksen, inspektør Jørgen Østerby, bryg

ger Jacobsens mindelegat og Børge Malm, 

Hellerup sejlklub m. fl. 

Formanden takkede kommunen for de 

nye bolværker og udtalte, at vi her i 

Sundby Sejl-Forening var glade og til

fredse med det arbejde, der var udført, 

men vi her i S.S.F. yder, og yder gerne, 

for at få det pænt hernede, og han hå

bede, at kommunens eneste havn ville 

være færdig med alt bolværksarbejdet til 

Københavns kommunes 800 års jubi

læum, så den med stolthed kunne vises 

frem. 

Formanden takkede overborgmester 

Urban Hansen, der er formand for kom

munens idrætsfond, for de 15.000 kr., 

som vi har modtaget til støtte for den 

nye tilbygning. Formanden takkede også 

Arne Møller for de 2400 kr., da han som 

kasserer ikke modtog sin gage, men 

skænkede den til S.S.F. 

Formanden omtalte også den nye 

kaskoforsikringsordning, som Dansk Sejl

union har indgået med forsikringsselska

bet Grøn og Witzske, hvor præmien går 

30 pet. ned, hvis man har et skadefrit år. 

Vi har fået afslag fra Brygger Jacob

sens mindelegat, men vi håber at komme 

i betragtning, når der igen er penge til 

uddeling, for her i S.S.F. gøres der et 

stort arbejde for ungdommen, og vi 

trænger hårdt til en ny juniorbåd. For

manden håbede, at inspektør Østerby nu 

ved selvsyn ville gøre sin indflydelse 

gældende overfor bestyrelsen for minde

legatet. Omtalte også, at vi her i S.S.F. 

hjælper kommunens ungdomsproblemer 

ved det arbejde, der bliver gjort for de 

unge med gratis ledelse. 

Ved benzinrefusionsmødet i Korsør 

havde formanden regnet ud, at vi i S.S.F. 

skulle have ca. 17.990 kr., hvilket er det 

største beløb, der bliver udbetalt til en 

klub. Takkede for det gode samarbejde 

med Dragør- og Kastrup sejlskub her i 

Amagerkredsen og mindede om, at Ama

gerkredsens kapsejlads blev holdt fra 

S.S.F. i år. 

Formanden omtalte overfor de kom

munale myndigheder, at vi for 12. gang 

ville afholde svagførerfest - med sejltur 

på Sundet og invitere 70 svagføre og 20 

samaritter som de andre år, da dette var 

en hjertesag for os her i S.S.F. at glæde 

vore svagføre venner. 

Børge Theil Hansen har skænket en 

optimistjolle til S.S.F., og formanden tak

kede for denne gave. 

Til at døbe optimistjollen havde besty

relsen udset fhv. kontorchef Hans Frede

riksen, som i mange år har været chef for 

jordkontoret, som S.S.F. er lejer hos. 

Optimistjollen fik navnet »Hans«, op

kaldt efter kontorchefen. 

Formanden sluttede med at udtale, at 

S.S.F. også kunne betyde: Sejlsport, sund

hed og fremgang. 

Efter formandens tale motiverede Sejr-

bo et leve for formanden for hans ener

giske arbejde for vor klub. 
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K L U B H U S  
OG 

F E S T E R  
SOMMERENS ARRANGEMENTER 

Fester: 

29. maj: Pinsefest. 

23. juni: Set. Hans fest. 

20. august: Sejlerbal i forbindelse med 

Amager kredsens kapsejlads. 

27. august: Svagføretur. 

3. september: Bal i forbindelse med påli-

delighedsløb. 

17.-18. september: Mannetur. 

8. oktober: Afriggergilde. 

16. oktober: Fællestur til WEST. 

SEJLADSER 

Aftenkapsejladser begynder onsdag den 

25. maj. 

Sidste aftensejlads inden sommerferien 

den 29. juni. 

JULI MÅNED: FERIE 

Sidste aftensejlads, onsdag den 24. au

gust. 

Amagerkredsens fælles kapsejlads: søn

dag den 21. august. 

Sølvbryllup 
Vor energiske formand Svend Larsen 

og hustru kan fejre deres sølvbryllup tirs

dag d. 31. maj 1966. 

En hilsen 
Fra vort æresmedlem, jordomsejleren 

Carl Nielsen og frue, modtog S.S.F. føl

gende telegram: 

Sundby Sejl-Forening, Amager Strandvej! 

Til lykke med dagen og med ønsket 

om en god sæson med god vind. Vi er 

desværre forhindret i at komme. 

Med sej lerhilsen 

Carl og Mimi Nielsen. 

Referat fra Dansk Sejl
union 

Langtursudvalget med deltagelse af 

Knud Christensen, Sigurd Hauschildt og 

Henning Melin har holdt møde i Hobro 

25/4 1966 til drøftelse af arbejdsopgaver. 

Fra Hauschildt forelå oplæg til udar

bejdelse af brochure på engelsk og evt. 

tysk til agitation i udlandet for danske 

farvande som cruising område, dels på 

grundlag af tidligere arbejde med sagen, 

dels inspireret af omtale i Yaxchting 

World, hvor Danmark er Kronborg og 

Tivoli. 

Imidlertid enedes man hurtigt om, at 

udvalgets første opgave måtte være at 

tage sig af opgaver til gavn for medlem

merne af klubberne under DS, så meget 

mere som en brochure ville blive en be

kostelig affære, sagen tages op til senere 

behandling. 

Blandt de ting, der oftest var hørt ud

trykt behov for, og som man også selv 

havde bemærket, var en forbedring af 

toiletmæssige forhold i havnene, idet man 

mange steder møder forhold, der mildt 

sagt er elendige. For at starte sagen, drøf

tedes udsendelse af spørgeskema til hav

nene, for dels at konstatere, hvad der 

fandtes, og for at henlede opmærksom

heden på, at der findes et behov for an

stændige toiletforhold for de sejlende 

gæster. 

I drøftelsen af de i PÅ KRYSS fore

kommende detail-skitser, som man fandt 

meget værdifulde og gerne så overført 

til danske forhold, gjorde Knud Chri

stensen opmærksom på mange hyggelige, 

men meget lidt besøgte steder i de syd

sjællandske farvande, men desværre men

te man, at Sejl og Motor havde for lille 

udbredelse til at kunne sprede oplysnin

gerne til de emner, man ønskede kontakt 

med, men måske kunne lidt mere cruiser-

stof give lidt større udbredelse. I stedet 

drøftedes udfærdigelse af skitser og an

det stof evt. i brochureform med reklame 

på bagsiden (oliefirma) til betaling af 

omkostningerne. En kombination med 

Sejl og Motor luftedes også. 

I lighed med avisernes ugentlige week

endturs-køreplan vedtog man at forsøge 

etableret et samarbejde med provinspres-

ADVARSEL!! 

Til stikkene på El-masterne 

må KUN tilsluttes dobbelt-

isolerede maskiner, der er 

mærket således li—il 

sen om ugentlige sejladsbeskrivelser, her 

ville det da blive nødvendigt med assi

stance fra kredsenes repræsentanter i de 

forskellige farvandsafsnit. 

Under emnet: manglende havneangi

velser på Til Søs kort, nævntes dansker

nes manglende interesse for at foretage 

opankring i stedet for altid at skulle lig

ge ved bolværk. 

Endvidere drøftedes: 

Strømkilde og tilførsel til lanterner 

specielt efter tilladelse til særlige toplys 

for SEJLERE. I både uden motor er det 

et problem med tilstrækkeligt strøm. 

Hauschildt gav en idé med en bremse-

lygtepærre til komb. 5/25 W til 6 volt 

batteri - tages til videre forskning. 

Foredragsvirksomhed i kredsene i vin

tersæsonen ønskes holdt med ret lokale 

emner (Limfjorden - Syd for Fyn -

Kattegats øer etc.). 

Brotilskud drøftedes og bifaldtes, så

fremt penge var disponible. 

En udgivelse af danske søkort i stil 

med de svenske bådsportskort efterlystes, 

men fandtes at blive for bekostelige. 

Udvalget imødeser gerne ideer til be

handling. 
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Senere på dagen var vi på besøg i lod

sens hjem, og næste dag tog han os på en 

biltur rundt til omegnens seværdigheder, 

den gamle by Agde med dens interessante, 

snævre gader samt til naturskønne egne 

langs kysten. Da vi om aftenen skulle tage 

afsked med lodsfamilien for at forsætte 

tidligt næste morgen, blev Anette meget 

overrasket, da hun blev kysset farvel af 

lodsfruen på ægte fransk maner. 

Vores sidste franske anløbsplads var 

Port Vendres, en by i en bjergkløft om

kring en naturlig havn, på nordsiden af 

Pyrenæernes fremspring i Middelhavet. 

Her ordnede vi vores toldpapirer, sørgede 

for brændstof og købte ind, så vi var klar 

til at afgå til Spanien, men der gik næsten 

en uge, før vejret indbød til at tage turen 

rundt om Cap de Creux, Pyrenæernes 

østligste punkt. Her i Middelhavet er der 

jo ingen nære kyster eller øer til at give 

læ ved pålandsvind, så her må man altid 

vente på godt vejr. 

I Port Vendres blev vi naboer til den 

mærkeligste krydsning mellem en lystbåd 

og en røverborg, vi nogensinde har set. 

Det var en ganske lille motorsejler, pyn

tet med et utal af kanoner, staldlygter, sø

heste og snirkler i smedejern. Det hele kro

net af en halvanden meter høj skorsten 

med gnist-fang a la prærielokomotiv (og 

med det, der skulle forestille dampfløjten, 

på agterkant). Alt sirligt malet i rødt, gult 

og lyseblåt. Først troede vi, at det var 

noget, der var lavet til ære for turisterne 

til sommerens havnefester, men senere fik 

vi talt med ejeren, og det var tydeligt, at 

han mente det alvorligt. Men skibet var 

umuligt at sejle med. Al »pynten« vanske

liggjorde arbejdet på dækket, og da meget 

af det var af jern, må det gøre skibet 

ustabilt, og endelig var der i agtersalonen 

store vinduer, som søen eller havnekajerne 

nemt kunne slå i stykker. 

Langs kanaler 

og floder til 

Middelhavet 
med det gode skib „Bamse" 

Medens vi ventede på sejlvejr, brugte 

vi et par dage til scooterture rundt i om

egnen. Vi var på en tur til den interessante 

by Perpignan, og så et par spændende 

byer på vejen, og en anden dag var vi på 

en tur i Pyrenæerne. Scooteren har vi 

med os, stående på dækket under en pre

senning, og vi sætter den i land og tager 

den om bord med bommen, ligesom et 

fragtskib tager sin last om bord. 

Mandag den 24.-1. kunne vi med kik

kerten se grænsekontrolstederne inde på 

Pyrenæernes bjergveje, og så kunne vi 

skifte det franske gæsteflag ud med det 

spanske, og nogle timer senere var alle 

toldformaliteter klaret på få minutter i 

Rosas, vores første spanske havn. 

I de følgende dage forsatte vi mod Bar

celona, og vi var inde i flere spændende 

havne på vejen. En af havnene var så lille, 

at vi måtte lægge »Bamse« for anker midt 

i havnen, det var nærmest en bugt, lukket 

med et dige, men her var vandet til gen

gæld så friskt og klart, at vi lod os friste 

til et dejligt bad. Vandet var som hjemme 

i højsommeren, skønt vi kun var i slut

ningen af januar. 

I San Feliu de Guixols, hvor vi lå inde-

blæst, havde vi nogle hyggelige dage med 

besætningerne fra en dansk og en finsk 

fragtbåd. Anette og jeg opnåede endda at 

komme i finsk sauna om bord på det fin

ske skib. 

Vi tilbragte en uge i Barcelona, hvor vi 

havde fortøjet nær modellen af Colum

bus's skib, og vi fik mange spændende ud

flugter i byen. Vi købte os en lille bog, 

der på engelsk fortalte os om seværdighe

derne, og med den i lommen så vi både 

domkirken, søfartsmuseet og mange af 

byens parker og slotte, og vi var rundt 

på højdedragene omkring byen. Det høje

ste punkt, Tibidabo, er 519 m o. h., og der 

har man opført en stor kirke og omgivet 

den med et helt Tivoli med rutschebaner, 

karrusseller, luftgynger og svævebaner. 

Det var byens store udflugtssted, åben 

hele året. 

På en anden af vores udflugter i Barce

lona kom vi forbi domkirken, og der var 

man ved at fejre en eller anden særlig 

dag, formentlig en renselsesdag. Inde i 

kirken var der mange mennesker, alle i 

deres fineste forårspuds, og alle havde de 

lys med, som de ofrede ved de forskellige 

kapeller rundt om i kirken. På pladsen 

uden for kirken sad et orkester parat, og 

mange mennesker lagde overtøj og tasker i 

bunker på asfalten. Vi troede først, at der 

var tale om en indsamling, men da musik

ken begyndte at spille, dannede folk kæ

der og dansede en kædedans, der mindede 

om en slags folkedans. 

Nu vil vi slutte vores beretning for 

denne gang, og fra de spanske badestrande 

vil vi sende en hilsen til alle i S.S.F. med 

ønsket om en god sæson 1966, en sæson, 

der allerede har været i gang her, hvor 

man i lystbådehavnen er ved at lægge sid

ste hånd på klargøringen. 

Mange hilsener fra 

Anette og Bjørn Rambov. 

Øvelsesbåden 
Der er endnu plads at få ombord i 

øvelsesbåden på sommerens sejlads, så 

derfor ser jeg gerne, at også disse kan blive 

besat. For at komme med ud at sejle, er 

det en betingelse, at eleverne er med til 

at gøre øvelsesbåden sejlklar, så derfor 

meld dig førstkommende torsdag på kon

toret og snak med mig. Kontortiden er fra 

kl. 19.00-20.30 hver torsdag. 

Skolechef 

Arndt Adrian 
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fordelagtigst 

hos BACHER 

GULE JAKKER K. 3L j~€ 

do. BENKLÆDER # | ; lf|7 

JOLLEBENKLÆDER '' I 

Elvstrøms Flydeveste \ i P | 
til voksne og børn! |l I \ 

ORIG. ENGELSKE l\ 7 I 1 j 

SØMANDS GENSERE >*>V j—j 

DUNLOP SEJLERSKO O 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer ^ 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, 
FILIAL GROKTTORVET 59 • VAlby 238 

B. MIDTGAARDS BAADEBYGGER1 
KLØVERMARKSVEJ 32 . SUNDBY 

Her er familiebåden, lystfiskerens drem og den hurtige, 
planende kabine-krydser i ét. 

BMB22'  

B. MIDTGAARDS 
BÅDEBYGGERI 

K L Ø V E R M A R K S V E J  3 2  -  K Ø B E N H A V N  

T L F .  S U .  6 2 4 3  

CABINE CRUISER 
Dette smukke fartøj forener mo
derne formgivning og teknisk 
snilde med absolut førsteklasses 
bådebyggeri. 

Den rummelige kahyt har3sove-
pladser, klædeskab, pantry med 
2 blus, stålvask, køkkenskab med 
skuffer, vandtank med pumpe og 
separat toilet. 30 liter køleskab 
Elektrolux. 

BMB 22' Cabine Cruiser leveres 
med skrog af glasfiberarmeret 
polyester eller som luksusud
gave i fineste afrikanske ma
hogni. En 110 hk GM Mercrui-
ser in/outboard motor giver en 
marchhastighed på ca. 26 knob. 
Kan også leveres med 60 hk 
dieselmotor til en fart på 18 
knob. 

Skrogets hensigtsmæssige kon
struktion giver båden en blød 
og behagelig gang, og den pla
ner ved en fart på ca. 13 knob.. 

man/m 

vras%> 66 

lyddæmpning 
kraftudnyttelse 
benzinøkonomi 

-  de bedste påhængsmotorer, der 

nogensinde er bygget: 

Landets bedste og mest omfatten

de marineprogram - joller, runa-

bouts, daycruisere, trailere, søgå

ende cabincruisere og sejlbåde -

alt i  marinemotorer og -ti lbehør 
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Kontoret 

er lukket i juli 

på grund af 

ferie! 

Gælder det annoncer? 
Så tal med Arne Abildhøj 
Telefon: 50 48 28 - 50 42 19 

GRON& WITZKE AIS 
F O R S I K R I N G S - A K T I E S E L S K A B E R N E  

ABSALON - SKANDINAVIA 
SAMARBEJDENDE SELSKABER 

K Ø B E N H A V N  K .  C E N T R A L  9 3 1 6  

• LI 

M A RI  N  AT 
YACHTLAK 
. . . . en ualmindelig fyldig og 

glansfuld lak med god mod

standsevne overfor klimatiske 

påvirkninger. 

LEVERANDØR TIL DET Sig KG L. DANSKE HOF 

SADOLIN & HOLMBLAD 
A K T I E S E L S K A B  

Ansvarsforsikring alene 

til nye reducerede 

præmier. 

LYSTFARTØJS-

F O R S I  K R I N  G  

N Y H E D !  

Også for lystfartøjer ydes der nu præmie

nedsættelse for skadefrit år på den kom

binerede ansvars- og kaskoforsikring. 
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ØRESUNDSRÅDETS BESØG PÅ SALTHOLM 

Den 8. juni afholdt Øresundsrådet mø

de på Tårnby rådhus angående Øresunds

broen og flytning af lufthavnen. Efter 

mødet skulle de ca. 100 deltagere en 

rundtur i bus på Amager, hvorefter del

tagerne skulle bese Saltholm. 

Fra overborgmesterens sekretariat ved 

hr. kontorchef K. Meyer havde vor for

ening modtaget en henstilling om at yde 

hjælp med overfarten til øen, da hjemme

værnets minestryger stak for dybt til at 

gå helt ind til øen. S.S.F. havde en halv 

snes både klar til at løse opgaven, en 

speedbåd var til rådighed for TV. 

Hjemmeværnets minestryger under 

kommando af kaptajnløjtnant Lichtenberg 

tog ca. 25 deltagere. Falk/Zonen sørgede 

for, at nogle SAS-stewardesser kom over 

til Saltholm med paraplyer til os alle, 

såfremt der skulle komme en byge, men 

heldigvis var vejret meget fint, et rigtigt 

magsvejr for motorbåde. Kl. ca. 15 star

tede vi fra Sundby Sejl-Forening med 

minestrygeren som førerbåd. Jeg var i 

båd nr. 7, motorbåden »Karina« med 

ejeren Weyke som fører og Svensson som 

bedstemand, vi skulle have 10 deltagere 

med over, men vi blev kun 7, for nogle 

kom i andre både, og stadsingeniøren 

ville sejle i direktoratets båd, da den nu 

engang var ude på vandet. 

Ved S.S.F.s foranstaltning var der for

delt glas ombord i alle både, så der midt

vejs kunne blive serveret en gammel 

dansk dram for deltagerne. 

Ved ankomsten til Saltholm pilede de 

hurtiggående både ud til den, et stykke 

ude opankrede minestryger, for at få del

tagerne i land. Og hvilken overraskelse, 

der holdt vogne forspændt med traktorer, 

så vi alle blev kørt til kroen, hvor efter

middagskaffen ventede. Derefter var der 

rundtur på øen med de godt med tæpper 

og puder polstrede vogne, det er jo ikke 

hver dag, der kommer så fine gæster der

over. Jeg må ærligt sige, at jeg blev over

rasket over, at så mange traktorer var i 

brug derovre. Det var en herlig tur, og 

vi stoppede flere steder, for at deltagerne 

kunne danne sig et skøn af øens mulig

heder til dens kommende formål. Vi 

stoppede op ved nogle gamle gravsten 

fra 1807, antagelig en gammel kirkegård. 

TV havde samtaler med formanden for 

øens ejerlaug samt overborgmesteren. Og 

jeg tror, de var enige om, at Saltholm ad 

åre skulle blive storlufthavn, og at Øre

sundsbroen skulle gå over den. Ved af

sejlingen fra øen sejlede nogle af vore 

både de svenske gæster til trappen ved 

Havnegade/Nyhavn. Andre sejlede til 

Kastrup med deltagerne fra Amager og 

S AS-stewardesserne. 

Til slut skal nævnes, at der på over

borgmesterens sekretariats foranstaltning 

var lånt redningsveste hos marinen, og 

hver deltager fik et udsnit af søkortet i 

stor målestok over Saltholm samt en 

erindringsgave fra SAS. 

Det var en dag, som vor forening kun

ne glæde sig over. Alt klappede som det 

skulle, og kommer der en anden gang, 

hvor der igen bliver bedt os om at løse 

en lignende opgave, så håber jeg, at vi 

kan løse den lige så fint. ™ ? 

ØRESUNDSRÅDETS TAK TIL  S.S.F.  

Hr. formand Svend Larsen, 

Sundby Sejlforening, 

Amager Strandvej, S. 

På Øresundsrådets vegne vil jeg gerne 

takke for den store imødekommenhed og 

bistand, der blev givet af Dem, forenin

gen og dens enkelte medlemmer i for

bindelse med rådets besigtigelse af Salt

holm den 8. juni 1966. 

Der var almindelig tilfredshed og be

undring blandt turens deltagere over den 

måde, hvorpå sejladsen var tilrettelagt, og 

også jeg vil gerne udtale min anerken

delse af det gode arbejde og den store 

hjælpsomhed, der blev udvist fra for

eningens medlemmers side, idet jeg beder 

Dem viderebringe rådets tak til alle dem 

fra Sundby Sejlforening, som deltog i 

arrangementet. 

Jeg har fået tilslutning til, at der som 

påskønnelse for Deres forenings imøde

kommenhed og gode udførelse af den 

påtagne opgave af Øresundsrådet udsæt

tes en præmie til en af Deres konkurren

cer. 

Med venlig hilsen 

Urban Hansen, 

rådsformand. 
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Nye medlemmer 

som søger optagelse 

L SimcL&jj. SojUfiohMLrify 

Aktive: 

Arne H. Lindsnæs, 

Backersvej 181, S. 

Jolle. 

Torben Madsen, 

Brandholms allé 13 C, Vanløse. 

Mtb. »Pimpernehl«. 

Mogens W. Mathisson, 

Fasanvænget 72, Dragør. 

u/bd. 

Leif G. Henriksen, 

Østrigsgade 3, S. 

u/bd. 

Knud B. Hansen, 

Tranehusvej 13, Kastrup. 

Spd. 

Ove Pedersen, 

Cypernsvej 9, S. 

Jolle »Lis«. 

Helge E. Bergkvist, 

Bremensgade 69, S. 

Jolle. 

Lars P. M. Petersen, 

Messinavej 21, S. 

u/bd. 

Erik W. Helstrup, 

Englandsvej 94, S. 

u/bd. 

Knud E. Jensen, 

Sophienhøjvej 5 C, S. 

u/bd. 

Niels P. V. Andreasen, 

Cumberlandsgade 13, S. 

u/bd. 

Helmer C. E. Eifoss, 

Ramundsvej 18, S. 

Mtb. »Terieviken«. 

Anker Hansen, 

Ndr. Fasanvej 16, 4., F. 

u/bd. 

Karl Kristian Thorup, 

Englandsvej 160, 

H/F Engvang. 

u/bd. 

Søren Landsgrav Kristensen, 

Hessensgade 48, 2. S. 

u/bd. 

Jens Plovmand Andersen, 

Borups Allé 114, st. th., N. 

Mtb. HUGIN. 

Juniorer: 

Irving Johansen, 

Engvej 63, S. 

Peter Bilmose, 

Niirnberggade 8, S. 

Kurt Jeppesen, 

Holmbladsgade 102, S. 

Jack Olsson, 

Muciagade 3, S. 

Kurt Nielsen, 

Prinsessegade 77, K. 

Søren Jørgensen, 

Grækenlandsvej 33, S. 

Michael Rasmussen, 

Kirsten Kimersvej 14, S. 

Poul Larsen, 

Moselgade 6, S. 

Ole Nielsen, 

Maglebo 7, Kastrup. 

Kjell Nilsson, 

Dueoddevej 9, Kastrup. 

Passive: 

Harley S. Andreasen, 

Marengovej 10, S. 

Leif R. Christensen, 

Moldaugade 4, S. 

Else O. Helstrup, 

Englandsvej 94, S. 

Jørgen Hansen, 

Belfastvej 14, S. 

Erling Christensen, 

Røde Mellemvej 122, S. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Nu da bådene er sat i 

vandet, anbring klodser 

og bukke efter plads

mandens anvisning og 

ryd op, så pladsen ser 

pæn ud. 

HUSK! 
Inden du sejler ud: 

Vælg rigtigt udstyr. 

Instruer passagererne. 

Sejl langsomt i havne og nær badende. 

Husk søens færdselsregler. 

Er vejrforholdene gunstige. 

Negligér ikke dit ansvar som fører. 

Start ikke unødvendige eftersøgninger. 

Yd dit bedste for sikkerheden til søs. 

Nyd saa turen med god samvittighed. 

K L U B H U S  
OG 

F E S T E R  
SOMMERENS ARRANGEMENTER 

Fester: 

20. august: Sejlerbal i forbindelse med 

Amager kredsens kapsejlads. 

27. august: Svagføretur. 

3. september: Bal i forbindelse med påli-

delighedsløb. 

17.-18. september: Mannetur. 

8. oktober: Afriggergilde. 

16. oktober: Fællestur til WEST. 

SEJLADSER 

Sidste aftensejlads inden sommerferien 

den 29. juni. 

JULI MÅNED: FERIE 

Sidste aftensejlads, onsdag den 24. au

gust. 

Amagerkredsens fælles kapsejlads: søn

dag den 21. august. 
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(Tia. 

Fra 1. juli 1966 skal portene være lå

sede, og vi henstiller til medlemmerne at 

låse efter sig, når de har passeret. 

Nøglen, der passer både til portene og 

de nye toiletter, kan købes hos restaura-

tricen og i kontorets åbningstider. 

* 

Bestyrelsen henstiller til medlemmerne, 

at når de har flyttet rundt med stole og 

borde uden for klubhuset, så at sætte 

dem på plads igen hvorfra de har taget 

dem. 

Det er ikke meningen, at formanden 

eller andre skal sætte det hele på plads, 

for at der igen kan se pænt ud uden for 

vort klubhus. Det må absolut være i alles 

interesse. 

BESTYRELSESMØDET DEN 6. JUNI 

1. Formanden bød velkommen. Oplæ

ste diverse skrivelser. Der var bl. a. en 

skriftlig opsigelse fra pladsmand Munk, 

der ønskede at fratræde sin stilling af 

helbredsmæssige hensyn. 

Der var kommet en ny forsikrings

police på klubhuset, som nu, med inven

tar og flagmast o.s.v., er forsikret for 

kr. 522.000, en sum som stiger automa

tisk i takt med prisstigningen. 

Det meddeltes fra OK, at traktolinen 

er steget med 1 øre pr. liter fra 1. juni. 

En henvendelse fra overborgmesterens 

sekretariat med anmodning om hjælp til 

at sejle 110 mødedeltagere fra Øresunds-

rådet til Saltholm den 8. juni toges til 

efterretning, og man var enige om, at 

S.S.F. skulle yde hjælpen. 

Formanden oplyste, at der nu er tegnet 

30 ansvarsforsikringer hos Grøn & 

Witzke efter de nye regler. 

Der er nu kommet rukolåse i alle lå

gerne. Adrian og Sv. Jensen mente, at 

det burde have været smæklåse, da med

lemmerne er utilbøjelige til at have den 

ulejlighed at låse efter sig, når de er gået 

ud. Man enedes dog om, at man vil se 

tiden an og se, hvordan det udarter sig 

med det nuværende system. 

Formanden ankede over, at pladsman

den havde sat strand jægernes både på 

land omkring affaldsbunken på Sdr. 

Plads, så at man ikke kan komme til at 

brænde affaldet af. 

Endvidere ankedes der over, at der bli

ver flyttet for meget rundt med bordene 

og stolene foran klubhuset. Sv. Jensen 

lovede at lave ankre, således at bordene 

kan fastlåses. 

2. Protokollen oplæstes. Intet at be

mærke. 

3. Sv. Jensen fremførte forslag om en 

skæringsdag for aflåsning af lågerne. 

Man enedes om at 1. juli skal være skæ

ringsdato, samt at lade avertere i med

lemsbladet, at 1. juli er datoen, så med

lemmerne kan sikre sig nøgler forinden. 

Svend Jensen havde endvidere en lang 

liste over forskellige arbejder på pladsen, 

som han ønskede udført, men da det var 

arbejder, som alle koster penge, må de 

fleste af dem stilles i bero, til vi får nog

le flere penge i kassen, og noget af det 

første må blive asfalt på Sdr. mole. 

Fra havneudvalget klagedes der end

videre over mangelfuld affendring af 

mange fartøjer samt for store fortøjnings-

sten. Det henstilledes til havneudvalget 

at få vedkommende medlemmer til at få 

sagerne bragt i orden. 

4. Fra klubhusudvalget var der ønske 

om at få udført reparation på alle de 

borde og stole i restaurationen, som træn

ger til det. 

5. Skolechefen oplyste, at øvelsesbåden 

sejlede, men det var ønskeligt, at der bli

ver gjort noget for at få langt flere del

tagere. Eventuelt vil man lade passive 

medlemmer få adgang til at deltage på 

sejlerskolen. 

Adrian oplyste, at han havde sagt nej 

til gamle medlemmers ønske om at kom

me på øvelsesbåden, idet de pågældende 

havde meldt sig så sent, at øvelsesbåden 

var klargjort. De gamle medlemmer ken

der jo reglen, at man skal være med til 

at klargøre øvelsesbåden for at komme 

med på skolen, hvor imod nye medlem

mer, som ikke kender reglen, stadigvæk 

vil være velkomne. 

6. Juniorlederen udtalte, at der søndag 

den 5. juni havde været afholdt et junior-

møde, der havde været fremført en del 

klager og ønsker, men Keller mente, at 

sagen nu var i orden igen. En af kla

gerne var bl. a. den, at der ikke var kom

pas i nogen af juniorbådene, og bestyrel

sen enedes om, at der skal indhentes til

bud på kompasser, så bådene kan blive 

udstyret med det nødvendige grej. 

7. Fra kapsejladschefen oplystes, at et 

par medlemmer havde insisteret på at få 

indbetalte startpenge tilbagebetalt, da de 

til en aftensejlads ikke var gået til start 

på grund af vejret. 

Den samlede bestyrelse var dog enige 

i, at startpenge ikke betales tilbage, når 

ikke hele aftensejladsen aflyses, ligesom 

at sejlads på KREDIT ikke må finde sted. 

8. Til eventuelt var der intet. 

Mødet sluttedes kl. 24. 

Sign. Sv. Larsen, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Hynder og presenninger til lystbåde syes efter mål 
AIIACIER S li III. Overgaden over Vandet 48 

ASta 4003 • Stlndby 3833 
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SIKKERHEDEN TIL  SØS 
Uddrag af en artikel af styrmand J. Dall, D.S.B. 

(fortsat) 

Flydemidlerne i de moderne joller spiller 

jo en meget væsentlig rolle, da polyester 

armeret med glasfiber har større vægtfylde 

end vand, og dårligt fremstillede eller util

strækkelige flydemidler har kostet mange 

menneskeliv. 

På Ringkøbing fjord skete således sidste 

år en ulykke, hvor to mennesker druk

nede, fordi den i henhold til brochuren 

»synkefri« jolle netop ikke var synkefri. 

To mænd og en dreng var taget ud i en 

plastic-jolle for at røgte garn, og deres 

eneste redningsmiddel var en oppustet au-

tomobilslange. 

Jollen kæntrede, og da kun den ene 

mand kunne svømme, blev den anden med 

drengen ved den kæntrede båd i tiltro til, 

hvad brochuren havde fortalt. Da hjæl

pen nåede frem, var de to ved jollen samt 

denne forsvundet. 

Jollen blev hævet, og dens opdriftsmid-

ler, lufttanke af glasfiberarmeret plastic 

støbt sammen med jollens bund og sider, 

underkastet en omhyggeligt undersøgelse. 

Det viste sig nu, at tankene var lige så 

lække som et sold. 

Til fabrikantens ros skal siges, at pro

duktionen af denne jolle er indstillet. 

Et særligt grelt eksempel fra i år skal 

ikke udelades her: 

En koncern med speicale inden for kolo

nialbranchen ønskede at udvide sit gebet 

til havet, hvorfor man allierede sig med en 

fabrikant af plastic-redningsbåde. Prisen 

blev presset, på bekostning af hvad), og 

der kom et misfoster af et badedyr ud af 

samarbejdet. Dette misfoster fik betegnel

sen (jolle) og var vel hverken værre eller 

bedre end så mange andre på markedet, 

men nu kommer det grelle. 

For at en virksomhed kan få sin virk

somhed godkendt til fabrikation af plastic

redningsbåde, må han opfylde strenge krav 

og normer, stillet af blandt andet Lloyds 

Register of shipping og Statens Skibstil

syn. 

Nu kommer kolonialkoncernen atter ind 

i billedet; en af dets smarte reklamekon

sulenter kendte dette forhold, og i bro

churer for den omtalte jolle samt i kon

cernens eget blad henledes læserens op

mærksomhed herpå, hvilket naturligvis 

utilsigtet kan bibringe ham den opfattelse, 

at jollen er godkendt af Lloyds i London. 

Dansk Varedeklarations Nævn er nu, på 

opfordring af Søsportens Sikkerhedsråd, 

gået i gang med udarbejdelsen af de krav, 

man må stille til småbåde af denne art, 

for at de skal kunne opnå varedeklara

tion. Efter min mening er der særlig en 

ting, varedeklarationsnævnet bør lægge 

vægt på, det er det garantibevis, der skal 

medfølge ved ethvert jollesalg. Dette ga

rantibevis må indeholde oplysninger om 

jollens egenvægt, opdriftsmidlernes maksi

male bæreevne, den maksimale motorkraft 

jollen må belastes med, det antal personer 

jollen må medføre, samt den maksimale be

lastning i kg den må udsættes for, og ikke 

mindst må der være en materialedeklara

tion påtrykt dette garantibevis. 

I denne artikel har hidtil kun plastic

joller været nævnt, men i de senere år er 

der fremkommet andre materialer til båd-

fremstilling, og naturligvis er nye metoder 

taget i brug, for at disse materialers gode 

egenskaber har kunnet udnyttes fuldt ud. 

Her skal nævnes (plywood), der har gjort 

jollebygning til hvermands sag, samt den 

mere avancerede laminatkonstruktion af 

joller, populært kaldet bagte joller, idet 

hærdningen finder sted under varmepå

virkning; men særligt ét materiale har vun

det indpas ved jollefremstilling, og det er 

saltvandsbestandig letmetal. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, 

at jeg foretrækker joller af dette sidst

nævnte materiale, idet det har så mange 

gode egenskaber, at det let opvejer, jol

lerne er ensmule dyrere i anskaffelse, men 

denne merpris er alligevel en billig livsfor

sikring. Disse joller er fantastisk stærke, 

lette at transportere og kræver absolut in

gen vedligeholdelse. 

Der findes på markedet danskbyggede 

helsvejsede letmetaljoller, der er fremstillet 

efter »british ship and boatbuilders natio

nal federation«s normer, hvorpå fabrikken 

giver 3 års garanti, og det er lige meget, 

hvad der går i stykker, så vil man reparere 

gratis. 

Mig bekendt findes ingen andre bådfa

brikanter herhjemme, der giver nogen som 

helst garanti. 

Kommet hertil kunne jeg i grunden godt 

komme med en masse redegørelser for, 

hvordan De skal forholde Dem i en nød

situation, forklare hvordan man rigger et 

nøddrivanker til af plastic-spanden for at 

holde stævnen imod bølgerne, hvorfor man 

altid straks skal kaste anker, mens man 

roder med en genstridig motor, hvorfor 

man altid skal lytte til lokalkendtes råd 

om vind og strømforhold og meget mere, 

men jeg går ud fra, at hvis De er interes

seret i sejlads, sætter De Dem selvfølgelig 

til bunds ind i alt om sejlads med småfar

tøjer, inden De sejler ud. 

Jeg vil dog til slut henlede Deres op

mærksomhed på følgende: en moderne 

jolle af kunststof har et højere liggende 

tyngdepunkt og deraf ringere stabilitet og 

kan derfor ikke have de samme sejlads-

mæssige egenskaber som en god gammel 

træbåd! 

Efterskrift: 
I fjor mistede 38 mennesker livet ved 

ulykker med småbåde. Gennemsnittet for 

de sidste 30 år har ellers ligget mellem 

20 og 30. Ulykkestallet er i år indtil nu 

en halv snes stykker. 

Varedeklarationsnævnet forbereder nu 

regler for, hvordan fartøjer på 18 fod 

og derunder skal være indrettet og ud

styret for at opnå godkendelse. 

Formanden for Søsportens Sikkerheds

råd, orlogskaptajn Joh. Erik Undén er 

tidligere formand for et teknisk udvalg 

under Dansk Varedeklarationsnævn, der 

i et årstid har arbejdet på opstillingen af 

fornuftige regler for småfartøjer under 

18 fods længde. Udvalgets arbejde er 

snart tilendebragt, men de regler, som nu 

kan ventes opstillet, vil ikke kunne på

bydes. Til gengæld håber man, at folk vil 

undlade at købe småfartøjer, som ikke 

har deklarationsnævnets stempel. 

Ud over den almindelige sikkerhed, 

som skal knytte sig til selve fartøjet, kan 

det forventes, at navnet går ind for for

skelligt udstyr, som automatisk skal følge 

et nyt fartøj, såsom redningsveste og an

det nødgrej, oplyser Undén. 
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Til alt dette kommer et intensiveret 

oplysningsarbejde gennem Søsportens Sik

kerhedsråd. Alene de to sidste kæntrings-

ulykker med joller (tre omkomne, mange 

i livsfare) demonstrerer tilsidesættelsen 

af mindst tre grundlæggende regler for 

jollesejlads, ingen bar redningsvest, og to 

omkom, fordi de forsøgte at svømme i 

land i stedet for at blive ved det synkefri 

fartøj, tilmed da vandets temperatur var 

kritisk for en længere svømmetur. 

Uddrag fra en artikel i Politiken. 

DISTANCER I  SØMIL 
målt fra vort havneindløb 

Til vore juniorer og 

jollesejlere I 
Nu er bådene klargjort til sæsonen med 

alle dens kapsejladser, feriesejladser, og 

den sundhed en god sæson giver. 

Denne aktivitet i klubben er noget, der 

glæder os ældre medlemmer, selv om der 

i det daglige liv på pladsen godt kan 

falde nogle drøje ord om ungdommens 

væremåde, bunder det ikke særligt dybt. 

Jeg kan trøste jer med, at disse ord altid 

er blevet udtalt om ungdommen, vi ældre 

har hørt det samme i vor ungdom. 

Men en ting syntes jeg, at det er beret

tiget at sige til jer, og det er: Det syntes 

som om, at de goder I har, nede i hav

nen, er kommet for let til jer. Vi senio

rer hører aldrig fra jer (kun på general

forsamlingen, når I skal have støtte, er

farer vi, at der eksisterer en ungdoms

afdeling i S.S.F.). 

Tænk lidt på, at vi er flere ældre med

lemmer, der har gjort en indsats for at 

starte den juniorafdeling, som vi har nu, 

og denne indsats var ikke blot økonomisk, 

Lystbaadehavnen (Langelinie) 3,1 

Lystbaadehavnen (Svanemøllen) 4,1 

Hellerup Havn 4,7 

Skovshoved 6,1 

Bellevue Bro 7,1 

Taarbæk 7,7 

Strandmøllen 9,0 

Vedbæk 11,5 

Rungsted 13,8 

Nivaa 16,5 

Sletten 17,9 

Humlebæk 18,9 

Espergærde 20,0 

Snekkersten 20,8 

Helsingør, nord 23,2 

Hornbæk 29,6 

Gilleleje 34,6 

Hundested 54,0 

Rørvig 57,0 

Saltholm (Barakkebro) 3,6 

Saltholm (Lusebro) 3,3 

Kastrup 2,1 

Dragør 5,0 

Drogden Fyr 8,5 

Køge 25,2 

Stevns Fyr 25,0 

Skanør 

Rodvig 29,0 

Lund 32,0 

Fakse Ladeplads 36,8 

Præstø 43,8 

Klintholm Havn 47,0 

Hesnæs Havn 60,5 

Bøgestrømstønde 36,4 

Nyord 44,8 

Stege 49,2 

Kallehave 47,4 

Stubbekøbing 59,5 

Vordingborg 58,0 

Mølle Havn 38,4 

Hoganas 33,4 

Viken 29,2 

Hålsingborg 22,8 

Råå 20,2 

Ålabodarne 17,2 

Kyrkbacken 14,9 

Landskrona 14,6 

Backviken 14,8 

Barseback 10,5 

Lomma 14,1 

Malmo 13,1 

Limhamn (gennem Drogden) 11,7 

Klagshamn 12,1 

16,5 

men der blev også ofret fritid på sagen. 

Jeg ofrede en hel vinters fritid for at 

bygge de første to juniorbåde. Dette er 

ikke skrevet for at prale, men kun for at 

vise jer den store indsats der blev gjort, 

ikke alene fra min side, der var mange 

af medlemmerne, der gjorde et stort styk

ke arbejde for at starte juniorafdelingen, 

og flere af dem er døde nu. 

Jeg tror ikke, at I skænker det en tan

ke, at vi stadig er mange, der er levende 

interesserede i de unges sejlads og færden 

i vor klub. Hvis I virkelig ville sige tak 

for indsatsen, så ville i kunne gøre det 

ved at skrive til bladet om jeres kapsej

ladser, ferieture eller om det daglige liv 

i havnen, og alt vil bladet og vi modtage 

med taknemmelighed. 

I skal ikke være bange for at skrive; 

skriv som om i fortalte en god ven om 

jeres oplevelser. Lige ud af karsken 

bælg, frisk og naturligt. (Skulle der ind

snige sig et par stavefejl, så vær ikke ked 

af det, vi på redaktionen skal nok rette 

dem). 

Bladet har de sidste par år savnet at 

høre fra jer. 

Tænk på, at vi er mange medlemmer, 

der kun hører fra jer gennem bladet. 

Jo større aktivitet fra jeres side, også 

med hensyn til indlæg i bladet, des større 

hensyn til jer fra de ældres side, også 

rent økonomisk. 

Vi glæder os her på redaktionen til at 

modtage den strøm af breve, der vil kom

me i denne sæson. 

Gubbefar. 

Tak! 
Jeg vil gerne her igennem vort blad 

takke alle fra S.S.F., som har glædet Erna 

og mig, for den opmærksomhed, der 

blev vist os på vor sølvbryllupsdag. 

Svend Å. Larsen. 



B.H.K. 3 DTriola 

3-cyl. ferskvandskølet FORD dieselmarinemotor 
på 35 HK v/2250 o/m kontinuerlig ydelse. 

En robust, driftsikker og altid startvillig motor. 

Bygger på samme detaljer som indgår i vor for
længst gennemprøvede FORD 4- og 6 cyl. 
„MAJOR" og „SAMSON" dieselmarinemotorer. 

Af standstardudstyr indgår blandt andet: 
12 volts elektrisk udstyr, olieudtømnings-håndpumpe, 

instrumenttavle, hydraulisk BORE WARIMER reverse/ 
reduktionsgear. 

Se den, hør den og De vil blive forbavset. 

Priser fra for. !M»00.00 

B.H.K. Sundkrogsgade 15, Kbhvn. 0 
Telf. *2915 20 

Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 

fordelagtigst 

hos BACHER 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER] • 

JOLLE BEN KLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
£ til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUIMLOP SEJLERSKO £ 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22,4
A

5^35 
F I L I A L  G R Ø N T T O R V E T  ? »  -  V A l b y  2 3 8  

B. MIDTGAARDS BAADEBYGGER1 
KLØVERMARKSVEJ 32 . SUNDBY 

Her er familiebåden, lystfiskerens drem og den hurtige, 
planende kabine-krydser i ét. 

BMB22'  

^r-ir 

B. MIDTGAARDS 
B Å D E B Y G G E R I  

K L Ø V E R M A R K S V E J  3 2  -  K Ø B E N H A V N  

T L F .  S U .  6 2 4 3  

CABINE CRUISER 
Dette smukke fartøj forener mo
derne formgivning og teknisk 
snilde med absolut førsteklasses 
bådebyggeri. 
Den rummelige kahyt har 3 sove
pladser, klædeskab, pantry med 
2 blus, stålvask, køkkenskab med 
skuffer, vandtank med pumpe og 
separat toilet. 30 liter køleskab 
Elektrolux. 
BMB 22' Cabine Cruiser leveres 
med skrog af glasfiberarmeret 
polyester eller som luksusud
gave i fineste afrikanske ma
hogni. En 110 hk GM Mercrui-
ser in/outboard motor giver en 
marchhastighed på ca. 26 knob. 
Kan også leveres med 60 hk 
dieselmotor til en fart på 18 
knob. 
Skrogets hensigtsmæssige kon
struktion giver båden en blød 
og behagelig gang, og den pla
ner ved en fart på ca. 13 knob.. 

mERCURY 

EB 

lyddæmpning 
kraftudnyttelse 
benzinøkonomi 

-  de bedste påhængsmotorer, der 

nogensinde er bygget: 

Landets bedste og mest omfatten

de marineprogram - joller, runa-

bouts, daycruisere, trailere, søgå

ende cabincruisere og sejlbåde -

alt i  marinemotorer og -ti lbehør 

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: M.ANDREASEN, NYRNBERGGADE 50, AM 8384 u .  TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGAARDSVEJ 4,  KBH. V. TELEFON: 35 67 88 



fémi 

SUNDBY SEJL-
,  F O R E NIH G5  

NlIinSEER 8 AUGUST 1966 25. ÅRGANG 

GENNEM DAL S LANDS KANALENS SLUSER 



S I D E  2  S S F N R .  8  

O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0  > c 

^

SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, 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: Sv. Jensen, Præstefælledvej 95 50 78 95 

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 A m  1 8 1 9  

Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 1966 
Skolechef: Arndt Adrian, Gyldenrisvej 30, 3. th., S 51 42 13 
Kapsejladschef: Viggo Hind, Kingosvej 54, Tåstrup 992352 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 7118 y 
Bestyrelsesværelse SU 35 80 

, ( »Shoppen« 
Pladsmand: Svend Schack, Vittrup Alle 44, Kastrup 287 

3 oc 
O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o "  

li asserer 

formanden og* 

havneudvalget 

træffes 
hver torsdag: 
kl. 1»—20.30 
i klubhuset 
tlf. SU 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

LYSTFARTØJS-
F O R S I K R I N G  

Gælder det annoncer? 
Så tal med Arne Abildhøj 
Telefon: 50 48 28 - 50 42 19 

N Y H E D !  

Også for lystfartøjer ydes der nu præmie

nedsættelse for skadefrit år på den kom

binerede ansvars- og kaskoforsikring. 

Ansvarsforsikring alene 

til nye reducerede 

præmier 

GRØN &WITZKE AIS 
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABERNE 

ABSALON-SKANDINAVIA 
S A M A R B E J D E N D E  S E L S K A B E R  

K Ø B E N H A V N  K .  C E N T R A L  9 3 1 6  

• • 

M A RI  N AT 
YACHTLAK 
. . . .  e n  u a l m i n d e l i g  f y l d i g  o g  

glansfuld lak med god mod

standsevne overfor klimatiske 

påvirkninger. 

LEVERANDØR TIL DET KG L. DANSKE HOF 

SAD OLI N & HOLMBLAD 
A K T I E S E L S K A B  
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Sundby Sejl-Forening ønsker tillykke med 

K. D. Y.s 100-års dag 

og bringer en tak for mange års trofast pioner

arbejde for dansk sejlsport. 

( Ti#. 

Bestyrelsesmødet den 4. juli 1966. 

1. Formanden oplæste diverse skrivel

ser, som toges til efterretning. Det oply

stes, at foreningen har søgt om bevilling 

til istandsættelse af bro og bolværk ved 

ndr. bassins søndre side, fra broen over 

kanalen langs nordsiden af klubhuset, i 

alt ca. 80 meter. 

Endvidere har man tilskrevet Køben

havns kommunes idrætsfond med ved

lagt regnskab over hafte udgifter i for

bindelse med toiletbyggeriet. 

Formanden opfordrede til større tilslut

ning til tegning af ansvarsforsikringer på 

fartøjerne. 

2. Protokollen oplæstes, ingen bemærk

ninger dertil. 

3. Den fungerende pladsmand, Svend 

Schack, havde forespurgt formanden, om 

han kunne tiltræde som pladsmand fra 

den 1. august, da hans nuværende arbejde 

besværliggjorde for ham at være til rå

dighed på pladsen om aftenen, som først 

bestemt. 

Bestyrelsen drøftede problemet, og 

man enedes om, at Schack kan tiltræde 

som timelønnet løsarbejder pr. 1. august, 

hvorefter man vil udarbejde den nye kon

trakt, som så vil kunne undertegnes den 

1. oktober. 

En kragejolle, som uberettiget henlig

ger på plads nr. 8, har Svend Jensen fået 

fuldmagt til at lade fjerne med foged

hjælp. 

Det skal henstilles til redaktøren, at 

han gennem medlemsbladet indskærper 

medlemmerne at sejle langsomt i havnen, 

samt at indsejlingsrenden SKAL betragtes 

som en del af havnen, og derfor også skal 

besejles langsomt, idet det voldsomme 

skruevand nedbryder skrænterne af den 

gravede rende. 

4. Fra klubhus- og festudvalg var der 

intet nyt. 

5. Sejlerskolen holder ferie, derfor in

tet nyt. 

6. Juniorlederen oplyste, at der allige

vel ville blive ferietur for nogle af ju

niorerne. Det henstilledes dog til junior-

lederen, at turen, med den ledelse der var, 

ikke må gå længere end til Vordingborg. 

7. Formanden oplyste, at Kastrup Sejl

klub har fået lavet nogle fine banekort, 

hvorpå også S.S.F.s baner er blevet tegnet 

ind. 

Endvidere har Wilh. Wieder fra 

Dragør udarbejdet sejladsbestemmelser 

for Amagerkredsen. 

Indbydelseskort til Amagerkredsens ho

vedkapsejlads er under udarbejdelse, og 

vil snarest blive sendt ud. 

8. Til eventuelt var der intet. 

Mødet sluttede kl. 22.00. 

Sign. Sv. Larsen, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 
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S V A G F Ø R E T U R E N  
Lørdag den 27. august kl. 14 

Når disse linier læses, er vel nok den 

bedste del af sommeren gået, og hvor

dan er vi så tilfredse med sommerens for

løb ? Jah, nogle har vel benytte tiden, når 

vejret var godt, thi noget godt vejr har vi 

jo haft, trods pessimisternes jammer, og 

foretaget nogle gode sejlture i vore skøn

ne farvande, andre har end ikke kunnet 

få smilet frem, når solen kom frem bag 

skyen, thi så fandt de det nederdrægtigt 

varmt! 

Sådan er nu livet og tilværelsen for de 

fleste af os, vi har det alligevel godt, i 

regnvejr som i solskinsvejr. 

Vi kan stå op af sengen hver morgen 

og gå på arbejde, og i fritiden kan vi 

sejle, eller vi kan lade være, som det nu 

passer os, vi kan samles i klubhuset og 

hygge os over en øl, medens vi rakker 

ned på vejret, bestyrelsen, regeringen og 

hvad ved jeg, og vi har det dejligt allige

vel. 

Nu nærmer vi os den tid, da vi igen 

skal til at tænke på vore medmennesker, 

som ikke har de samme betingelser som 

vi for at nyde livets goder, fordi de er 

svært handicappede, eller måske værre, 

lænkede til en rullestol, medmennesker, 

som altid lever på livets skyggeside, men 

som altid er parat til et stort smil, blot 

for et venligt ord. 

Det er jo ikke sjældent, at bestyrelsen 

henvender sig til medlemmer om støtte 

til det ene eller det andet formål, og jeg 

ved også, at det ofte er de samme med

lemmer, der trods godmodig småknurren 

hver gang spytter i bøssen, men her er 

en sag, som vi alle sammen kan samles 

om, idet hver eneste, nok så lille skærv, 

kan medvirke til at tænde lys i øjnene på 

vore svagføre venner, om det så blot er 

for nogle få timer, så ved jeg, at det er 

en fest, som de kan leve på i lange tider, 

lad os i erindringen genkalde indtrykket 

af de mange glade ansigter og lykkelige 

smil, ofte gennem tårer, og lad os så stå i 

kø for at få lov til at være med til at 

sprede glæde blandt vore venner. 

Jeg ved, at det er overflødigt at opfor

dre bådejerne til at stille både til rådighed 

på denne dag, og det har været rørende at 

se, hvad bådejerne har udfoldet af an

strengelser for at hygge om gæsterne un

der turene, og det er min faste overbe

visning, at de også i år vil møde op og 

gøre deres til at gøre en festdag ud af det. 

Derfor, vær med til at skabe glæde for 

vore venner, det er at skabe glæde for os 

selv. 

Reinhardt Hansen. 

Nye medlemmer 

som søger optagelse 

Simd&y. Sojjlfah&jwnq. 

Aktive: 

Otto Nielsen Mylund, 

Øresundsvej 84, S. 

Jolle. 

Juniorer: 

Pia Valet, 

Ramundsvej 18, S. 

Frank Christensen, 

Dublinvej 12, S. 

Passive: 

Johnny Mylund, 

Øreundsvej 84, S. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

K L U B H U S  
OG 

F E S T E R  
20. august: Sejlerbal i forbindelse med 

Amager kredsens kapsejlads. 

• 
27. august: Svagføretur. 

• 
Lørdag den 3. september kl. 16 

sejles der pålidelighedsløb for motorbåde, 

der sejles om vandrepokalen og andre 

udsatte præmier. 

• 
Lørdag den 8. oktober: 

Af riggergilde. 

• 
Søndag den 16. oktober: 

Fællestur til West. Nærmere i næste nr. af 

bladet. 

Ny pladsmand 
På grund af svigtende helbred har 

Jørgen Munk sagt sin stilling op som 

pladsmand, fra 1. august er han ble

vet afløst af vor nye pladsmand 

Svend Schack, der vil bestræbe sig 

på at udføre sit arbejde så samvittig

hedsfuldt som muligt, både for be

styrelsen som for medlemmerne. 

Vi ønsker Svend Schack god vind 

fremover. 
Red. 
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Motorbådsejere! 
Bestyrelsen må på det kraftigste 

henstille til alle førere af motorbåde 

at sejle langsomt gennem havnen og 

sejlrenden og ikke sætte farten op 

før de er ude af sejlrenden, og lige

ledes ved indsejlingen at tage farten 

af, når de er ved de yderste bøjer. 

Det koster foreningen mange penge 

om året til uddybning af sejlrenden 

og der kan spares en del, hvis alle 

motorbådsejere vil huske, at sejlren

den hører med til det område, hvor 

der skal sejles langsomt. 
Red. 

SØNDAG DEN 21. AUGUST 
KL. 11,00 

har Amagerkredsen — Dragør, Kastrup og Sundby — her

med fornøjelsen at indbyde til den årlige hovedkapsejlads 

for klassebåde, NL-både og joller ud for Sundby Sejl-For

ening. På jollebanen vil der blive sejlet 2 sejladser. 

Anmeldelsen skal være Sundby Sejl-Forening i hænde 

senest 

mandag d. 15. august kl. 18,00. 

Program kan afhentes i Sundby Sejl-Forenings klubhus, 

telefon 58 32 96, lørdag den 20. august indtil kl. 20. Ind

skud kr. 15,— for alle bådtyper, betales ved afhentning af 

program eller på giro 56 516. 

S E J L E R F E S T  
afholdes lørdag den 20. august kl. 20,00 i Sundby Sejl-

Forenings klubhus. 

Sidste aftenkapsejlads 
er onsdag den 24. august. 

Manneturen 
Lørdag den 17. og søndag den 18. 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. 

Hynder og presenninger til lystbåde syes efter mål 
AH ACER SKUM, Overgaden over Vandet 48 

ASta 4003 • S(Jndby 3832 
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En sømand går 

i land 
Han stod på Knippelsbro med sin 

køjesæk. En sømand, der var gået i land. 

Det var en tidlig forårsaften, solen 

gik ned og sendte sine sidste stråler over 

Sydhavnen. Hans skib var anløbet Køben

havn midt på dagen for første gang i 

mange år, og han var gået fra borde. 

Var det nu rigtigt, det han gjorde; ja, 

det måtte det være. Som han stod her og 

så ud over havnen, kom minderne strøm

mende ham i møde; det var i begyndel

sen af trediverne, det store skibsværft der 

lå dér, klart oplyst, og hvorfra man hørte 

arbejdets travle larm, var kommet i øko

nomiske vanskeligheder, og alle troede at 

det måtte lukke. Far var blevet arbejds

løs; for første gang i mange år var en 

dygtig håndværker blevet ledig. Karl 

kunne ikke huske, at det var sket før, han 

havde dengang været i den skolepligtige 

alder, og der havde været smalhals i det 

lille hjem. 

Men til den tid knyttede sig alligevel 

de bedste af hans barndomsminder. Når 

vejret var til det, stod far altid og ventede 

efter ham udenfor skolen, og med et: 

Kom så søn, nu går vi to mandfolk ud 

for at skaffe føden. Far havde altid sine 

fiskegrejer med, og så gik turen ned til 

havnen, ikke altid til samme sted, nej, 

far havde sine bestemte teorier om, hvor 

fisken var, alt efter vejr og vind. Så i 

den tid kom jeg til at kende Københavns 

havn, fra sluserne i syd til den nordre 

mole i Kalbrænderihavnen. Det var ikke 

altid, at fars teorier holdt, mange gange 

sad vi i timevis på molen, men fik aldrig 

en fisk, men det skete af og til, at vi fik 

så mange, at vi måtte tage min skoletaske 

i brug, foruden den lille sæk, som far 

altid havde med sig, var stopfuld. Da var 

der glæde på hjemturen, selv om den al

tid var trættende, det var lange veje at gå 

for sådan en lille fyr, især hvis vi kom 

fra Kalkbrænderihavnen, men hjem til 

Amager kom vi jo trods alt, jeg var glad 

ved, at far havde sin cykle med, når jeg 

blev for træt, satte han mig gerne op på 

cyklen, medens han trak den, for det var 

forbudt at køre med børn over seks år. 

Men når vi så nåede hjem til mor, blev 

der glæde, og efter et kort hvil og en 

varm kop kaffe var trætheden glemt, nu 

skulle fisken gøres i stand, og det vi ikke 

kunne spise den dag, blev omhyggeligt 

saltet ned, for køleskabe kendte vi ikke 

til den gang. 

Jeg deltog ivrigt i arbejdet, og selv 

om jeg nok mest gik i vejen, lod far og 

mor sig aldrig mærke med det. 

De dage, hvor vi intet eller kun fan

gede lidt, står for mig nu som de bedste 

minder, selvfølgelig var der ikke den 

fangsglæde, men så fortalte far, mens vi 

sad på bolværket, om den tid, han som 

ung havde sejlet, om fremmede lande, 

om skibene. Far kendte hvert skib i hav

nen, og der var desværre rig lejlighed til 

at se dem, for overalt i havnen lå der 

skibe, side om side midt ude i bassinerne, 

opankrede og kun med en vagtmand om

bord, han passede hele striben, somme ti

der op til en halv snes stykker. Oplæg

gere kaldte vi dem, de lå der som store 

døde jernkolosser, ingen havde brug for 

dem, deres søfolk drev rundt i havnene, 

arbejdsløse, overflødige, krise, stagna

tion, ord som jeg ikke dengang fattede, 

men det må for de voksne dengang have 

været en forfærdelig tid at komme igen

nem. Det skete, når vi sad ved bolværket, 

at der var en der standsede op ved os, 

han sagde sjældent noget, stod der bare, 

men hvis far henvendte et ord til ham, 

varede det ikke længe, før de var inde i 

en lang samtale, af og til viste det sig, 

at de havde sejlet med samme skib, på 

forskellige tider, og havde fælles be

kendte. 

Underligt at tænke tilbage på et så

dant møde, idag ville man regne sådan 

en mand for en bums, det luvslidte tøj 

hang om ham som en klud, frysende og 

rødnæset stod han der på molen, medens 

den skarpe vind trængte gennem det 

tynde tøj. 

Dengang var der ingen, der tænkte 

på en bums, det var en arbejdsløs, så var 

alt sagt. Man vidste, hvor hurtigt det 

kunne gå ned ad bakke, selv for den flit

tigste og dygtigste mand, der blev gjort 

arbejdsløs. 

Det var en dag efter en sådan samtale, 

at far begyndte at tale til mig om, hvad 

jeg ville være, når jeg blev færdig med 

skolen. Sømand, svarede jeg omgående. 

Der gik et smil over fars ansigt, for min 

skyld kan du godt tage ud at sejle, men 

syntes du ikke, at du skulle se at få lært 

noget først. Tænk på de arbejdsløse sø

folk du har set, de har ikke en chance, 

for de kan ikke andet end sejle, havde 

de lært noget, havde de dog været bedre 

stillet. 

Da vi kom hjem, kom mor os glæde

strålende i møde med et brev i hånden. 

Jeg har fået et job og skal begynde til 

den første. 

Vi vidste godt, at mor havde været 

inde for at tale med sit gamle firma, men 

ret meget håb havde hun ikke fået om 

arbejde. Forholdene i firmaet var meget 

forandret, efter at hun for flere år siden 

havde forladt det for at være mor og 

husmoder for os. 

Nu fortalte hun os, at hendes nærme

ste overordnede dengang var blevet direk

tør for firmaet, og at det var ham, der 

havde sendt hende dette brev. Han kun

ne tilbyde hende et halvdags job, det var 

alt, hvad firmaet havde brug for i øje

blikket, men som mor sagde, det var det, 

hun allerhelst ville, det havde hun ikke 

turdet spørge om, da hun hørte om ar

bejde. Men som mor altid sagde: Et uheld 

kommer sjældent alene, og far svarede 

hende altid: Det gør et held heller aldrig. 

Nogle dage efter at mor var begyndt at 

arbejde, var det far, der modtog mig, 

da jeg kom hjem fra skole. Det var en 

glad far, med et brev i hånden sagde han: 

her skal du se, nu går det igen. 

Det store skibsværft havde, takket væ

ret statsstøtte, redet stormen af, og det 

syntes nu at gå fremad. I brevet stod, som 

far fortalte mig, at hans gamle værksted, 

afdeling kaldte de det i brevet, var blevet 

udvidet, og nu tilbød de ham en stilling 

som værkmester i afdelingen. 

Der blev fest og glæde, da mor lidt 

efter kom hjem, vi måtte fejre det, men 

hvordan? spurgte far, vi har ikke en klink 

i huset. Mor havde endnu ikke fået sin 
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S V A G F Ø R E T U R E N  
L Ø R D A G  D E N  2 7 .  A U G U S T  K L .  1 4 .  

Der vil blive foretaget en sejltur på sundet og efter tilbagekomsten er S. S: F. vært i 

klubhuset, hvor der vil blive serveret 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. 

Lad os gøre denne dag til en oplevelse for vore svagføre venner ! 

Festudvalget 

første månedsløn. Mor gik hen til skabet, 

låste det op og stod lidt med ryggen til 

os. Pludselig vendte hun sig om med en 

tikroneseddel i hånden. Jeg husker, far 

stod og måbede, hvor pokker har du den 

fra. En tier den gang var en formue, især 

for en arbejdsløs. Jeg har et par stykker 

til indrømmede mor, jeg har altid sørget 

for at have en lille reserve, lige fra vi 

blev gift, har jeg sparet et par kroner 

hver uge, for altid at have lidt, hvis det 

skulle gå het galt, det var det altså lige 

ved nu, der er gået slemt ud over min 

reserve. 

Men nu skal vi i cirkus, det har vi talt 

om i lange tider. 

Vi kom i cirkus, sikken en aften. Aldrig 

siden har jeg oplevet noget lignende, det 

store cirkus imponerede mig. Alle de sto

re elefanter, at der eksisterede så store 

dyr, havde jeg ikke troet. Jeg havde al

drig været i Zoologisk have, det eneste 

jeg havde været ude at se, af og til, var 

en film i loppebiografen, som vi kaldte 

biografen henne på hjørnet af Amager

brogade. Far og mor var så glade og lyk

kelige den aften, jo det var en rigtig 

cirkusaften. Tiden gik, far var på arbejde 

hele dagen og mor den halve dag, der 

var lidt kedeligt der hjemme, selv om 

mor kom hjem omtrent samtidig som jeg 

kom hjem fra skole. Jeg savnede fiske

turene med far, men mor ville ikke til

lade, at jeg tog alene på fisketur. En dag 

jeg sad og hang, jeg anede ikke, hvad jeg 

skulle foretage mig, kom mor hen, tog 

mig om halsen, og sagde: Far og jeg har 

talt om, at du burde se at komme i mel

lemskolen og videre i realklassen, vi kan 

da heldigvis hjælpe dig frem til en stu

dentereksamen. Når du bliver ældre, bli

ver du klar over, hvad du har lyst til at 

blive. Far taler om, at du kunne blive 

ingeniør, så kunne du komme ind på 

værftet og konstruere skibe, men det kan 

vi altid tale om. Jeg syntes bare ikke, at 

sådan en stor dreng som dig burde sidde 

her og hænge og ikke vide hvad han 

skal foretage sig, tag du nu fat på dine 

lektier og søg at blive dygtig i skolen, så 

har du det meget bedre. Og sådan blev 

det herefter, efterhånden som det gik 

fremefter i skolen, fik jeg mere og mere 

lyst til at læse. Mellemskolen kom jeg i, 

men det begyndte at knibe for mig at 

få den fornødne ro til at læse i. Det var 

kun en lille to værelsers lejlighed vi hav

de. Det ene var mine forældres sovevæ

relse, det andet var opholdsstue, og der 

sad jeg og læste. Det gik meget godt om 

eftermiddagen, men i løbet af et par ti

mer kom far hjem, og så blev der slud

ret til langt ud på aftenen. 

Far og mor talte tit om, at de gerne 

ville have et lille hus. Før i tiden var det 

kun drømme, men en aften far sad og 

læste i avisen, sagde han, henvendt til 

mor: Her skal du se, nu udstykker de 

grunde ude i Tårnby, skal vi ikke tage ud 

og se på det på søndag. 

Det gjorde vi; og der blev købt grund. 

Til næste år kan vi tænke på at bygge, 

sagde far på vejen hjem, så kan du få 

dit eget værelse, så du får ro til at læse. 

Og godt var det, at de fik bygget det år, 

for året efter kom den store krig, der

efter den 9. april med overfaldet på 

Danmark af Hitlers horder. Det var en 

grim tid. Til at begynde med gik det til

syneladende godt; men så kom sabota

gerne, udgangsforbud, mord og terror 

o. s. v. 

At far var med i noget anede vi ikke, 

før den morgen i 1943, da Gestapo 

sprængte døren med geværkolberne, og 

tog far med sig. 

At mor kom over den tid forbavser 

mig endnu, men selv om hun faldt sam

men og blev gammel i den tid, udviste 

hun en kolossal energi, der var ikke det 

kontor for dansk eller tysk myndighed, 

hvor hun ikke var, for at høre om, hvad 

der var blevet af far. 

Hun erfarede, at han var i Horserød, 

så Frøslev og tilsidst Buchenwalde. I den 

tid derefter kneb det med økonomien, 

og selv om mor nu arbejdede hele dagen, 

kneb det med at betale terminerne på 

huset. Vi talte om det, og vi var enige 

om, at når far kom hjem, så skulle han 

komme hjem i sit eget hus. 

(Fortsættes) 



B.H.K.3 DTriola 

3-cyl. ferskvandskølet FORD dieselmarinemotor 
på 35 HK v/2250 o/m kontinuerlig ydelse. 

En robust, driftsikker og altid startvillig motor. 

Bygger på samme detaljer som indgår i vor for
længst gennemprøvede FORD 4- og 6 cyl. 

„MAJOR" og ,,SAMSON" dieselmarinemotorer. 

Af standstardudstyr indgår blandt andet: 
12 volts elektrisk udstyr, olieudtømnings-håndpumpe, 
instrumenttavle, hydraulisk BORE WARNER reverse/ 

reduktionsgear. 

Se den, hør den og De vil blive forbavset. 

Priser fra l*r. !M»00.00 

B.H.K.' Sundkrogsgade 15, Kbhvn. 0 
Telf. *29 5 20 

B. MIDTGAARDS BAADEBYGGERI 
KLØVERMARKSVEJ 32 . SUNDBY 

Her er familiebåden, lystfiskerens drøm og den hurtige, 
planende kabine-krydser i ét. 

BMB 22 '  

B. MIDTGAARDS 
BÅDEBYGGERI 

KLØVERMARKSVEJ 32 • KØBENHAVN 
TLF. SU. 6243 

CABIIME CRUISER 
Dette smukke fartøj forener mo
derne formgivning og teknisk 
snilde med absolut førsteklasses 
bådebyggeri. 
Den rummelige kahyt har3sove
pladser, klædeskab, pantry med 
2 blus, stålvask, køkkenskab med 
skuffer, vandtank med pumpe og 
separat toilet. 30 liter køleskab 
Elektrolux. 
BMB 22' Cabine Cruiser leveres 
med skrog af glasfiberarmeret 
polyester eller som luksusud
gave i fineste afrikanske ma
hogni. En 110 hk GM Mercrui-
ser in/outboard motor giver en 
marchhastighed på ca. 26 knob. 
Kan også leveres med 60 hk 
dieselmotor til en fart på 18 
knob. 
Skrogets hensigtsmæssige kon
struktion giver båden en blød 
og behagelig gang, og den pla
ner ved en fart på ca. 13 knob.. 

miRCUPY 
66 

lyddæmpning 
kraftudnyttelse 
benzinøkonomi 

-  de bedste påhængsmotorer, der 

nogensinde er bygget: 

Landets bedste og mest omfatten

de marineprogram - joller, runa-

bouts, daycruisere, trailere, søgå

ende cabincruisere og sejlbåde -

alt i  marinemotorer og -ti lbehør 

Sej/sportsfolk Ife 
KØBER DEN RIGTIGE ; t 

PÅKLÆDNING Jferøgl 
fordelagtigst 

„os BACHER 

GULE JAKKER ML I 

do. BENKLÆDER • fEJj } |> 

JOLLEBENKLÆDER 1 * I 

Elvstrøms Flydeveste | j"P  ̂| 
^ til voksne og børn! ||" | 

ORIG. ENGELSKE \ J '{ 

SØMANDS GENSERE >  r  p,J  

DUIMLOP SEJLERSKO # 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. £?J5s5 
F I L I A L  G R Ø N T T O R V E T  7 9  -  V A l b y  2 3 8  

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: M. ANDREASEN, NYRNBERGGADE 50, AM 8384 u .  TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGAARDSVEJ 4,  KBH. V. TELEFON: 35 67 88 
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AMAGERKREDSENS HOVEDKAPSEJLADS 

»li is 

Foto Arnt Adrian 

JUNIORBÅDENES START 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, 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: Sv. Jensen, Præstefælledvej 95 50 78 95 

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 RY 1966 
Skolechef: Arndt Adrian, Gyldenrisvej 30, 3. th., S 51 42 13 
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 7118 y 

Bestyrelsesværelse SU 35 80 

Pladsmand: Svend Schack, Vittrup Allé 44, Kastrup -j 287 

5 0 0  o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O  

K asserer 

formanden og* 

havneudvalget 

træffe§ 
liver torsdag* 
kl. 19-20.30 
I klubhuset 
til. NI 35 SO 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

LYSTFARTØJS-
F O R S I K R I N G  

Gælder det annoncer? 
Så tal med Arne Abildhøj 
Telefon: 50 48 28 - 50 42 19 

N Y H E D !  

Også for lystfartøjer ydes der nu præmie

nedsættelse for skadefrit år på den kom

binerede ansvars- og kaskoforsikring. 

Ansvarsforsikring alene 

til nye reducerede 

præmier. 

GRØIV& WITZKEAIS 
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABERNE 

ABSALON-SKANDINAVIA 
S A M A R B E J D E N D E  S E L S K A B E R  

K Ø B E N H A V N  K .  C E N T R A L  9 3 1 6  

M A RI N AT 
YACHTLAK 
. . . .  e n  u a l m i n d e l i g  f y l d i g  o g  

glansfuld lak med god mod

standsevne overfor klimatiske 

påvirkninger. 

LEVERANDØR TIL DET £33$ KG L. DANSKE HOF 

SADOLIN & HOLMBLAD 
A K T I E S E L S K A B  
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l i modes alle 1 • 

\ til den ordinære hakårlige \ 

G E N E R A L F O R S A M L I N G  

Tirsdag den 25 . oktober kl. 19.30 præcis i klubhuset 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning. 

3. Lovændringsforslag. 

4. Andre forslag. 

Følgende er på valg: 

Formanden Sv. Larsen 

Kapsejladschefen Viggo Hind 

Jouniorlederen Viggo Keller 
(modtager ikke genvalg) 

2 repræsentanter Holger Larsen og 
Børge Bech 

2 suppleanter Elo Nielsen og Tage Kjær 

5. Valg. 

6. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalfor

samlingen, skal være bestyrelsen i hænde se

nest tirsdag den 4. oktober kl. 19.30. 
Bestyrelsen 

r 

OK 
leverer alt 

Super-benzin 

Benzin 

Traktoiin 

Dieselolie 

samt smøreolie 

AFRIGGERGILDE 
LØRDAG D. 8. 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 18 kr. pr. kuvert. 

Bagefter bliver der lejlighed til en 

sving om for at ryste ålen på plads. 

Billetter kan indtil den 4. oktober 

købes hos restauratricen. 

Festudvalget. 
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Nye medlemmer 

som søger optagelse 

i StmdAy, 

Aktive: 

O. E. Andersen, 

Hedebygade 9 A, V. 

Kgrjl. »Gerda«. 

Leo Frost, 

Kløvermarksvej 32, S. 

BmB 22 »Iørna«. 

Knud H. Petersen, 

Brigadevej 44, S. 

Mtb. »Alice«. 

Kaj I. Hansen, 

Parmagade 58, S. 

U. båd. 

Benny Gustafsson, 

St. Kongensgade 83, K. 

Mtb. 

Speddy N. Larkin, 

Strynøgade 2, 0. 

Jolle. 

Svend E. Jensen, 

Bristol allé 2, S. 

Mtb. »Omiak«. 

Bent J. Petersen, 

Lyongade 13, S. 

Pram. 

Hans M. Berensen, 

Ålandsgade 39, S. 

U. båd. 

Kai Jakobsen, 

Fuglagervej 18, Vanl. 

Mtb. 

Knud P. H. Nielsen, 

Frankrigsgade 2, S. 

Jolle. 

Gunnar H. Sørensen, 

Enghavevej 130, SV. 

U. båd. 

Lennart G. I. Larsen, 

Højdevej 18, S. 

U. båd. 

Alfred H. Lillelund, 

Ragnhildsgade 50, 0. 

Jolle »Tim«. 

Karsten H. Karstens, 

Elbagade 19, S. 

U. båd. 

Torben B. Jensen, 

Marsalavej 11, S. 

U. båd. 

Svend Jakobsen, 

Alleen 75, Kst. 

OK-jolle. 

Svend E. B. Petersen, 

Artillerivej 63, S. 

Jolle. 

Svend Larsen, 

Chr. Voldgade 51, K. 

U. båd. 

Bent E. Sørensen, 

Kastrupvej 60, S. 

Jolle. 

Henry Mortensen, 

Thycho Brages allé 16, S. 

Jolle »Bum«. 

Jens Anker Nielsen, 

Rodesiavej 108, Kst. 

Jolle. 

Juniorer: 

Johnny O. Schmidt, 

Dublinvej 7, S. 

Flemming B. Jensen, 

Brobergsgade 12, K. 

Jens B. Christensen, 

Brobergsgade 12, K. 

Niels Gissum, 

Englandsvej 37, S. 

Passive: 

Jens Jensen, 

Aggersborggade 1,0. 

Albert Wolsted, 

Estlandsgade 14 V. 

Peter Ryberg, 

Milanovej 42, S. 

Svend Å. Schack, 

Vittrup allé 44, Kst. 

Edvin Bonnichsen, 

Gransangervej 14, NV. 

Orla Jensen, 

Skottegården 34, Kst. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

f Tia. 

Bestyrelsesmødet d. 1/9 1966 

1. Formanden bød velkommen og be

gyndte med at oplæse div. skrivelser som 

toges til efterretning. Der var en takke

skrivelse fra Svendborgsund Sejlklub, som 

takkede for gaven til 100 års jubilæet. 

Formanden oplyste, at der er støbt be

tondække over brændstoftankene, samt at 

der nu bliver støbt et fundament til skral

debøtterne, og lagt fliser til at parkere 

knallerter på. 

Endvidere oplystes det, at vi har fået 

de 15.000,- kroner fra Kommunens 

Idrætsfond. 

Kommunaldirektør Gregers Hansen 

har været i S.S.F og talte med Sv. Larsen, 

idet en ungdomsklub skal have et areal 

som grænser op til S.S.F.s områdes ndr. 

skel, og der skal transporteres materialer 

ad vor ndr. vej. Der skal derfor laves en 

låge i hegnet, og til denne skal vor plads

mand have nøglen. 

Om ophalervognen på sdr. plads udtal

te formanden, at hjulene er ved at blive 

drejet af, så den kan køre igen, forman

den mente i øvrigt, at det er sidste gang, 

at hjulene kan drejes af. 

Formanden omtalte den nys overståede 

svagføretur, og takkede festudvalget for 

godt udført arbejde, takkede ligeledes 

medlemmerne, som havde støttet indsam

lingen, som havde givet 1.314,- kr., samt 

motorbådsfolkene der havde stillet både 

til rådighed. 

Ang. foreningens ansøgning til kom

munen om istandsættelse af bolværket på 

ndr. bassins sdr. side har man fået den 

besked, at cementkajen ikke tilhører kom

munen, om den øvrige del af bolværket 

er sagen endnu uafklaret 

Søndag d. 4.9. var der optimistjolle-

stævne i S.S.F., der deltog ingen joller 
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fra S.S.F., da vi ikke har deltaget i ud-

tagelsessej ladsen. 

Der er kommet en ansøgning om til

ladelse til at bygge en 26 m på pladsen, 

manden, der søgte, har bygget før, og an

søgningen blev bevilget. 

Et medlem havde klaget over, at en 

bådejers hund havde udvist utilbørlig ad

færd over for små børn på pladsen, man 

enedes om at tilskrive hundens ejer om, 

at han fremtidig fører sin hund i bånd 

på vort område. 

Endvidere var der klaget over, at et 

medlem ødelagde festerne med sin alt for 

høje syngen, dette vil ikke blive tolereret. 

Det oplystes, at der stadig er medlem

mer, som overtræder cykleforbudet på 

pladsen. 

Formanden oplyste, at et medlem har 

fået en bøde på 340,- svenske kroner for 

at have sejlet uden lanterner 20 min. ef

ter solnedgang. 

Sv. Larsen tegner forsikringer, og der 

er nu kommet bonus på kontoen, og Sv. 

Larsen udtalte, at disse penge skal gå til 

præmier, idet Svend ikke ønsker at tjene 

på sin forsikringsvirksomhed. 

2. Protokollen oplæstes, ingen bemærk

ninger hertil. 

3. Der afholdes generalforsamling tirs

dag d. 25. oktober kl. 19,30. Forslag må 

være bestyrelsen i hænde til bestyrelses

mødet d. 4. oktober kl. 19,30. 

På valg er følgende: 

formanden Sv. Larsen 

kapsejladschef Viggo Hind 

juniorleder Viggo Keller 

(ønsker ikke genvalg) 

2 repræsentanter: 

Børge Bech (havneudvalget) 

Holger Larsen (klubhusudvalget) 

2 suppleanter: 

Elo Nielsen og Tage Kjær. 

Reinhardt Hansen fremkom med et 

forslag om, at man fik en tillidsmand 

fra jollesejlerne til at deltage i bestyrel

sens møder for at skabe en bedre kon

takt med denne gren af sejlsporten. Man 

enedes om at tage dette under overvejelse. 

4. Bladet. Redaktøren anmodedes om 

at fremhæve i medlemsbladet, at motor

skuret og masteskuret skal været ryddet 

d. 1. oktober. 

5. Havn og plads. Svend Jensen ønske

de følgende ført til protokollen: Sv. Jen

sen anmodede formanden om at blive 

gjort bekendt med, når der skulle udføres 

arbejde på pladsen, idet S. J. før sin 

ferie havde bedt F. om at få et stykke 

arbejde udført, F. havde sagt, at det var 

der ikke penge til i øjeblikket. Sv. Jensen 

havde senere set pladsmanden i gang med 

arbejdet og havde betydet ham, at det 

skulle ikke laves nu, hvortil pladsman

den svarede, at det havde han fået besked 

på af formanden, og det rettede han 

sig efter. 

Formanden svarede her til, at han gan

ske rigtigt havde givet besked på dette 

arbejde, at der senere var kommet penge 

i kassen, samt at der er visse arbejder der 

skal udføres. 

Sv. Jensen oplyste, at vandforsynings-

væsnet havde synet de nye toiletter, og 

det kræves, at der opsættes en døgntermo

stat for afbrydelse af vand til urinal

kummerne. 

Arndt Adrian udtalte, at der i havnen 

blev talt om, at Midtgård havde tre både 

i havnen, og spurgte formanden hvordan 

det forholdt sig. Formanden svarede, at 

M. havde haft et par både liggende på 

pladser, hvis ejere havde deres både lig

gende i Svanemøllehavnen, men at M.s 

både ville blive fjernet samt, at der er 

blevet betalt pladsleie for dem. 

6. Fra festudvalget var der ønske om at 

afholde andespil lørdag d. 3. december. 

Endvidere vil der blive juniorbal d. 22. 

okt., samt 19. nov. og 10. dec. Man ene

des om at lukke klubhuset for rengøring 

og reparation fra mandag d. 2. feb.-lør-

dag d. 21. februar, begge dage incl. 

Adrian anbefalede festudvalget at fin

de et andet orkester, idet han havde hørt 

mange klager over musikken til festerne. 

Udvalget tog det ad notam. 

7. Adrian ankede over, at signalfla

gene, som blev benyttet til kapsejladserne, 

bliver behandlet for dårligt, samt at disse 

må bringes på plads efter brugen. 

Endvidere oplystes det, at S.S.F. del

tager med 4 optimistjoller i Sundkredsens 

jollestævne på Furesøen d. 17.-18. sept. 

8. Juniorerne havde deltaget med 1 

båd i kammeratskabssej lads ved Tårbæk, 

samt deltaget i jollestævne i Hellerup, 

hvor Keld Nielsen var blevet nr. 2 i 

optimistjolle. Endvidere skal man i Hvid

ovre deltage i sejladsen om den halve 

juniorbåd. 

Den 17.-18. sept. bliver der sejlet om 

klubmesterskab for juniorer og førerprø

ver. 

9. Formanden redegjorde for regnska

bet for Amagerkredsens hovedkapsejlads. 

10. Til eventuelt var der intet. 

Sign. Sv. Larsen. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Vinterundervisning 
TOVVÆRKSKURSUS begynder tirsdag den 

4. oktober kl. 19.00 i S.S.F.'s klubhus, 

kniv og merlespir medbringes. 

NAVIGATIONSKURSUS begynder onsdag 

den 5. oktober kl. 19.00 i S.S.F.'s klub

hus. Af undervisningsmateriale skal føl

gende materiale anvendes: »Gulham

mers« 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 skole-

chefen, 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 op

hængt i klubhuset. 

Prisen for disse kurser bliver ca. 25 kr. 

Skolechejen. 

Hynder og presenninger til lystbåde syes efter mål 
AMAGER SKUM, Overgaden over Vamle! 48 

ASta 4003 - Slmlbv  2822 
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Søndag den 21. august løb Amager

kredsens kapsejlads af stabelen. Den var 

arrangeret af Dragør Sejlklub, Kastrup 

Sejlklub og Sundby Sejl-Forening. S.S.F. 

stod for arrangementet i år med hr. 

Oskar Lauth som æresdommer. 

På den store bane var hr. Sv. Aa. Lar

sen dommer og meddommerne var John 

Hagemann, Axel Theisen og Knud Pe

tersen. Lille bane havde hr. Aage Riiber 

som dommer og Povl Rosschou, W. 

Thornberg og Viggo Hind som meddom-

mere. På særlig bane var det V. Keller 

som dommer med hr. Erik Rosensted som 

meddommer. 

Vejret var det bedst tænkelige, nordlig 

vind 3-5 m/'sek. og næsten ingen strøm. 

Starterne på den 6 sm. store trekant

bane var forsinket noget, men da start

signalet lød til første start, kom bådene 

nogenlunde samlet af sted, og de føl

gende starter forløb glat. På jollebanen 

derimod var sejlerne så ivrige, at der 

måtte 2 omstarter til, og først da ét-

minuts reglen blev varslet fra dommer

skibet, blev det til gengæld en meget 

fin start. 

Selv om man i en speed-båd farer fra 

bane til bane og fra mærke til mærke, 

er det vanskeligt at følge bådenes for

skydninger og placeringer undervejs til 

målet, man har nok i at holde sig fast 

og passe på at kukkassen eller kikkerten 

ikke farer op og slår én i hovedet. Jeg 

bed 2 cigarer over og slugte en stump 

ved de voldsomme stød, sådan en båd 

giver én. Det føles som at køre i en vogn 

uden fjedre med en fart af 50 km|t. hen 

ad en hullet markvej. Jeg indrømmer 

dog, det er en pragtfuld båd at sejle i, 

med moderat fart. 

Det samlede resultat af sejladserne 

blev: 

Piratjoller: Nr. 1 Erik Terkelsen, SSF, 

2. Richard Malmvig, Skelskør, 3. Lasse 

Fahrenkrug, HS, 4. Ole Faber, HS, 5. 

Benny Oemig, SSF. OK-joller: 1. Flem

ming Jensen, KS, 2. Rolf Svømmekær, 

3. W. Bandalowski, 4. F. H. Nielsen, 

HAS. 402-joller: 1. Dan Petersen. 

KDY - 15 kvadratmeter: 1. Torben Beer, 

KS, 2. Knud Lynge, KS, 3. Flemming 

Seim, SSF, 4. J. Freek Petersen, DS. 

]uniorbåde: 1. Søren Olsen, HVS, 2. 

Knud Andersen, ØSF, 3. Klaus Elie

hauge, KS, 4. Ejnar Larsen, ØSF. Kut

tere: 1. Ivan Friis, SSF. Små kuttere: 1. 

Erik Hansen, SSF. 4,4 kølbåde: 1. F. 

Olesen, SSF. Folkebåde: 1. brdr. Hjorth, 

KAS, 2. V. Jensen, ØSF, 3. Bertel Erik-

son Trindeln. Spidsgattere: 1. løb Aage 

Sejerbo SSF - 2. løb Henry Madsen, SSF 

- 3. løb Karl Petersen. SSF - 4. løb Erik 

Jørgensen, SSF. 

Økse-D. 640 Erik Terkelsen, SSF, mod

tog Herrernes Ærespræmie. 

Økse-D 643 Rich Malmvig, Skelskør, 

modtog Carlsens Ærespræmie. 

OK 678 Flemming Jensen, KS, modtog 

Amagerbankens Ærespræmie. 

420 - J1 7349 Dan Petersen, KS, modtog 

Jollesejlernes Ærespræmie. 

J. 218 Søren Olsen, HVS, modtog Da

mernes Ærespræmie. 

J. 80 Knud Andersen, ØSF, modtog 

Skovgårds Ærespræmie. 

FD. 431 Brdr. Hjorth, KAS, modtog Sv. 

Larsens Ærespræmie. 

FD 437 W. Jensen, ØSF, modtog Musses 

Ærespræmie. 

Der var ikke protester af nogen art. I 

det hele taget en meget fin sej lerdag, 

som Amagerkredsen kun kan være til

freds med. 

M.A.C. 

Obs — 
Husk at sejle langsomt i havn og 
sejlrende. Sejlrenden hører med 
til det område, hvor der skal sej
les langsomt. Det er der flere af 
medlemmerne der glemmer. 

Havneudvalget. 

Klubhuset 
Fra 15. oktober til 1. april lukkes 

klubhuset mandag, tirsdag og 

onsdag kl. 18. 
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S V A G F Ø R E F E S T E N  

Lørdag den 27. august vil for mange 

stå i erindringen som en af de bedste 

fester, vi har afholdt for vore svagføre 

venner. Vejret var det skønneste sommer

vejr man kunne tænke sig. Solen skinnede 

og ikke en vind rørte sig, det bedste vejr 

vi har haft i mange år. 

Ca. 25 bådejere havde stillet både dem 

selv og deres fartøj til rådighed for ar

rangementet. Kl. ca. 14 ankom 70 svag

føre samt samaritter og folk fra kontakt

korpset, de blev hurtigt fordelt i bådene, 

og så gik turen ud på det smilende Øre

sund. Turen gik langs kysten til Dragør 

og retur til SSF, hvortil vi ankom ved 

ca. 16-tiden. De svagføre fik plads ved 

de smukt pyntede borde, så blev kaffen 

med herlig kringle samt småkager m.m. 

serveret, ned langs bordene stod der skåle 

med chokolade, konfekt og andet mund

godt, for sejlturen havde givet appetit. 

Derefter blev der serveret is og vin, 

cigarer og cigaretter. Det store gratis lot

teri, hvor hver deltager fik udleveret et 

nummer, blev nu udtrukket, der var et 

væld af gevinster lige fra moderne vand-

kedler, kasser med cigarer, store æsker 

med chokolade, hele flasker vin, ja der 

var så meget, at det er umuligt at nævne 

det hele, men alle vore gæster havde 

noget med hjem. Til sidst kom der mas

ser af pølser med brød, og øl eller soda

vand, og der var rigeligt til alle. 

Medens alt dette stod på, blev vore 

gæster underholdt af musikere fra brand

væsenet, en sanger og en meget dygtig og 

fornøjelig trykkekunstner, ja selv »Pløk« 

var oppe og give et nummer. Harry var 

der også med »Badeskuret« for at brum

me lidt med. De melodier, der blev spil

let, var helt rigtige, de var fra den tid, 

hvor musik ikke var larm, og der blev 

sunget med på mange af dem, men jeg 

vil nu nok tro, at de der sad helt oppe 

ved musikken nok kunne trænge til at 

hvile ørene et par dage. Man må sige, der 

var stemning lige fra først til slut. Det 

var dejligt at se, hvor glade vore gæster 

var, og sikken et humør de alle havde. 

Man må jo skamme sig, når man selv går 

og er sur, fordi man har så megen selv

medlidenhed, blot man fejler en lille 

smule. 

Der var mange, som havde ydet kon

tante bidrag til festen. Indsamlingslisten 

lød på 1314,00 kr. Der var mange med

lemmer og andre, der havde givet gaver, 

pølser, brød til kaffen, en masse af ge

vinster og meget meget mere. - Jo 

»Pløk« og Holger forstår at få noget 

skaffet frem. 

Vi siger tak til vor restauratrice og alle, 

der har været med til at skabe denne dej

lige fest, ikke mindst til alle giverne, men 

også til bådejerne og vore piger, som 

hjalp til med opvask og servering. 

Det blev en uforglemmelig dag, og 

kun alt for hurtig var tiden udløbet, så 

de flinke folk fra C.f.K. kom for at køre 

vore svagføre venner hjem. 

M.A.C. 

Vi må minde enkelte medlemmer om, at det stadig er forbudt at køre 

på cykel og knallert på havneområdet. 
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Motor -og masteskur 

skal være ryddet inden 

1. oktober 1966. 
Havneudvalget 

Den sorte sejler! 
Forleden aften med kurs mod hjemlig 

havn, mørkt, diset vejr, stod jeg til rors 

og fik pludselig en mærkelig fornemmel

se af, at der var noget galt. 

Altså straks projektøren på! Og for

nemmelsen var rigtig. 50 m fremme 

direkte i min kurs lå en sejler med bred

siden mod mig og uden vind, helt uden 

lanterner og uden nogen anden form for 

lys og endda uden mulighed for at lyse 

på sejlet f.eks. med en lommelygte. Det 

gik godt denne gang. Men der kunne 

lige så godt være sket det, at jeg havde 

sejlet »den sorte sejler« midt over. 

Husk lanterner og helst mulighed for 

at lyse på sejlet, når det er påkrævet. 

»Safari« 

Jeg kan i den forbindelse nævne, at en 

Sundby-sejler har fået en bøde på 340 

sv.kr. for at sejle i svensk farvand 20 

minutter efter solnedgang uden det på

budte lys. 

Red. 

Hvis mor lejede 

et par værelser ud, og jeg gik ud af 

skolen og fik noget arbejde, selv om det 

ikke ville blive nogen stor løn, jeg kunne 

opnå, ville vi dog spare udgifterne til 

læsningen. Men mor ville ikke gå med til, 

at jeg afbrød min læsning, hvis jeg kun

ne få et arbejde, der tillod mig at fort

sætte læsningen, så kunne hun gå med 

til det. 

Læserbrev 
Redaktionen har modtaget følgende 

brev, som vi har glædet os meget over at 

modtage, ikke alene er det altid rart at 

få ros for sit arbejde, men det sker 

meget sjældent, at vi i det hele taget 

hører fra vore læsere: 

Kære redaktør Andreasen 

fra medlemsbladet. 

Hvem har dog givet jer det dejlige bil

lede fra Dalsland-kanalens sluser, som 

prydede forsiden på augustnummeret. 

Han må jo have haft en ganske dejlig 

og interessant tur, han eventuelt kunne 

fortælle os om her i bladet, og mon I 

ikke kunne få ham til det? Prøv ad! 

Hilsen 

Frode S ven son. 

Mdl. nr. 235. 

Fotografiet har vi modtaget fra: Et af 

besætningsmedlemmerne på »Fri«. Des

værre har vi ikke kunnet formå nogle af 

turens deltagere til at sende os en beret

ning fra turen, dette er vi meget skuf

fede over, da bladet altid savner godt 

stof. 

Red. 

Husk turen til West søn

dag den 16. oktober. 

Nu var det så heldigt, at der kun var 

et par måneder til, jeg skulle op til real

eksamen, og den tog jeg med rigtig pæne 

karakterer, søgte så ind på et aftenkursus 

til studentereksamen. Nu var det om at 

finde noget arbejde, da jeg var meget 

uerfaren, jeg rendte mange steder, lige

frem at tage plads som bud ville jeg helst 

ikke. En dag jeg kom hjem, havde jeg 

næsten tabt alt mit mod og energi, jeg 

Øresundsugen 
Øresundsugen, KDY's 100 års jubi

læum og de store havkapsejladser er over

ståede. Et storslået og fantastisk opbud 

af sejlere fra hele verden var der. Succes 

og triumf for KDY. Nu det hele er forbi 

er der grund til at stille os selv et spørgs

mål? Nemlig om hvorfor SSF, der dog 

er den største sejlforening i landet efter 

KDY, ikke var repræsenteret ved nogle 

af vore dygtige kapsejlere. 

Jeg har spekuleret lidt over det, og er 

kommet til det resultat, at nok er vi den 

største sejlforening efter KDY, men jeg 

tror også, at vi er den af alle sejlfor

eninger i landet, der har de fleste af sine 

medlemmer i den klasse, man populært 

kalder »den gode mellemvare«. D.v.s. 

at ingen af vore medlemmer har tid eller 

råd til at ofre flere arbejdsdage på deres 

hobby. 

Eller grunden kan selvfølgelig også 

være, at vore medlemmer hellere vil 

dyrke tursejladsen, det er måske mest 

sandsynligt. 

Der er jo ikke mange både tilbage i 

vor havn, der ikke har fået lagt maskine i. 

Det kan rent sejlsportsmæssigt siges 

at være beklageligt. Men på den anden 

side er tursejladsen også en gren af sejl

sporten, jeg vil endda sige den mest 

charmerende, men det er en smagssag, så 

det kan ikke diskuteres. 

Men et gode er der ved tursejlads, at 

her kan hele familien deltage. 

Og at Sundby-sejlerne overvejende 

dyrker tursejladsen, ser man hver som

mer-weekend i havnen, når hele familien 

kommer, belæsset med proviant og grej, 

så er der liv og lystighed over hele 

havnen. 

»Gubbe far« 

havde været mange steder og fået nej 

eller kom igen en anden dag. 

Så sagde mor: Tag ind på værftet og 

tal med fars overordnede, det kunne da 

være, at han kunne finde noget til dig. 

Det gjorde jeg, og vi havde en læn

gere samtale. Han spurgte til mor, og om 

hvordan vi klarede os. Jeg fortalte, hvor

dan det stod til, og at jeg var begyndt på 

aftenkursus. Tilsidst sagde han, at jeg 

En sømand går 

fortsat! 
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kunne begynde på værkstedskontoret, ret 

meget i løn kunne han ikke tilbyde mig i 

begyndelsen, men vi kunne se, hvordan 

det gik. Om han slet ingen løn ville give, 

tror jeg, at jeg alligevel havde taget stil

lingen, bare for at komme igang. Hvor

dan jeg fik sagt farvel og tak til ham, 

ved jeg ikke. Cyklen dansede under mig, 

da jeg kørte hjem, og jeg jublede, da jeg 

fortalte mor, at jeg skulle begynde til 

den første. 

Nu begyndte en ny og ukendt verden 

at lukke sig op for mig, de første dage 

gik jeg som i en døs, alle de nye indtryk, 

larmen fra værkstedet, alle de ordrer jeg 

fik, det hele kørte rundt i hovedet på 

mig, så jeg ikke kunne få bare een for

nuftig tanke. Men som dagene gik hjalp 

det, enkelthederne begyndte at skille sig 

ud. Jeg kom snart til at kende svendene 

på værkstedet, de fleste kendte jo far, 

så vi fik os mangen god sludder, ikke 

alene om far, men også om tiden og for

holdene for øjeblikket. 

Det der optog svendene mest i den 

tid, var en serie af dieselmotorer, der var 

bestilt af Japan, men alle vidste, at det 

var til tyskerne, de var til u-bådene, der 

blev bygget i Kiel. Værftet ville have 

sagt nej til ordren, men regeringen hav

de anmodet værftet om at tage ordren, 

thi den var bange for, at tyskerne ellers 

ville tvangsforflytte arbejdere og ingeniø

rer til Tyskland. 

Der var ingen særlig arbejdsglæde i 

den tid, ingen brød sig om, at tyskerne 

skulle have motorerne, men hvad skulle 

vi gøre. Tyskerne havde sat kontrol i 

værkstedet, det gjorde heller ikke arbejds

indsatsen større at se ham spankulere op 

og ned i værkstedet. Stemningen blev 

mere og mere bitter, og den kulminerede 

den dag, da den første motor stod færdig 

til aflevering, da sagde »Store Peter«, 

det var en lille spinkel fynbo, der af sine 

kolleger i ironi var døbt Store Peter: Smid 

da en næve sukker i den, så brænder 

hun sammen, inden hun har go-et en 

time. 

Alle svendene stod og skulede til hin

anden, men ingen sagde noget. 

Motoren blev afleveret, men nogle da

ge efter blev der en frygtelig ballade, fra 

ledelsens side blev der forlangt en ind

gående undersøgelse af produktionen, for 

at opklare hvorfor dieselmotor det og det 

nummer var brændt sammen ved prøve

sejladsen; det blev aldrig opklaret, alt ved 

forabejdningen var gået normalt. 

Næste motor der blev afleveret, gik 

det på samme måde, men da var det ikke 

ledelsen, der foretog undersøgelsen, for 

da kom gestapo, en morgenstund myld

rede de ind på fabrikken, men fra skjulte 

kilder vidste arbejderne allerede besked 

om aktionen, og der var ingen, der kend

te noget til årsagen til den sammen

brændte motor. Tyskerne rasede og skreg 

op, men de måtte gå med uforrettet sag. 

De næste fire motorer var ved at være 

færdige, da en dag en deling tyske sol

dater stod ved porten og forlangte at 

komme ind. Hvad de skulle, ja, de skulle 

holde vagt ved de færdige motorer, til de 

blev afleverede. Der blev sat en mand 

ved hver motor. 

De stod så der i flere dage og passede 

på. Og den dag motorerne var færdige 

og prøvekørt, blev de sat ned i kasserne 

en mand ved hver motor, og der sad de 

som abekatte i bur og passede på deres 

dyrebare motorer. 

Der var en episode med en af tyskerne, 

som hele værftet jublede over, og det gik 

sådan til: Tyskeren havde hamstret en 

del fødevarer, smør, spegepølse, røget 

flæsk o.s.v., alt dette havde han lagt ned 

i kassen lige inden han selv skulle der

ned; en af arbejderne henvendte sig til 

ham, og bad ham om at se på et eller 

andet. Da han vendte sig om til sin kasse 

igen, var alle fødevarerne væk, han blev 

hvid af raseri, og medmaskinpistolen pe

gende mod hver eneste arbejder efter tur, 

drejede han sig langsomt rundt. Der var 

ikke een af arbejderne, der reagerede, de 

stod roligt og passede deres arbejde, og 

med en ed krøb tyskeren ned i sin kasse, 

han turde ikke gøre mere ud af det, for 

kom det videre, ville der blive sagt, at 

han havde forsømt sin vagt. 

Et par dage efter jublede hele værftet, 

skibet med motorerne var gået ned i 

Østersøen, bombet af engelske flyvere. 

Tyskerne fik ikke een brugelig motor 

af den serie. 

Efter den tid gik der skred i det hele. 

Regeringen gik af, modstanden mod ty

skerne voksede; udgangsforbud efter kl. 

20, arbejderne holdt fyraften midt på 

dagen, når de ikke måtte gå ud om af

tenen, måtte de passe deres haver om 

dagen, sagde de. 

Undtagelsestilstand, terror, mord og 

folkestrejken, sådan nåede vi frem til for-

ået 1945. Bernadotte-bilerne var begyndt 

at køre fangerne hjem fra de tyske kon

centrationslejre, og mor og jeg havde 

fået nyt håb om at få far hjem. Mor var 

i Frihavnen, hver gang de hvide busser 

kom dertil. Efter ordre fra tyskerne skul

le de køre direkte til Sverige, ingen måt

te blive i Danmark, det blev aldrig over

holdt, de fleste hoppede af, efterhånden 

som de nåede deres hjemegn. 

Og endelig en dag kom far hjem, jeg 

kunne dårlig kende ham igen, syg og ma

ger var han blevet, kunne dårligt holde 

sig oprejst. Men glade og lykkelige var 

vi for at have ham hjemme igen, dog 

kunne mor ikke holde tårerne tilbage, når 

hun troede sig ubemærket. 

Befrielsen den 5. maj. Ja, vi deltog i 

glæden over, at det var forbi, men med 

sorg måtte vi konstatere, at far ikke 

kunne få sit helbred igen, det gode hu

mør, som far altid havde haft, var fuld

stændigt væk, det var, som om han havde 

opgivet alt. Vi gjorde alt for at opmuntre 

ham, men forgæves, trods kraftig ernæ

ring og god medicin gik han bort fra os 

en dag i juli. Det var et hårdt slag for 

os begge, dog var det værst for mor, der 

efterhånden også fik økonomiske vanske

ligheder. 

Da var det, at jeg tog min beslutning. 

Af den lille løn, jeg havde som kontorist, 

havde jeg sparet lidt op, så meget at jeg 

nok mente, det kunne strække til, hvis 

jeg opgav mit arbejde og læste hele da

gen, så jeg hurtigt kunne få min studen

tereksamen. Det gik også med megen 

sparsommelighed, og i sommeren 1946 

tog jeg min eksamen. 

Nu var jeg også blevet træt af bøgerne 

og den indelukkede luft i skoler og lære

anstalter, nu ville jeg ud at sejle, drenge

drømmene skulle gå i opfyldelse. Inden 

efteråret kom, var jeg på farten, med en 

båd der skulle gå i trampfart på Kina og 

Japan-kysten. 

fortsættes 
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3-cyl. ferskvandskølet FORD dieselmarinemotor 
på 35 HK v/2250 o/m kontinuerlig ydelse. 

En robust, driftsikker og altid startvillig motor. 

Bygger på samme detaljer som indgår i vor for
længst gennemprøvede FORD 4- og 6 cyl. 
„MAJOR" og „SAMSON" dieselmarinemotorer. 

Af standstardudstyr indgår blandt andet: 
12 volts elektrisk udstyr, olieudtømnings-håndpumpe, 
instrumenttavle, hydraulisk BORE WARIMER reverse/ 

reduktionsgear. 

Se den, hør den og De vil blive forbavset. 

Priser fra kr. O.OOO.OO 

B.H.K. ̂ |g Sundkrogsgade 15, Kbhvn. 0 
Telf. * 29 5 20 

B. MIDTGAARDS BAADEBYGGERl 
KLØVERMARKSVEJ 32 . SUNDBY 

Her er familiebåden, lystfiskerens drem og den hurtige, 
planende kabine-krydser i ét. 

BMB22'  

B. MIDTGAARDS 
BÅDEBYGGERI 

KLØVERMARKSVEJ 32 - KØBENHAVN 
TLF. SU. 6243 

CABIIME CRUISER 
Dette smukke fartøj forener mo
derne formgivning og teknisk 
snilde med absolut førsteklasses 
bådebyggeri. 
Den rummelige kahyt har3sove-
pladser, klædeskab, pantry med 
2 blus, stålvask, køkkenskab med 
skuffer, vandtank med pumpe og 
separat toilet. 30 liter køleskab 
Elektrolux. 
BMB 22' Cabine Cruiser leveres 
med skrog af glasfiberarmeret 
polyester eller som luksusud
gave i fineste afrikanske ma
hogni. En 110 hk GM Mercrui-
ser in/outboard motor giver en 
marchhastighed på ca. 26 knob. 
Kan også leveres med 60 hk 
dieselmotor til en fart på 18 
knob. 
Skrogets hensigtsmæssige kon
struktion giver båden en blød 
og behagelig gang, og den pla
ner ved en fart på ca. 13 knob.. 

mERCURY 
BB 

lyddæmpning 
kraftudnyttelse 
benzinøkonomi 

-  de bedste påhængsmotorer, der 

nogensinde er bygget: 

Landets bedste og mest omfatten

de marineprogram - joller, runa-

bouts, daycruisere, trailere, søgå

ende cabincruisere og sejlbåde • 

alt i  marinemotorer og -ti lbehør 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, 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: Sv. Jensen, Præstefælledvej 95 50 78 95 

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 RY 1966 
Skolechef: Arndt Adrian, Gyldenrisvej 30, 3. th., S 51 42 13 

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: Svend Schack, Vittrup Allé 44, Kastrup j 
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K asserer 

formanden og* 

havneudvalget 

træffes 
hver torsdag: 
kl. I9-SOJO 
i klubhuset 
tlf. SU:35SO 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Gælder det annoncer 

så tal med 

Arne Abildhøj 
Telefon: 5048 28-504219 

Klubhuset 
Fra 15. oktober til 1. april lukkes 

klubhuset mandag, tirsdag og 

onsdag kl. 18. 

Vi mødes alle vj 

\ til den ordinære halvårlige \ 

G E N E R A L F O R S A M L I N G  
Tirsdag den 25 . oktober kl. 19.30 præcis i klubhuset 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning. 

3. Lovændringsforslag. 

4. Andre forslag. 

Følgende er på valg: 

Formanden Sv. Larsen 

Kapsejladschefen Viggo Hind 

Jouniorlederen Viggo Keller 
(modtager ikke genvalg) 

2 repræsentanter Holger Larsen og 
Børge Bech 

5. Valg. 2 suppleanter Elo Nielsen og Tage Kjær 

6. Eventuelt. Kassereren åbner kl. 18 for indbetaling! 
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PROTOKOLLEN 
Bestyrelsesmødet den 3. 4. 1966. 

Bestyrelsen fuldtallig tilstede. 

Kassererske og redaktør tilstede. 

Dagsorden: 

1. konstituering 

2. beretning 

3. bladet 

4. havn og plads 

5. klubhus og fester 

6. sejlerskolen 

7. juniorafdelingen 

8. kapsejlads 

9. eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen, særligt 

til det nye medlem af bestyrelsen, Svend 

Jensen, og udtrykte ønsket om et godt 

samarbejde. 

Svend Jensen blev indsat i havneudval

get i stedet for afgåede Tom Larsen, så

ledes at Børge Beck fortrinsvis tager sig 

af havnen og Svend Jensen tager sig af 

pladsen, dog således at de, i påkommen

de tilfælde begge optræder som havne

udvalget. 

2. Formanden oplæste div. skrivelser, 

som toges til efterretning, bl. a. var der 

en skrivelse fra Brygger Jacobsens Minde

legat, som desværre ikke så sig i stand 

til at imødekomme foreningens andra

gende i denne omgang. 

Man diskuterede to medlemmers util

børlige optræden som følge af overdreven 

spiritusnydelse, og man enedes om at 

sende dem en skriftlig advarsel pr. an

befalet brev, og i fald det ikke ville hjæl

pe, da at ekskludere dem. 

Det oplystes, at der den 12. april vil 

blive afholdt et møde, hvor en repræsen

tant for forsikringsselskabet FYN vil 

komme tilstede og informere interessere

de medlemmer om betingelserne for an

svarsforsikring. 

Arbejdet med flytning af mastekranen 

skrider godt frem. 

Der regnes med at kunne holdes rejse

gilde på tilbygningen til klubhuset lige 

efter påsken. 

3. Bladet: Et nedsat udvalg vil søge at 

forbedre bladets økonomi ved at søge teg

net annoncer til en mere tidssvarende pris. 

Der var allerede tilsagn om et par store 

annoncer. Formanden vil arrangere et 

møde med Lorentzen og annonceudvalget 

efter påsken. 

Man drøftede muligheden for at friske 

op på bladet ved at lade bladets HOVED 

delvis trykke i farver. Redaktøren vil un

dersøge, hvad det kan koste. 

4. Fra havneudvalget ankedes der over, 

at en ejerskiftet kragejolle ikke er blevet 

afhentet, den vil nu blive fjernet ved fo

gedens hjælp. 

Sv. Larsen foreslog, at man skulle få 

lavet nogle små skilte med numre til at 

sætte på joller og pramme, så at man til 

enhver tid kan kontrollere, om der er be

talt pladsleje for dem. Der arbejdes vi

dere med sagen. 

Svend Jensen oplyste, at der ser for

færdeligt ud på jollepladsen og i jolle

huset, han havde haft kontakt med nogle 

af jollesejlerne, og man var enedes om at 

bedre justits er nødvendig og oprydning 

var blevet lovet. Endvidere anbefalede Sv. 

Jensen indkøb af koste og river til såvel 

jollehuset som motorskuret og arbejds-

skuret, så rengøring kan foretages. 

5. Arndt Adrian ønskede kontoret ryd-

deliggjort og de nyindkøbte stole oplag

ret andetsteds. 

Pinsefesten vil i år blive afholdt i 

Sundby Sejl-forening, hvor foreningen vil 

være vært med en lille en til de mest mor

genduelige medlemmer. 

6. Fra sejlerskolen var der intet nyt. 

7. Viggo Keller oplyste, at han under en 

samtale med Børge Theil var kommet til 

kundskab om, at den ungdomsklub, som 

Børge Theil arbejder i, havde fået et styk

ke jord ved siden af S.S.F., og at samme 

klub havde tænkt sig at søge samarbejde 

med S.S.F. 

Bestyrelsen var dog enig i, at et sådant 

samarbejde havde været forsøgt tidligere, 

men da havde ungdomsklubben ikke kun

net gå ind for S.S.F.s betingelser, så det 

kan der ikke blive tale om. 

Endvidere oplystes det, at juniorarbej-

det går godt, og der er flere og flere ju

niorer, der møder op til forårsarbejdet. 

8. Der er træningssejladser for OK-jol-

ler lørdag den 9- og søndag den 10. april. 

9. Til eventuelt var der intet, og mødet 

sluttede kl. 22,30. 

Sign. Sv. Larsen, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Bestyrelsesmødet den 4. 3. 1966. 

Kapsejladschef meldt afbud. 

Redaktøren tilstede. 

Dagsorden: 

1. beretning 

2. protokol 

3. medlemsbladet 

4. havn og plads 

5. klubhus og fester 

6. sejlerskolen 

7. juniorafdelingen 

8. kapsejlads 

9. eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen og op

læste diverse skrivelser, bl. a. en skrivelse 

fra Københavns magistrat, hvori det med

deltes, at der, efter ansøgning er bevilget 

kr. 15.000,- fra kommunens idrætsfond 

til hjælp til klubhusudvidelsen. 

Sv. Larsen havde været til benzinrefu-

sionsmøde, og oplyste, at S.S.F. var den 

klub, som havde de fleste maskinpoint, 

og at vi havde fået 30 skemaer mere ind 

i år, end sidste år. 

Man er nu ved at sætte hegn op om det 

sidst erhvervede stykke jord ud for ndr. 

plads, og det gamle plankeværk bliver 

revet ned. 

Formanden havde været til klubhusind

vielse i Tårbæk sejlklub og havde med

bragt en flagstang med klubstander fra 

S.S.F. 

Der er nu foretaget udgravning i sdr. 

bassin, der er gravet 15 laster, derudover 

er der taget en last i indsejlingsrenden. 

Der er nu ved at blive anbragt nye låse 

på alle portene, og formanden oplyste, at 

restauratricen og pladsmanden også havde 

fået nøgler til forhandling. 

Der opstod en debat om forhandling 

af nøglerne til portene, som også passer 

til den nye toiletbygning samt til telefon-

boxen. Man var enige om, at medlem

merne skal have adgang til at købe nøgle 

til deres pårørende, men der var stemning 

for, at der skulle være en vis kontrol med 
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nøglesalget. Arndt Adrian ønskede ført 

til protokollen, at han havde forlangt, at 

der kun måtte sælges 2 nøgler til hvert 

medlem. 

Man enedes om, at der må sælges 2 

nøgler til hvert medlem mod forevisning 

af medlemskort og mod vedtegning i kor

tet. 

Der er blevet oprettet ny lejekontrakt 

med Amager Bridgeklub for vinteren 

1966-67. Tom har anbragt de hængende 

haver foran klubhuset, og de vil blive 

forsynet med blomster. 

De ledige pladser i havnen er nu ble

vet fordelt, det kniber mest med pladser 

til både på 7Y2-8 m længde. 

Der er kommet afslag på vor ansøg

ning til Brygger Jakobsens mindelegat, 

men en repræsentant fra fondet kommer 

tilstede til standerhejsningen. 

Mastekranen er nu snart færdig, man 

mangler at montere bommen på plads. 

Amager-kredsen har holdt møde, og 

man fastlagde bl. a., hvordan kapsejlads

banerne skal udlægges. 

Det er efter udgravningen i sdr. bassin 

konstateret, at der er mange alt for høje 

fortøjningssten, og det hennstilledes til 

havneudvalget at drage omsorg for, at 

disse sten bliver kasseret og erstattet med 

sten, som er i overensstemmelse med de 

givne regler. 

Formanden har af Carlsen modtaget 

100,- kr. til indkøb af en ærespræmie, og 

denne præmie er indkøbt. 

Der var henvendelse fra D.S. om at 

benzinselskabet Uno-X havde givet en 

gave, som skal bruges til at sende unge 

sportsfolk til udlandet for, og at det i år 

er pålagt sejlunionen at sende deltagere. 

Man mente ikke, at vi i vor forening hav

de emner, som kunne tages i betragtning 

til rejsen, som i år går til Rusland. 

Der har været afholdt et møde med en 

assurandør fra forsikringsselskabet FYN, 

angående de tidligere omtalte ansvarsfor

sikringer, dette viste sig at være et gen

sidigt forsikringsselskab, hvilket inde

bærer risiko for påligning af store ekstra

præmier. 

Man har i stedet kontaktet Grøn & 

Witzke, og Sv. Larsen har rejst spørgs

målet i Dansk Sejlunion og Københavns 

sejlunion. Dette har resulteret i et møde 

mellem Sv. Larsen, de 2 unioner samt re

præsentanter for forsikringsselskabet. 

Resultatet af mødet blev, at der kan 

tegnes ansvarsforsikring til samme takst 

som i FYN, dog med egen police, da til 

kr. 20,- årligt. 

Kaskoforsikring kan tegnes til de or

dinære takster, men med bonusordning, 

således at et år uden skader giver et ned

slag på 30 % i næste års præmie. 

Man enedes om at hæve forsikrings

summerne for foreningens fartøjer, så

ledes at de bringes i overensstemmelse 

med deres værdi idag, d.v.s. for juniorbå

denes vedkommende op til 7000.- kr., og 

for øvelsesbåden, op til 10.000,- kr. 

2. Protokollen oplæstes, ingen bemærk

ninger. 

3. Bladet. Arne Abildhøj var kommet 

til stede, og forelagde for bestyrelsen sin 

tidligere omtalte plan til at skabe en bed

re økonomi for vort medlemsblad. 

A. oplæste en af ham forfattet skrivel

se, som tænkes udsendt til en række fir

maer, som kunne tænkes at have interesse 

1 at annoncere i vort blad. 

Man enedes om at lade Abildhøj samt 

2 annonceudvalgsmedlemmer arbejde vi

dere med sagen. Endvidere at Lorentzen, 

for fortsat at have ekspeditionen af bla

det, og for at sørge for opsætning af an

noncerne samt korrekturer m. v. skulle 

have et honorar på kr. 450,- årligt. 

4. Fra havn og plads redegjorde Svend 

Jensen for arbejdet på pladsen, der bliver 

ryddet op overalt. Man har fået kantsten 

til parkeringspladsen, disse er indkøbt til 

en særdeles favorabel pris hos kommu

nen. 

Sv. Jensen anmodede om bestyrelsens 

godkendelse af en fartbegrænsning på 10 

km/t. i indkørslen, han havde ladet lave 

skilte og opsat disse. Bestyrelsen god

kendte fartbegrænsningen og skiltene. 

Ang. vand på broerne oplystes det, at 

nogle af de gamle rør er blevet frost

sprængte, da frosten kom overraskende 

tidligt i efteråret, disse vil nu blive repa

reret. 

Fra havneudvalget ankedes der over, at 

joller og pramme i kanalen ikke er for

tøjet med agterfortøjninger. Dette må nu 

gennemføres. 

5. Fra klubhusudvalget oplystes det, at 

der nu er kommet lys i lamperne med 

blomsterkrukkerne foran klubhuset. Bag

væggen i den store sal skal males. 

Der ankedes igen over, at nogle med

lemmer efterlod et slemt griseri på toilet

terne. Man enedes om at lade lave en tav

le til plakater for at skåne trævæggen i 

vindfanget. 

6. Skolechefen oplyste, at arbejdet på 

øvelsesbåden skrider godt fremad. Havde 

talt med en medarbejder fra søkortarkivet 

og forespurgt om muligheden for at få 

søkort i bogform. Denne havde svaret, at 

der skulle komme henvendelse fra unio

nen om, at der var et behov for denne 

form for søkort, da ville det let kunne 

lade sig gennemføre, man vidste, at man 

i Sverige havde denne form for kort. 

7. Juniorlederen beklagede, at ikke alle 

juniorbådene kunne nå at blive klargjorte 

inden standerhejsningen, men man satte 

alle sejl til for at nå så langt som muligt. 

8. Det beklagedes fra flere sider, at kap

sejladschefen havde forsømt så mange be

styrelsesmøder i vinterens løb. 

9. Til eventuelt var der intet særligt. 

Mødet sluttede kl. 23,15. 

Sign. Sv. Larsen, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

Sekretær. 

Bestyrelsesmødet den 6. 6. 1966. 

Kasserer og redaktør tilstede. 

Holger Larsen fraværende. 

Dagsorden: 

1. beretning 

2. protokol 

3. havn og plads 

4. klubhus og fester 

5. sejlerskolen 

6. juniorafdelingen 

7. kapsejlads 

8. eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen. Oplæste 

diverse skrivelser, bl. a. var der en skrift

lig opsigelse fra pladsmand Munk, som 

ønskede at fratræde sin stilling af hel

bredsmæssige hensyn. 

Der var kommet en ny forsikringspoli

ce på klubhuset, som nu, med inventar og 

flagmast o.s.v. er forsikret for 522.000 

kr., en sum, som stiger automatisk i takt 

med prisstigningen. 

Det meddeltes fra OK, at traktolinen 

er steget med 1 øre pr. liter fra 1. juni. 
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En henvendelse fra overborgmesterens 

sekretariat med anmodning om hjælp til 

at sejle 110 mødedeltagere fra Øresunds-

rådet til Saltholm d. 8. juni, toges til ef

terretning, og man var enige om, at SSF 

skulle yde hjælpen. 

Formanden oplyste, at der nu er tegnet 

30 ansvarsforsikringer hos Grøn & Witz-

ke efter de nye regler. 

Der er nu kommet Rukolåse i alle lå

gerne, Adrian og Sv. Jensen mente, at 

det burde have været smæklåse, da med

lemmerne er utilbøjelige til at have den 

ulejlighed at låse efter sig, når de er gået 

ud. Man enedes dog om, at man vil se 

tiden an og se, hvordan det udarter sig 

med det nuværende system. 

Formanden ankede over, at pladsman

den havde sat strand jægernes både på 

land omkring affaldsbunken på sdr.plads, 

så at man ikke kan komme til at brænde 

affaldet af. 

Endvidere ankedes der over, at der bli

ver flyttet for meget rundt med bordene 

og stolene foran klubhuset. Sv. Jensen 

lovede at lave ankre, således at bordene 

kan fastlåses. 

2. Protokollen oplæstes. Intet at be

mærke. 

3. Sv. Jensen fremførte forslag om en 

skæringsdato for aflåsning af lågerne; 

man enedes om, at 1. juli skal være skæ

ringsdato, samt at lade avertere i med

lemsbladet, at 1. juli er datoen, så med

lemmerne kan sikre sig nøgler forinden. 

Sv. Jensen havde endvidere en lang li

ste over forskellige arbejder på pladsen, 

som han ønskede udført, men da det var 

arbejder, som alle koster penge, må de 

fleste af dem stilles i bero, til vi får nog

le flere penge i kassen, noget af det før

ste må blive asfalt på sdr. mole. 

Fra havneudvalget klagedes der end

videre over mangelfuld affendring af 

mange fartøjer samt for store fortøjnings-

sten. Det henstilledes til havneudvalget 

at få vedkommende medlemmer til at få 

sagerne bragt i orden. 

4. Fra klubhusudvalget var der ønske 

om at få udført reparation på alle de 

borde og stole i restaurationen, som 

trængte dertil. 

5. Skolechefen oplyste, at øvelsesbåden 

sejlede, men det var ønskeligt, at der bli

ver gjort noget for at få langt flere del

tagere, eventuelt vil man lade passive 

medlemmer få adgang til at deltage på 

sejlerskolen. 

Adrian oplyste, at han havde sagt nej 

til gamle medlemmers ønske om at kom

me på øvelsesbåden, idet de pågældende 

havde meldt sig så sent, at øvelsesbåden 

var klargjort. De gamle medlemmer ken

der jo reglen, at man skal være med til 

at klargøre øvelsesbåden for at komme 

med på skolen, hvorimod nye medlem

mer, som ikke kender reglen, stadigvæk 

vil væri velkomne. 

6. Juniorlederen udtalte, at der søndag 

den 5. 6. havde været afholdt et junior-

møde; der havde været fremført en del 

klager og ønsker, men Keller mente, at 

sagen nu var i orden igen. En af kla

gerne var bl. a. den, at der ikke var kom

pas i nogen af juniorbådene, og bestyrel

sen enedes om, at der skal indhentes til

bud på kompasser, så bådene kan blive 

udstyret med det nødvendige grej. 

7. Fra kapsejladschefen oplystes det, at 

et par medlemmer havde insisteret på at 

få indbetalte startpenge tilbagebetalt, da 

de til en aftensejlads ikke var gået til 

start på grund af vejret. 

Den samlede bestyrelse var dog enige 

i, at startpenge ikke betales tilbage, når 

ikke hele aftensejladsen aflyses, ligeledes 

at sejlads på KREDIT ikke må finde sted. 

8. Til eventuelt var der intet. 

Mødet sluttedes kl. 24,00. 

Sign. Sv. Larsen, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Hameudvalgsmøde d. 16. 6. 1966. 

Dagsorden: 1. Pladsmandens afgang. 

Tilstede var: Formanden, sekretæren, 

2 havneudvalgsmedlemmer, 2 klubhus

udvalgsmedlemmer, juniorlederen samt 

Tom Larsen. 

Refererende til pladsmand Munks af

skedsbegæring, oplyste formanden, at 

Munk agtede at holde ferie fra lørdag d. 

18. 6., hvorefter foreningen vil være 

uden pladsmand. 

Tom Larsen havde imidlertid lovet, at 

han vil udføre pladsmandsarbejde i sin 

fritid i fornødent omfang. Denne hånds

rækning kunne alle tilstedeværende hilse 

med glæde. 

Formanden oplæste en skriftlig indgi

vet ansøgning om pladsmandsstillingen, 

og da både formanden og Reinh. Hansen 

havde set og talt med ansøgeren, hr. 

Svend Schach, foreslog formanden, at 

man skulle kontakte hr. Sv. Schach og 

foreslå denne, at han skulle udføre ar

bejde på pladsen i sin fritid, evt. i sam

arbejde med Tom Larsen, og da, om der 

er gensidig tilfredshed, skrive kontrakt 

pr. 1. oktober. 

Der var fuld enighed om formandens 

forslag. 

Til slut oplæste formanden en takke

skrivelse fra overborgmester Urban Han

sen, der som formand for Øresundsrådet 

takkede på rådets vegne for den ydede 

bistand ved Øresundsrådets besigtigelse 

af Saltholm. 

Sign. Sv. Larsen, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Havneudvalgsmøde d. 19. 6. 1966. 

Tilstede var formanden, sekretæren, 2 

havneudvalgsmedlemmer, 2 klubhusud

valgsmedlemmer, Tom Larsen og hr. Sv. 

Schach. 

I henhold til det den 16. 6. afholdte 

havneudvalgsmøde havde formanden kon

Hynder og presenninger til lystbåde syes efter mål 
AMAGER. SKUM, Overgaden »ver Vandet 48 

ASta 4003 . SUndby 3833 
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taktet hr. Sv. Schach og bød denne vel

kommen til mødet. 

Formanden oplæste den gamle plads-

mandskontrakt for Schach, og efter en 

kort redegørelse over betingelser og mu

ligheder, enedes begge parter om, at Sv. 

Schach udfører pladsmandsarbejde i sin 

fritid, og, om gensidig tilfredshed, da at 

skrive kontrakt pr. 1. oktober. 

Sign. Sv. Larsen, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Bestyrelsesmødet den 4. 7. 1966. 

Redaktøren og Egon Kjeldsen ikke til

stede. 

Dagsorden: 

1. beretning 

2. protokol 

3. havn og plads 

4. klubhus og fester 

5. sejlerskolen 

6. juniorafdelingen 

7. kapsejlads 

8. eventuelt. 

1. Formanden oplæste div. skrivelser, 

som toges til efterretning. 

Det oplystes, at foreningen har søgt 

om bevilling til istandsættelse af bro og 

bolværk ved ndr. bassins søndre side, fra 

broen over kanalen langs nordsiden af 

klubhuset, ialt ca. 80 meter. 

Endvidere har man tilskrevet Køben

havns kommunes idrætsfond med vedlagt 

regnskab over udgifter i forbindelse med 

toiletbyggeriet. 

Formanden opfordrede til større til

slutning til tegning af ansvarsforsikrin

ger på fartøjerne. 

2. Protokollen oplæstes, ingen bemærk

ninger dertil. 

3. Den fungerende pladsmand, Svend 

Schack, havde forespurgt formanden, om 

han kunne tiltræde som pladsmand fra d. 

1. august, da hans nuværende arbejde 

besværliggjorde for ham at være til rå

dighed på pladsen om aftenen, som først 

bestemt. 

Bestyrelsen drøftede problemet, og man 

enedes om, at Schack kan tiltræde som 

timelønnet løsarbejder pr. 1. august, hvor

efter man vil udarbejde den nye kon

trakt, som så vil kunne undertegnes den 

1. oktober. 

En kragejolle, som uberettiget henlig

ger på plads nr. 8, har Svend Jensen fået 

fuldmagt til at lade fjerne ved foged-

hjælp. 

Det skal henstilles til redaktøren, at 

han gennem medlemsbladet indskærper 

medlemmerne at sejle langsomt i havnen 

samt at indsejlingsrenden SKAL betrag

tes som en del af havnen, og derfor også 

skal besejles langsomt, idet det vold

somme skruevand nedbryder skrænterne 

af den gravede rende. 

4. Fra klubhus- og festudvalg var der 

intet nyt. 

5. Sejlerskolen holder ferie, derfor in

tet nyt. 

6. Juniorlederen oplyste, at der allige

vel ville blive ferietur for nogle af juni

orerne. Det henstilledes dog til junior

lederen, at turen, med den ledelse der 

var, ikke må gå længere end til Vording

borg. 

7. Formanden oplyste, at Kastrup Sejl

klub har fået lavet nogle fine banekort, 

hvorpå også S.S.F.s baner er blevet teg

net ind. 

Endvidere har Wilh. Wieder fra Drag

ør udarbejdet sejladsbestemmelser for 

Amagerkredsen. 

Indbydelseskort til Amagerkredsens ho

vedkapsejlads er under udarbejdelse, og 

vil snarest blive sendt ud. 

8. Til eventuelt var der intet. 

Mødet sluttede kl. 22,00. 

Sign. Sv. Larsen, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Bestyrelsesmødet d. 1.9. 1966. 

Kapsejladschefen fraværende. 

Redaktøren mødt. 

Dagsorden: 

1. beretning 

2. protokol 

3. generalforsamling 

4. bladet 

5. havn og plads 

6. klubhus og fester 

7. sejlerskolen 

8. juniorafdelingen 

9. kapsejlads 

10. eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen og be

gyndte med at oplæse div. skrivelser, som 

toges til efterretning. Der var en takke

skrivelse fra Svendborgsund Sejlklub, 

som takkede for gaven til 100 års jubi

læet. 

Formanden oplyste, at der er støbt be

tondække over brændstoftankene, samt at 

der nu bliver støbt et fundament til skral

debøtterne, og lagt fliser til at parkere 

knallerter på. 

Endvidere oplystes det, at vi har fået 

de 15000,- kroner fra Kommunens 

Idrætsfond. 

Kommunaldirektør Gregers Hansen 

har været i S.S.F. og talt med Sv. Larsen, 

idet en ungdomsklub skal have et areal 

som grænser op til S.S.F.s områdes ndr. 

skel, og der skal transporteres materialer 

ad vor ndr. vej. Der skal derfor laves en 

låge i hegnet, og til denne skal vor plads-

mand have nøglen. 

Om ophalervognen på sdr. plads ud

talte formanden, at hjulene er ved at bli

ve drejet af, så den kan køre igen. Form. 

mente i øvrigt, at det er sidste gang, at 

hjulene kan drejes af. 

Formanden omtalte den nys overståede 

svagføretur og takkede festudvalget for 

godt udført arbejde; takkede ligeledes 

medlemmerne, som havde støttet indsam

lingen, som havde givet 1.314,- kr., samt 

motorbådsfolkene, der havde stillet både 

til rådighed. 

Ang. foreningens ansøgning til kom

munen om istandsættelse af bolværket på 

ndr. bassins sdr. side har man fået den 

besked, at cementkajen ikke tilhører kom

munen, om den øvrige del af bolværket 

er sagen endnu uafklaret. 

Søndag d. 4. 9. er der optimistjolle-

stævne i S.S.F., der deltager ingen jol

ler fra S.S.F., da vi ikke har deltaget i 

udtagelsessejladsen. 

Der er kommet en ansøgning om tilla

delse til at bygge en 26 m på pladsen; 

manden, der søgte, har bygget før, og 

ansøgningen blev bevilget. 

Et medlem havde klaget over, at en 

bådejers hund havde udvist utilbørlig ad

færd overfor små børn på pladsen. Man 

enedes om at tilskrive hundens ejer om, 

at han fremtidig fører sin hund i bånd 

på vort område. 

Endvidere var der klaget over, at et 

medlem ødelagde festerne med sin alt for 

høje syngen; dette vil ikke blive tolereret. 

Det oplystes, at der stadig er medlem

mer, som overtræder cykleforbudet på 

pladsen. 
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Formanden oplyste, at et medlem har 

fået en bøde på 340- svenske kroner for 

at have sejlet uden lanterner 20 min. ef

ter solnedgang. 

Sv. Larsen tegner forsikringer, og der 

er nu kommet bonus på kontoen, og Sv. 

Larsen udtalte, at disse penge skal gå til 

præmier, idet Svend ikke ønsker at tjene 

på sin forsikringsvirksomhed. 

2. Protokollen oplæstes, ingen bemærk

ninger hertil. 

3. Der afholdes generalforsamling den 

25. oktober kl. 19,30. Forslag må være 

bestyrelsen i hænde til bestyrelsesmødet 

d. 4. oktober kl. 19,30. 

På valg er følgende: 

Formanden, Sv. Larsen. 

Kapsejladschef Viggo Hind. 

Juniorleder Viggo Keller 

(ønsker ikke genvalg). 

2 repræsentanter: 

Børge Bech (havneudvalget). 

Holger Larsen (klubhusudvalget). 

2 suppleanter: 

Elo Nielsen og Tage Kjær. 

Reinhardt Hansen fremkom med et 

forslag om, at man fik en tillidsmand fra 

jollesejlerne til at deltage i bestyrelsens 

møder, for at skabe en bedre kontakt med 

denne gren af sejlsporten. Man enedes 

om at tage dette under overvejelse. 

4. Bladet. Redaktøren anmodedes om at 

fremhæve i medlemsbladet, at motorsku

ret og masteskuret skal være ryddet den 

1. oktober. 

5. Havn og plads. Svend Jensen ønske

de følgende ført til protokollen: Sv. Jen

sen anmodede formanden om at blive 

gjort bekendt med, når der skulle udfø

res arbejde på pladsen, idet S. J. før sin 

ferie havde bedt F. om at få et stykke ar

bejde udført, F. havde sagt, at det var 

der ikke penge til i øjeblikket. Sv. Jen

sen havde senere set pladsmanden i gang 

med et arbejde og havde betydet ham, at 

det skulle ikke laves nu, hvortil plads

manden svarede, at det havde han fået 

besked på af formanden, og det rettede 

han sig efter. 

Formanden svarede hertil, at han gan

ske rigtigt havde givet besked på dette 

arbejde, at der senere var kommet penge 

i kassen, samt at der er visse arbejder, der 

skal udføres. 

Sv. Jensen oplyste, at vandforsynings-

væsnet havde synet de nye toiletter, og 

det kræves, at der opsættes en døgntermo

stat for afbrydelse af vand til urinalkum

merne. 

Arndt Adrian udtalte, at der i havnen 

blev talt om at Midtgård havde tre både 

i havnen, og spurgte formanden, hvor

dan det forholdt sig. Formanden svarede, 

at M. havde haft et par både liggende på 

pladser, hvis ejere havde deres både lig

gende i Svanemøllehavnen, men at M.s 

både ville blive fjernet i morgen, samt 

at der er blevet betalt pladsleje for dem. 

6. Fra festudvalget var der ønske om at 

afholde andespil lørdag d. 3. december. 

Endvidere vil der blive juniorbal d. 22. 

oktober samt 19. november og 10. de

cember. Man enedes om at lukke klub

huset for rengøring og reparation fra 

mandag den 2. januar til lørdag den 21. 

januar, begge dage incl. 

Adrian anbefalede festudvalget at fin

de et andet orkester, idet han havde hørt 

mange klager over musikken til ballerne. 

Udvalget tog det ad notam. 

7. Adrian ankede over, at signalflagene 

som blev benyttet til kapsejladserne bli

ver behandlet for dårligt samt, at disse 

må bringes på plads efter brugen. 

Endvidere oplystes det, at S.S.F. del

tager med 4 optimistjoller i Sundkred

sens jollestævne på Furesøen d. 17.-18. 

september. 

8. Juniorerne havde deltaget med 1 båd 

i kammeratskabssejlads ved Tårbæk, samt 

deltaget i jollestævne i Hellerup, hvor 

Keld Nielsen var blevet nr. 2 i optimist

jolle. Endvidere skal man i Hvidovre del

tage i sejladsen om den halve juniorbåd. 

D. 17.-18. sept. bliver der klubmester

skab for juniorer samt førerprøver. 

9. Formanden redegjorde for regnska

bet fra Amagerkredsens hovedkopsejlads. 

10. Til eventuelt var der intet. 

Mødet sluttede kl. 23,55. 

Sign. Sv. Larsen, 

formand. 
Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Forslag til 

generalforsamlingen 

Sundby Sejlforening. 

Generalforsamlingen d. 25. okt. 1966. 

Forslag til punkt 4. 

For at imødegå de mange mere eller 

mindre alvorlige, men meningsløse kolli

sioner i havn og sejlrende, foreslås det ge

neralforsamlingen at vedtage henstilling 

til bestyrelsen om at tage skridt til opret

telse af en række kursusaftener (i lighed 

med kapsejladsinstruktioner) for motor-

bådsførere og andre med henblik på en 

orientering i søvejsregler, manøvrering og 

evt. motorforståelse. 

Der må givetvis være grundlag for at 

tage skridt til en bedring i bemeldte tra

fikale forhold og i den indbyrdes debat 

medlemmerne imellem gives der også ud

tryk for det ønskelige i forskellige former 

for straf i forbindelse med f. eks. over

trædelse af havnevedtægterne angående 

langsom fart i havn og rende. Dette er 

imidlertid både besværligt at håndhæve 

og subjektivt, hvorfor jeg vil mene, at op

lysningsvirksomhed kan give et bedre re

sultat, idet det ofte viser sig at være be

gyndere i »sejleriet«, der klumser rundt 

og laver kaos, hvad enten det nu skyldes 

manglende rutine i manøvrering eller for

kert justerede motorer med deraf følgen

de motorstop. Som oftest i renden. Derfor 

bør deltagelse i kursus gøres obligatorisk 

for nye medlemmer (med båd) samt gen

tagne skadevoldere, henholdsvis lovover

trædere. Dette ud fra betragtninger, der 

siges at have været fremsat før: Vejen til 

SSF går gennem sejlerskolen. Ikke ved

taget. Kursus bør være gratis og evt. med 

frivillige lærere blandt medlemmerne. Jeg 

stiller mig gerne til rådighed for arrange

mentet i den udstrækning, tid og evne til

lader. 

Hermed overlader jeg sagen til general

forsamlingen. 

Medlem nr. 316. J. Børgesen. 

TAK! 
Jeg vil gerne hermed takke bestyrelsen og alle mine 

gamle klubkammerater for den store opmærksom

hed, de lod mig blive til del på min 70 årsdag. 

HARALD HANSEN 
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Bestyrelsens forslag 
Indkomne forslag til generalforsamlingen 

Til punkt 3. 

Bestyrelsen foreslår som tilføjelse til 

Havnereglementet, paragraf 9' Alle ejere 

af sejl- og motorfortøjer skal have an-

svarsforsikret. Pladsmanden må ikke sø

sætte fartøjer, uden at have set kvittering 

for betalt præmie. 

2. Bestyrelsen foreslår pladslejen for

højet med 1,00 kr. pr. kvadratmeter fra 

1. april 1967. 

V. 

Optimist kapsejladsen på Furesøen. 

Lørdag den 17. og søndag den 18. sep

tember deltog 5 af vore bedste optimist

jollesejlere i en stor kapsejlads på Fure

søen sammen med 31 fra det øvrige land. 

Lørdag blæste det ret kraftigt, og mange 

måtte udgå, men vore bjærgede sig igen

nem de 2 sejladser omend nærmest som 

undervandsbåde. 

Søndag var meget smuk for såvel del

tagere og de mange tilskuere, og de 4 sej

ladser blev afviklet på bedste måde. Re

sultatet for vore blev fint. Frank nr. 4 fik 

sølvbæger, Keld nr. 6 også sølvbæger, 

René nr. 11, Ulla nr. 17 og Vivi nr. 22. 

I øvrigt tak til dem, der kørte joller og 

sejlere frem og tilbage. 

Juniorkapsejladsen 
Juniorspalten 

Søndag den 4. september deltog vi i 

juniorkapsejladsen om »Den halve Ju

niorbåd«. Det er en klubsejlads, hvor der 

deltager 3 juniorbåde fra hver af de 5 

klubber, Frem - Sundby - Kastrup -

Hvidovre og Enigheden. Klubberne skif

tes til at afholde denne sejlads, i år var 

det Hvidovres tur. Vi starter søndag mor

gen med fælles kaffebord, som den arran

gerende klub er vært ved. Kl. 9 starter 

vi sejladserne, det er en lille trekantbane, 

som skal omsejles 4 gange i hver start, 

og der skal startes 4 gange. Det er en 

både morsom og lærerig sejlads for de 

unge mennesker. Der sejles i hold, og 

den klub, der får flest point, er vinder 

af »Pokalen«. Men der gives også præmie 

for de både, der opnår flest point. Re

sultatet af sejladsen kan jeg desværre 

ikke give, da der indløb nogle protester, 

som endnu ikke er afgjort. Det var fint 

sejlvejr. Vinden var sydvestlig, 5-6 se

kundmeter. 

juniorlederen. 

Klubtnesterskab for juniorbade 

Søndag den 18.-9. afholdt vi klub

mesterskab for førerne af vore junior

både. Vejret var så fint, som man kunne 

ønske sig - solen strålede fra en skyfri 

himmel, vinden var nordlig 3-5 m/sek. 

Der blev sejlet på en olympiadebane, som 

blev lagt lige uden for vor havn, så alle 

sejladserne kunne følges inde fra hav

nen. Der deltog 5 førere, og der blev sej

let 5 sejladser, og der blev skiftet både 

efter hver sejlads, således at førerne fik 

en sejlads i hver af vore 5 juniorbåde, 

hvilket skulle give et retfærdigt resultat. 

Starterne var gennemgående fine, kun 2 

både var for tidlig i start, ellers var de 

over linien på fra 20-50 sek. Vi startede 

kl. 10.00 og var færdig kl. 15.00, det 

var fem timers uafbrudt sejlads. Da vi 

var færdige, var juniorafdelingen vært 

ved et fælles kaffebord, hvor »Skole

betjentens vandrepokal« blev overrakt til 

klubmesteren for 1966. Det blev føreren 

på J. 298 »Majami«, Stig Kristensen, der 

blev vinder med 14,4 point. Nr. 2 blev 

Georg Irdahl J. 92, med 19 point, nr. 3 

Dan Jensen med 21,7 point, nr. 4 Jens 

Åge med 35,4 og nr. 5 Erik Henriksen 

med 45 point. Efter præmieuddelingen 

kom så det traditionelle: klubmesteren 

skulle smides i vandet, det kom han også, 

men han hev adskillige andre med sig, 

så det blev en rigtig vandpantomime 

(badning i havnen er jo ellers forbudt), 

ja det var en dejlig dag, vi længe vil min

des. 

funiorlederen. 

»Bendte« Hansen 70 år 
Den 30. september fyldte den kendte 

og evigunge sejler Harald Hansen 70 år. 

Hansen blev medlem af S.S.F. i 1927 og 

er derfor et af vore ældste medlemmer. 

Ved indmeldelsen var Hansen indehaver 

af en kragejolle ved navn »Edit«, men 

hun var lidt tung i det, der skulle sejles 

stærkere, og så anskaffede Hansen sig 

den på alle kapsejladsbaner frygtede 6 m 

»Wavona« og med den sejlede han me

get sølvtøj og fine præmier hjem, og i 

den tid blev han aldrig kaldt andet end 

Wavona Hansen, men tiderne skifter, og 

Hansen blev langturssejler og skiftede 

»Wavona« ud med sin dejlige spidsgatter 

»Bente«, der med Hansen som fører har 

sejlet vandet tyndt i vore farvande. 

Hansen har gennem årene som besty

relsesmedlem, skolechef og som lærer for 

nye sejlere på sin sædvanlige stille og ro

lige måde gjort et stort og uegennyttigt 

arbejde for S.S.F. Aldrig var klubben i 

bekneb for et dommerskib ved kapsejlad

serne, for »Bente Hansen« var altid rede 

med råd og skiv plus sin store erfaring. 

Hansen deltager stadig i klubbens ar

bejde, han er censor ved prøverne, der af

lægges i vor klubs sejlerskole. Så sent som 

sidste år deltog han aktivt i Old Boys kap

sejladsen. Ved den sidste søndagskapsej-

lads i år sejlede han sammen med Henri 

Madsen en præmie hjem. 

Vi gamle og unge, som kender dig, vil 

ønske dig mange gode år endnu i S.S.F. 

PS. Undskyld forsinkelsen. Dette skul

le have været i sidste nummer af bladet, 

men redaktøren er altid den, der får det 

sidst at vide. 

Al.A.C. 

r> 
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Brev fra vore engelske sommergæster 

M. & Mrs. McCall og George, 

»The Village Green Inn«, Dunstable, 

England, 

siger hjertelig tak til formand Svend Lar

sen og alle medlemmer af Sundby Sejl

forening for den dejlige oplevelse, det 

var at komme til Sundby Havn. 

Som svar på forskellige spørgsmål kan 

jeg fortælle, at vi kommer fra en gammel 

engelsk kro, pub, som det også populært 

kaldes. Kroen stammer fra år 1542. 

Siden min barndom har søen haft min 

store interesse, og det resulterede i købet 

af den gamle spand »LA GARVINA«. 

Køber man en gammel båd, er der al

tid meget, der skal laves, inden man sy

nes, den er helt o. k., og min kone Peggy, 

min søn George på 10 år og jeg selv tog 

fat og brugte alle vore ledige timer til at 

gøre den til, hvad vi syntes er tip top. 

»LA GARVINA« er en 31 ft. motor

båd bygget 1948 med en 40 hk Commo

dore dieselmotor. 

Efter at have haft mange gode småture 

i England samledes familien til rådslag

ning om en eventuel længere tur, og ef

ter med stor interesse at have fulgt 

K.D.Y'.s store jubilæums arrangement, 

kunne vi ikke tænke os et bedre land at 

lægge turen til, end Danmark, hvad vi 

sandelig ikke har fortrudt. Turen startede 

fra Cowes fredag den 1. juli kl. 21 i hård 

vind med kurs Dunkirk, som nås efter 18 

timers sejlads. Gennem kanalen holder 

alle skarpt udkik, da der i farvandet her, 

i en radius af 5 sømil altid er ca. 48 skibe. 

Der sker flere ulykker her end næsten no

get andet sted på søen. 

Efter et kort ophold i Dunkirk gik det 

langs den hollandske kyst til Ostende, og 

vi glædede os nu til sejladsen gennem 

Hollands kanaler til Nejmegen, som jeg 

husker fra krigens tid. Desværre ikke de 

bedste minder man kan have fra så dejlig 

en by. Fra Nejmegen og stadigvæk gen

nem kanalerne gik kursen til Emden. Her

fra til Bremerhaven og Cuxhaven og gen

nem Kielerkanalen til Kiel. Efter et par 

dage i Kiel gik turen til Vordingborg via 

Sønderborg og Svendborg. Vi var nu i 

dansk farvand, og selvom vi ikke forstår 

et ord af det danske sprog, kan vi kun 

sige, at gæstfriheden her sætter sig over 

alle sprogvanskeligheder. 

Fra Vordingborg forsatte vi i fint vejr 

til Tuborg Havn, hvor vi satte fortøjnin

gerne. »Tuborg« kendes næsten lige så 

godt i min pub som i Sundby. Vor sejlads 

indtil nu havde været 1100 sømil og uden 

for mange vanskeligheder. 

Efter nogle gode dage på Sjælland ef

terlod vi båden i Tuborg Havn og tog 

luftvejen hjem, da vore stamgæster kræ

vede at få halsen skyllet. 

Vel hjemme igen var det nu tid at tæn

ke på vinterhi til båden, og efter forskel

lige overvejelser blev stedet Ebeltoft, hvor 

en af mine venner, Samson, tilbød mig en 

plads. For at ordne det fornødne med bå

den tog vi denne gang direkte over Nord

søen med M/S ENGLAND. 

Forenet med LA GARVINA kom Peg

gy, George og jeg til Sundby og blev 

straks modtaget med så megen venlighed 

og hjælpsomhed, at vi vil huske det læn

ge og altid mindes den alt for korte tid, 

vi havde i Sundby sejlforening med me

gen glæde. Tak, Svend, for al venlighed. 

Vi håber, vi ses til næste år. 

Jan McCall og familie. 

Nye medlemmer 

som søger optagelse 

L Simd&y. So ĵohmm .̂ 

Aktive: 

Knud S. Mortensen, 

Syvens allé 2, S. 

Mtb. 

Børge Malm, 

Aurehøjvej 3, Hellerup. 

Folkebd. »Påfuglen«. 

Jens S. Sørensen, 

Horsevænget 38, Rødovre. 

Krgjl. »Gay«. 

Ib Flemming Bidstrup, 

Øresundsvej 33, S. 

Speedb. 

Poul T. Duekjær, 

Højdevej 42, S. 

Mtb. »Mona«. 

Roy R. Henriksen 

Øresundsvej 59, S. 

Piratjl. 622. 

Einar Jørgensen, 

Badensgade 11, S. 

u/Bd. 

Arne Petersen, 

Vestbirk allé 59, S. 

mtb. »Caroline«. 

Olaf E. Nielsen, 

Dovregade 4, S. 

mtb. »Katte«. 

Trygve Skorpen, 

Engvej 182, S. 

u|bd. 

Juniorer: 

Bjørn Hogreffe, 

Prøvestens allé 16, S. 

Lars Siert, 

Nyrnberggade 18, S. 

Rene Steen Knudsen, 

Tingbakken 13, Kst. 

Passive: 

Birgit Marvitz, 

Hybens allé 102, Kst. 

Charlie Kjær, 

Nebraskavej 3A, S. 

Jens Tholstrup Hansen, 

Dublinvej 9, S. 



B.H.K. 3 DTriola 

3-cyl. ferskvandskølet FORD dieselmarinemotor 
på 35 HK v/2250 o/m kontinuerlig ydelse. 

En robust, driftsikker og altid startvillig motor. 

Bygger på samme detaljer som indgår i vor for
længst gennemprøvede FORD 4- og 6 cyl. 
„MAJOR" og „SAMSON" dieselmarinemotorer. 

Af standstardudstyr indgår blandt andet: 
12 volts elektrisk udstyr, olieudtømnings-håndpumpe, 
instrumenttavle, hydraulisk BORE WARNER reverse/ 

reduktionsgear. 

Se den, hør den og De vil blive forbavset. 

Priser fra kr. 9.600,00 

B.H.K. ̂ |g Sundkrogsgade 15, Kbhvn. 0 
Telf. * 29 5 20 

B. M1DTGAARDS BAADEBYGGER1 
KLØVERMARKSVEJ 32 . SUNDBY 

Her er familiebåden, lystfiskerens drøm og den hurtige, 
planende kabine-krydser i ét. 

B M B 2 2 '  

rm 

B. MIDTGAARDS 
BÅDEBYGGERI 

KLØVERMARKSVEJ  32  -  KØBENHAVN 

TLF .  SU .  6243  

CABINE CRUISER 
Dette smukke fartøj forener mo
derne formgivning og teknisk 
snilde med absolut førsteklasses 
bådebyggeri. 

Den rummelige kahyt har 3 sove
pladser, klædeskab, pantry med 
2 blus, stålvask, køkkenskab med 
skuffer, vandtank med pumpe og 
separat toilet. 30 liter køleskab 
Elektrolux. 

BMB 22' Cabine Cruiser leveres 
med skrog af glasfiberarmeret 
polyester eller som luksusud
gave i fineste afrikanske ma
hogni. En 110 hk GM Mercrui-
ser in/outboard motor giver en 
marchhastighed på ca. 26 knob. 
Kan også leveres med 60 hk 
dieselmotor til en fart på 18 
knob. 
Skrogets hensigtsmæssige kon
struktion giver båden en blød 
og behagelig gang, og den pla
ner ved en fart på ca. 13 knob.. 

mERCURY 
. •». EB 

Mm: 

lyddæmpning 

kraftudnyttelse 

benzinøkonomi 

-  de bedste påhængsmotorer, der 

nogensinde er bygget: 

Landets bedste og mest omfatten

de marineprogram - joller, runa-

bouts, daycruisere, trailere, søgå

ende cabincruisere og sejlbåde -

alt i  marinemotorer og -ti lbehor 

Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

„o, BACHER 

JrnaJcs 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • |0| f u 

JOLLEBENKLÆDER 1^1 * 1 

Elvstrøms Flydeveste I 1P :  | 
^ til voksne og børn! IL I |^||| 

ORIG. ENGELSKE i ||| 

SØMANDS GENSERE y^A 

DUINILOP SEJLERSKO # ^5?^ 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 0̂̂  

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, 
F I L I A L  GRØNTTORVET 79 - VAlby 238 

A N S V A R S H A V E N D E  R E D A K T Ø R :  M .  A N D R E A S E N ,  N Y R N B E R G G A D E  5 0 ,  A M  8 3 8 4  u  .  T R Y K :  K A R L  P O V L S E N ,  S V A N E M O S E G A A R D S V E J  4 ,  K B H .  V .  T E L E F O N :  3 5  6 7  8 8  
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Foto Reinhardt Hansen 

KASTRUP SEJLKLUBS NYE KLUBHUS 
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e SUNDBY SEJL-FORENING 
g r" Amager Strandvej 15, S. — Telf. 58 32 96 

l MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

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

® Næstformand og Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 

g Kasserer: Anni Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 

o Havneudvalg: Sv. Jensen, Præstefælledvej 95 50 78 95 
o  og Børge Bech, Øresundsvej 70 S A M  8 9  0 0  

o  Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

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

Juniorleder: Flemming Seim, Frankrigsgade 66 SU 1653 

o Skolechef: Arndt Adrian, Gyldenrisvej 30, 3. th., S 51 42 13 

o Kapsejladschef: Viggo Hind, Parkvej 77, Tåstrup 992352 

o Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
O 
g Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 

8 Bestyrelsesværelse SU 3580 

o  Pladsmand: Svend Schack, Vittrup Allé 44, Kastrup < j  
o 
o 
o 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 0  

K a§serer 

formanden og 

havneudvalget 

træffes 
hver torsdag-

kl. 10—20,30 
i klubhuset 

tlf. SU 35SO 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Nye medlemmer 

som søger optagelse 

StmclAy. SejllføMAWQ. 

Aktive 

Poul E. Jørgensen, 

Sixtusvej 16, S. 

M/b »Denni«. 

Leif Andreasen, 

Rødovre Parkvej 191, 

Hvidovre, 

KTT. »Sangvand« 

Ole Stubbergård Jensen, 

Greisvej 32, S. 

Krds. »Dorthe«. 

Otto M. Bjerringgård Hansen, 

Kastrupvej 96, S. 

Spd.båd. 

Jørgen K. Furdal, 

På Bjerget 13, NV. 

Mtb. »Tiki«. 

Flemming G. Jakobsen, 

Strandboulevarden 77 B, 0. 

Jolle Anli. 

Tage Jakobsen, 

Overødvej 15, Holte. 

Mtb. »Else«. 

Christian Christensen, 

Amager Landevej 34, Kastrup. 

Kragejolle »Connie«. 

Passive 

Kurt V. Nielsen, 

Bjarkesvej 8, F. 

Klaus Akkermann, 

Blekingegade 3, S. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Slettede medlemmer 
pr. 1. september 1966 

A 72 Robert Madsen, Røde Mellemvej 

91 C. - A 79 Ove A. Hansen, Sporema-

gervej 2. - A 82 Rene Grundt, Todes-

gade 14. — A 130 Kaj Daneskjold-Samsø, 

Danas Plads 18. - A 159 Erling E. Ras

mussen, Sundbyvestervej 16. - A 203 

Bent Holmberg, Personalekontoret Hol

men. - A 207 Leo Sørensen, Lillegrund 

12. - A 296 Knud Helt Poulsen, Messina

vej 22. - A 302 Leif P. Christensen, Erik 

Bøghs Allé 5. - A 309 Vilhelm Larsen, 

Wesselsgade 17. — A 310 Egon Prietzel, 

Larslejstræde 1. — A 364 William Knud

sen, Cypernsvej 11. — A 420 Knud V. 

Zahle Jørgensen, Maringovej 1. - A 434 

Jens S. Christensen, Kastrupvej 158. -

A 517 Mildred Christensen Fries, Røde 

Mellemvej 94. - A 545 Niels K. Rasmus

sen, Ballumsgade 4. - A 550 Leif Søren

sen, Herman Bangsvej 6. - A 588 Erik 

Jeppesen, Røde Mellemvej 152 A. -

A 593 Frede Bruun, Hadsten Allé 29. — 

A 629 Torben Madsen, Brandholms Allé 

13 C. - A 689 Mogens Petersen, Svinget 

23. -
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STORT ANDESPIL 
afholdes 

lørdag den 3. december 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 DA N S efter andespillet. 
FESTUDVALGET 

Uddrag af formandens beretning 
Cementkajen i kanalen bliver istand

sat, inden bådene skal i vandet igen. -

Kommunaldirektør Gregers Hansen og 

kontorchef Grønlund har været hernede 

for at se på bolværket i kanalen, en mand 

kom, fotograferede, målte op, om det 

havde givet sig, men resultatet blev, at 

der i første omgang ikke bliver lavet no

get. - Efter brandvæsenets forlangende 

er der blevet cementeret ved benzintan

kene for at få anlægget godkendt. - Den 

nye mastekran bliver i orden til foråret. -

Båden »Gog« er efter en del besvær ende

lig afhentet af Søpolitiet. - Havnen er 

udgravet for 6.000 kr. Vi ville ønske, vi 

kunne give den en generel udgravning, 

men det er der ikke penge til i øjeblik

ket. — Der er kommet betonsveller under 

hovedsporet på nordre plads, det nye 

hegn sat op og pladsen planeret. Fiitterer 

har sørget for, at hjulene til vognen på 

søndre plads er drejet af, så nu skulle 

den køre godt igen. - Vi vil i lighed med 

»Frem« og »Amatørerne« anskaffe en 

ophalervogn, der køres af skinnerne, når 

den er oppe på land og på 6 tommer 

gummihjul kan køre rundt på pladsen, så 

vi for 75 % af bådene er fri for at mase 

med de tunge skinner. Sådan en vogn vil 

blive anskaffet inden udsætningen til for

året, prisen bliver ca. 5.000 kr. - Pladsen 

er blevet planeret, og det er meningen, at 

stabilgruset til næste år skal have en gang 

colas og sten, så vi senere kan tægge et 

tæppe over det med gammeldags asfaldt. 

- Søndre mole blev ikke asfalteret, som 

jeg havde lovet, det bliver dog noget af 

det første, som bliver gjort til foråret. -

Plankeværket langs Amager Strandvej må 

vi også snart få lavet, det er lige ved at 

falde af ælde. - Vi har ansøgning inde 

om at få lov til at bygge flere skure. — Jeg 

byder den nye pladsmand og havnefoged 

Svend Schach velkommen til arbejdet, og 

vi har jo allerede set, han gør, hvad han 

kan, for at her skal blive pænere og pæ

nere hernede. - Oemig har muret en 

plads til skraldebøtterne, alt det gamle er 
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revet ned, så vi må håbe, at det vil hjælpe 

til lidt færre rotter. - Jollepladsen har 

ikke været særlig pæn i sommer med alt 

det ukrudt, men Tage Therkelsen er gået 

ind for, at der nok skal blive fint derude, 

han fik bevilget 2.000 kr. til fliser, og 

hvad der nu kan laves på betingelse af, 

at jollesejlerne selv lagde arbejdskraft til. 

- Kloakrørene var sunket i den bløde los

sepladsundergrund, så de skulle renses 

hver 3. eller hver 4. dag, det blev dyrt i 

det lange løb, så til sidst måtte jeg give 

ordre til at brække gulvet op i gangen 

og i kontoret, så det kunne komme i or

den. Jeg må henstille til medlemmerne, 

at de ikke kommer klude, tvist eller lig

nende i toilettet, ja, så galt var det, at 

vi en dag trak en strømpe ud af lednin

gen. - Toiletbygningen er ved at være 

færdig, der mangler nogle ubetydelige 

ændringer, og den blev jo heldigvis bil

ligere end først antaget, det skyldtes, at 

mange medlemmer hjalp til med arbejdet, 

hvad jeg gerne herved vil takke dem for. 

- Master, som ikke er afriggede og lagt 

på plade i masteskuret inden den 31. de

cember, vil blive fjernet. - Jeg har i som

mer sammen med »Pløk« været i Warne-

miinde for ved selvsyn at se, hvorledes 

der var. Jeg kan kun sige, det var en 

behagelig overraskelse, og vil nærmere 

beskrive turen her i bladet. - På sejler-

dagen er det Wilhelm Wider fra Dragør 

Sejlklub, der skal afløse mig i bestyrelsen 

for Dansk Sejlunion. Vi formænd i Ama

gerkredsen er blevet enige om at skiftes 

inden for Unionens bestyrelse. - Vi søger 

Tuborgfondet igen i år. Fra Toms Cho

kolade har vi fået lovning på en præmie 

til næste år. - Formanden for Dansk 

Mortobåds Union, hr. Tørslef, kasserer 

hr. Sletting og min ringhed er blevet ud

peget til af Benzintildelingsudvalget at 

tale med hr. kontorchef »Nabaldrian« om 

at få hævet benzinpengene fra 600.000 

kr. til 800.000 kr. ifølge et indsendt tal

materiale. - Bestyrelsen kommer igen i år 

med et forslag om 1 kr. forhøjelse pr. 

kvadratmeter, som vi håber, vil blive vel 

modtaget, vi ligger trods forhøjelsen en 

del billigere end de andre klubber. - På 

kapsejladsens område er vi ved at komme 

med igen, Erik og Tage Terkilsen har 

vundet flere 1' præmier og kredsmester

skabet i piratjolleklassen, - Ivan Frich 

har også taget nogle 1' præmier for de 

store kølbåde på fremmede baner. - Der 

er mange sejlere, der sejler med foræl

det målerbrev, jeg må anbefale at få bå

den målt om til næste år, især hvis bre

vet er over 3 år gammelt, det gælder så

vel klasse- som N. L.-fartøjer. - Der skete 

desværre en regnefejl i pålidelighedslø-

bet for motorbåde. Jeg håber, det blev 

ordnet til alles tilfredshed. Jeg skal gøre, 

hvad jeg kan for, at det ikke skal gentage 

sig. - Jeg vil herfra takke alle, der var 

med til at gøre svagføreturen til den suc

ces, den blev. - Vi vil i vinter forsøge 

at arrangere nogle klubaftener, de så

kaldte pejsaftener med film, lysbilleder 

og foredrag, nærmere i bladet eller ved 

opslag i klubhuset. - Vi må se at få lidt 

mere gang i sejlerskolen, der kunne godt 

have været flere med i sommer. Til navi-

gationsundervisningen er der fuldt opta

get. - Juniorbådene har haft en del sej

ladser på fremmede baner, og Dan Jensen 

var godt fremme. - Af optimistjollerne 

har Kjeld Nielsen vist sig som den bed

ste, men skal det blive rigtigt til noget, 

så er det træning og atter træning. - Jeg 

takker Viggo Keller for den tid, han har 

været juniorleder og beklager, han ikke 

kan afse tid til det krævende arbejde. -

Husk lanternerne, når der sejles om afte

nen, der er alt for mange, der sløser med 

denne vigtige sikkerhedsforanstaltning. -

Til slut takker jeg alle, der har været med 

i arbejdet for S. S. F. 

Fra Havneudvalget 

Det er nu ved at være slut for i år og bå
dene tages på land, men HUSK samtidig 
at fortøjninger på og ved bolværket og 
broen bedes taget ind, da det hindrer is
ning m. m. 
Tovværk og lignende, der ikke er fjernet 
senest den 3. december bliver fjernet 
af foreningen. 

Havneudvalget. 

HUSK! 
Juniorenes julebal lørdag den 
10. december kl. 19-24. 
Medlemskort skal forevises ved 
indgangen. Pris 6 kr. 

Nærmere ved opslag i klubhuset! 

(?ta. 

Generalforsamling den 25.10.1966 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning. 

3. Lovændringsforslag. 

4. Andre forslag. 

5. Valg. 

6. Eventuelt. 

Ad 1. Valg af dirigent. Formanden 

bød forsamlingen velkommen og udbad 

sig forslag til en dirigent. Henning Jen

sen og Kaj Guldbeck blev foreslået. 

Henning Jensen valgtes, takkede for 

valget og konstaterede, at generalforsam

lingen var lovligt indvarslet, ordet blev 

derefter givet til sekretæren. 

Ad 2. Sekretæren oplæste protokollen 

fra sidst afholdte bestyrelsesmøde, hvor

efter formanden fik ordet til sin beret

ning. 

Under den påfølgende debat om for

mandens beretning havde først Niels O. 

Nielsen ordet. Han gjorde opmærksom 

på, at smæklåsen var blevet opfundet og 

at han fandt det meget forkert, at lågerne 

ikke er forsynet med sådanne, da det er 

svært at få folk til at tage deres nøgler 

frem for at låse lågerne, det ville også 

være unødvendigt, dersom lågerne var 

forsynet med smæklås, og uvedkommen

de ville ikke uden videre kunne gå lige 

ind, og N. O. N henstillede til bestyrelse 

og medlemmer at holde godt øje med, 

hvem der færdedes på pladsen. 

Derefter rettede Niels Nielsen en fore

spørgsel til bestyrelsen, om det var rig

tigt, hvad han havde hørt, at Børge Midt-

bård havde 3 både i havnen. Det er ikke 

nok, at formanden havde udtalt, at der 

var betalt pladsleje for bådene, idet det 

måtte betragtes som et groft brud på vore 

love (§ 3). Niels protesterede kraftigt 

herimod. 
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Arne Abildhøj udtalte sin respekt for 

Svend Larsen som formand, men udtalte, 

at mange af hans venner havde spurgt 

ham, hvorfor man aldrig så S. S. F.'s juni

orbåde på vandet. A. A. udtalte, at det 

var skandaløst, at juniorbådene ikke blev 

brugt til formålet. 

Børresen ankede over, at urinalkum

men i den nye toiletbygning var sat for

kert op, den virkede stik modsat hensig

ten. 

Den nye pladsmand, Sv. Schack, ret

tede en tak til medlemmerne for den fri

ske måde, de havde modtaget ham på, og 

udtrykte håbet om, at det samarbejde, 

som nu skulle igang, måtte fortsætte lige 

så godt i fremtiden, som det var begyndt. 

Pladsmanden bragte også en tak fra sin 

kone, som fremover vil betjene medlem

merne i Shoppen på bedste made. 

Derefter klagede Ivan Lindquist over 

at der stadigvæk var grus på gangen ud 

ad nordre mole, sidste år havde Sv. Lar

sen lovet asfalt, men der var stadigvæk 

ikke sket noget i denne sag. Pinsemor

gen lå der møgbunker rundt om på plad

sen. 

Den nye mastekran var der ikke sket 

noget med siden standerhejsningen, og 

spørger man bestyrelsesmedlemmer, så er 

der ikke nogen, som ved noget, bestyrel

sen ved intet som helst. Ivan L. fandt i 

øvrigt, at der var skiftet for mange ud 

i bestyrelsen i Sv. Larsens formandstid, 

der må være noget, der halter. 

Herefter fik formanden ordet til replik 

og svarede Niels Nielsen, at det er rig

tigt, at der bør være smæklåse i lågerne, 

man vil nu prøve at sætte smæklåse i i 

stedet for. Angående Midtgård udtalte 

formanden, at når ikke alle både var i 

vandet, havde man set igennem fingrene, 

men at Midtgård i øvrigt lige havde be

talt over 1200,- kroner, så han havde 

ikke ligget der gratis. 

Til Børresen: Fejlen skal snarest blive 

rettet. 

Til Ivan Lindquist: Det var dejligt at 

se dig til generalforsamlingen, i øvrigt 

er mastekranen din egen idé. Angående 

møgbunkerne, det er jo kedeligt, men det 

er jo ikke let, når man kommer i havnen, 

så er gartneren blevet fyret af et medlem. 

Derefter havde Niels O. Nielsen igen 

ordet: Jeg havde ventet, at formanden 

ville have indrømmet at have begået en 

fejl med hensyn til Midtgårds både, det 

var bedre, hvis andre medlemmer havde 

fået lov til at benytte de tomme pladser, 

man skulle i øvrigt også have pladser til 

gæster. 

Abildhøj: Midtgård er en af de største 

annoncører i vort medlemsblad, og med 

de både, han sætter i vandet, giver det 

gode penge til foreningen. A. er selv 

medlem af annonceudvalget og var som 

sådan interesseret i Midtgård. Savnede i 

øvrigt svar på sit spørgsmål om junior

bådene. 

Reinh. Hansen til forretningsordenen: 

Abildhøj må holde sig til det foreliggen

de emne, hvilket intet har med annoncer 

at gøre. 

Tage Terkildsen: Det er rigtigt, at der 

skal være lukket på pladsen, men hvorfor 

kan det ikke laves sådan, at den nøgle, 

man har til de små låger, også passer til 

de store låger, sådan at det er til at kom

me ind på pladsen med jollerne, når man 

kommer hjem fra stævne om aftenen. I 

øvrigt en tak til de medlemmer, som har 

hjulpet jollesejlerne. 

Kaj Guldbeck: Abildhøj har trådt for

kert, jeg er imod, at folk med penge skal 

have fortrin i havnen. Jeg mener, at Ivan 

L. var for hård i sin kritik, man kan nu 

ikke kritisere halvfærdigt arbejde. Anbe

faler, at man udvalgte nogle ældre med

lemmer til støtte for havneudvalget, som 

kunne holde øje med bådene i vandet. 

Ivan Lindqvist kom ind på olieplagen 

og tangplagen i havnen og foreslog, at 

foreningen evt. sammen med andre for

eninger tog et sagsanlæg mod de betræf-

fende myndigheder. I. L. tror ikke, at as-

faldt på pladsen kan holde. Bøjerne var 

ikke lagt ud til standerhejsningen. 

Sejerbo ville ikke kritisere, men mente 

at medlemmerne var tak skyldig for, at 

Sundby Sejl-Forening er så pæn, som den 

er i dag. Da Ivan Lindqvist var i besty

relsen, var der mere at kritisere. 

Sv. Jensen mente, at det er en god idé 

at udvælge et par medlemmer til at bistå 

havneudvalget. Har midlet til at rense 

havnen for tang, men har forgæves efter

lyst mandskab til at hjælpe sig med ar

bejdet, da han alene ikke kan gøre det. 

Efter endnu et par talere for og imod 

asfalt og græs, og hvor Viggo Keller op

lyste Abildhøj om, hvor mange førere og 

både, de forskellige klubber har, samt at 

S. S. F. kun har 6 førere, og at disse 6 

førere hver har 50-60 sejladser årligt, 

ifølge disse tal har S. S. F.'s førere 15 % 

mere sejlads end andre førere, - fik for

manden ordet og replicerede til anklagen 

for brud på § 3, at han havde jaget både 

Midtgård og andre væk, men at det nu 

ville blive bedre, når nu den nye plads

mand også virker som havnefoged. 

Til Tage Terkildsen: Jollesejlerne har 

fået nøgle til lågerne, i øvrigt er alle vil

lige til at lukke lågerne op, men ingen 

gider lukke dem igen. 

Til sidst til Ivan Lindqvist angående 

de manglende bøjer, at den tidligere 

pladsmand var holdt op, derfor var bøjer

ne ikke blevet lagt ud. 

Protokol og beretning blev herefter ta

get under afstemning, og begge godkend

tes. 

Dirigenten udbad sig forslag til et 3 

mands stemmetællingsudvalg. Følgende 3 

valgtes: Gøsta Øberg, Øberg senior og 

Ivan Frisch. 

Punkt 3: Ingen forslag. 

Punkt 4: Børresen motiverede sit for

slag om henstilling til bestyrelsen om at 

oprette kurser for nye medlemmer. Det 

affødte nogen debat. 

Hynder og presenninger til lystbåde syes efter mål 
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Niels O. Nielsen mente, at det var 

svært for bestyrelsen at skride ind overfor 

udvist dårlig sejlads o. s. v., når den, der 

havde overværet sådant ikke meddelte det 

på rette sted. 

Henning Jensen udtalte, at det ikke er 

noget nyt, det har været diskuteret tidli

gere, opgaven er uoverkommelig. 

Vilh. Lindemann mente, at vejen til 

medlemsskab i S. S. F. bør gå igennem 

sejlerskolen. Endnu et par talere udtalte 

sig, hvorefter formanden oplyste, at man 

havde tænkt sig, at der i vinterens løb 

skulle afholdes nogle populære klubafte

ner, som også skulle indeholde oplysnin

ger til gavn for begyndere. 

Dirigenten erklærede, at forslaget var 

af en sådan art, at det ikke kunne tages 

under afstemning som et forslag. Børre

sen erklærede sig tilfreds med forman

dens løfte om klubaftenerne. 

Formanden motiverede et forslag fra 

bestyrelsen gående ud på, at alle ejere af 

sejl- og motorfartøjer skulle have en an

svarsforsikring, pladsmanden må ikke sø

sætte fartøjer uden at have set kvittering 

for betalt præmie. 

Forslaget tages under afstemning, som 

resulterede i 105 jastemmer, 9 nej stem

mer. Forslaget var derefter vedtaget. 

Et andet forslag fra bestyrelsen affødte 

nogen debat. Forslaget lød: Pladslejen 

forhøjes med 1,— kr. pr. kvadratmeter fra 

1. april 1967. 

Kaj Guldbeck ønskede et ændringsfor

slag, så alle kommer til at betale mere, 

Terkildsen mente også, at alle skulle be

tale 1,— kr. mere. 

Niels O. Nielsen udtalte, at hvis det 

ville give mindre asfalt, så ville han an

befale at stemme nej. 

Resultatet af afstemningen: 70 jastem

mer, 41 nej stemmer og 2 blanke, forsla

get vedtaget. 

Punkt 5. Valg til bestyrelsen: 

Formanden, Svend Larsen, genvalgtes 

med akklamation. Sv. Larsen takkede for 

valget, men udtalte, at man må se i øjne

ne, at han om et år ville trække sig til

bage fra formandsposten. 

Kapsejladschefen, Viggo Hind, gen

valgtes ligeledes. 

2 repræsentanter, Holger Larsen og 

Børge Beck, genvalgtes begge. 

Juniorlederen, Viggo Keller, ønskede 

ikke genvalg. Der blev foreslået Børre

sen, Denne ønskede ikke at modtage valg, 

endvidere foresloges Knud Pagh og 

Flemming Seim, - Robert Frisch anbefa

lede Flemming Seim som en god og inter

esseret sejler, denne havde ved flere lej

ligheder været gast hos Frisch bl. a. i 

Sjælland rundt. 

Resultat: Flemming Seim 77 stemmer 

og Knud Pagh 14 stemmer, 2 blanke og 

3 ugyldige. Flemming Seim var således 

valgt til juniorleder. 

2 suppleanter: afgået Elo Nielsen og 

Tage Kjær. Elo Nielsen var ikke tilstede 

og kunne derfor ikke genvælges. Tage 

Kjær genvalgtes (1. suppleant), og ny

valgt blev Orla Wi. 

Medens man ventede på afstemnings

resultatet, overbragte formanden junior-

førerattester til Jens Åge Hansen, Kim 

Nymand og Dan Jensen. 

Punk 6, eventuelt. Børresen ønskede en 

bedre anbringelse af bådene i havnen ef

ter bådenes størrelse. 

Pladsmanden henstillede til medlem

merne at stille bukke og klodser frem, 

når de bestilte ophaling. 

Henry Nielsen forespurgte, hvordan 

man får strøm til sine maskiner, når 

propperne er fjernet fra stikdåserne, og 

ligeledes bundskruen, mente, det var bed

re med almindelige sikringer, disse kunne 

man da købe hos pladsmanden. 

Harald Henriksen svarede Henry Niel

sen, at disse propper var anbragt for, at 

propperne ikke skulle blive stjålet, men 

når man også stjal bundskruen, så er det 

ikke let at forebygge, men der vil blive 

sat nye propper i. 

Formanden svarede, at bedre opdeling 

af både er svært, når man ikke så let kan 

flytte medlemmer, som har hart en plads 

i mange år. 

Endvidere at det må være en selvføl

gelighed, at medlemmer sætter bukke og 

klodser frem. 

Til slut at fjernelse af propperne må 

betragtes som groft tyveri. 

Der udbragtes sluttelig et leve for 

S. S. F., og dirigenten takkede for god ro 

og orden. 

jign. Henning Jenusen, 

dirigent. 

sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Bestyrelsesmødet 
den 1. november 1966 

1. Formanden indledte med at byde 

velkommen, særligt til den nyvalgte juni

orleder, Flemming Seim, og udtrykte hå

bet om et samarbejde i fremtiden. 

Der oplæstes div. skrivelser, som to

ges til efterretning. Formanden havde i 

anledning af havnelodsens nyoptrykning 

i revideret udgave fået underretning om, 

at de af formanden opgivne plastikbøjer 

som markerer vort havneindløb, ikke kan 

anerkendes, man kender kun stager, hvor

for vi til næste år må udlægge stager i 

renden. 

Sv. Larsen havde hos arkitekt Jensen 

rykket for bygningsattest på klubhuset, 

den er lige på trapperne. 

Det blev besluttet at finde frem til en 

plads til at bygge et nødvendigt antal 

skure på. 

Refererede mødet i K. S. U., hvori del

tog Sv. Larsen, Holger Larsen og Rein

hardt Hansen. Sv. Larsen havde rejst 

spørgsmålet om startpenge for klub-juni-

orbåde, det vedtoges, at der skal betales 

startpenge for juniorerne. 

Endvidere havde formanden fået reg

ninger med hjem fra K. S. U.-mødet til 

medlemmer af S. S. F., som endnu ikke 

havde betalt. Disse vil nu få en kraftig 

påmindelse om deres forsømmelighed, 

som foreningen ikke kan være bekendt. 

Det oplystes, at Kastrup Sejlklub ind

vier sit nye klubhus lørdag den 12. nov. 

På sejler dagen, som i år finder sted i 

Nyborg, bliver S. S. F. repræsenteret af 

Sv. Larsen, Sv. Jensen og Reinhardt Han

sen. 

2. Flemming Seim informeredes om sit 

arbejde og indsattes i stillingen som juni

orleder. 

3. Fra havneudvalget henstilles det til 

medlemmerne at fjerne deres fortøjnin

ger fra broerne, når bådene er kommet på 

land, så at fortøjningerne ikke hænger til 

hindring for eventuel isning ved broerne. 

Man enedes om at aftrykke den nye 

pladsmandskontrakt i medlemsbladet, da 

der er konstateret mindre gnidninger mel

lem pladsmanden og nogle medlemmer 

ang. betaling for ophaling på tidspunk

ter, hvor pladsmanden ikke har pligt til 

at være på pladsen. 
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4. Fra klubhusudvalget var der intet. 

5. Fra skolechefen var der ønske om 

at få et par nye bukke til øvelsesbåden. 

6. Juniorlederen foreslog, at juniorerne 

selv skulle afholde udgiften til rednings

veste, da han mente, at juniorerne så ville 

passe bedre på dem. Taget på juniorsku

ret ønskes istandsat. 

7. Kapsejlads: Intet. 

Under eventuelt drøftede man indhol

det af de kommende pejsaftener i klub

huset. 

Mødet sluttede kl. 21,45. 

sign. Svend Larsen, 

formand. 

sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Pejs-aften 
Da der sidste efterår fra flere medlem

mers side blev ytret ønske om, at man 

lavede en hyggeaften for klubbens med

lemmer, besluttede man fra bestyrelsens 

side at lave en sådan række aftener, der 

skulle strække sig over hele vinteren. 

Da der nu fra vore unge medlemmers 

side også viste sig interesse for sådanne 

aftener, var det ganske naturligt, at man 

slog dem sammen, så vi fik en fælles 

klubaften, hvor vi gennem et klubliv 

kunne få et snævert samarbejde med vore 

unge medlemmer. 

Der blev dannet et udvalg bestående 

af formanden Sv. Larsen, Gøsta Øberg, 

Knud Pagh, Tage Terkelsen samt fra 

klubhusudvalget Holger Larsen. 

Der blev holdt et møde, der viste, at 

man fra de unges side var ivrige efter 

at komme igang, og man havde en mæng

de gode ideer, der lovede godt for frem

tiden. 

Først skulle aftenen have et navn, og 

man blev enige om at kalde den »pejs

aften«. 

Man skulle så holde små foredrag led

saget af film og lysbilleder samt en gen

nemgående gættekonkurrence, der havde 

forbindelse med aftenens foredrag, og 

klubben ville så udsætte en præmie. 

Udvalget blev endvidere enige om, at 

vi skulle have foredrag om orientering i 

kapsejladsregler samt de vigtigste søvejs

regler, som en del af vore medlemmer 

godt kunne trænge til at få frisket lidt op. 

Da der endvidere vil blive holdt fore

drag om motorlære med filminstruktion, 

er det helt klart, at det må kunne skabe 

interesse hos medlemmer af alle alders

klasser, hvilket selvfølgelig også er det 

primære. 

Vi byder alle medlemmer velkomne til 

dette arrangement, der vil strække sig 

over hele vinteren. 

Endvidere ville vi gerne se alle de nye 

medlemmer uanset om de har sejl- eller 

motorbåd, og vi kan garantere, at når 

foråret kommer, står de godt rustet gen

nem de små lette foredrag, så de fortrøst

ningsfuldt kan stikke til søs. 

Det skulle være overflødigt at bemær

ke, at koner og kærester også er vel

komne. 

Specielt til vore nye medlemmer kan 

jeg oplyse, at man hos formanden kan 

købe den af Dansk Sejlunion udgivne 

bog »Til Søs«, der er uundværlig i en

hver båd. 

Den sælges til stærkt nedsat pris. 

Den første pejs-aften 
bliver torsdag d. 24. november 

kl. 19,30 pr. 

Programmet bliver som følger: 

Velkomst ved formanden Sv. Larsen. 

Causeri over året, der gik, ledsaget af 

lysbilleder, ved Tage Terkelsen. 

Derefter kaffepause med sang og mu

sik. 

Orientering om søvejsregler ved Gøsta 

Øberg. 

Kl. 22,30: Slut. 

Pladsmandens kontrakt 
Mellem undertegnede, Sundby Sejl-

Forening og medundertegnede, hr. Svend 

Schack, Vittrup Allé 44, Kastrup, født 

den 5/10 1924, er dags dato indgået 

følgende overenskomst vedrørende hr. 

Schacks ansættelse som pladsmand og 

havnefoged i Sundby Sejl-Forening. 

Pladsmanden har følgende arbejder: 

1. Opsyn med pladsen. Pasning af hav

fyrene i overensstemmelse med myn

dighedernes krav samt lyset på plad

sen. 

2. Tilrigning af flagmast og udlægning 

af bøjer, efter 1. april og inden 1. 

maj. 

3. Afrigning af flagmast og inddrag

ning af bøjer, efter 15. november 

og inden 15. december. 

4. Rengøring af toiletter 3 gange 

ugentlig, affaldsposer afbrændes ef

ter behov, samt snerydning på ho

vedveje. 

5. Foreningens pramme ophales og 

istandgøres, mindst 1 gang årligt. 

6. Sejlerskolens og juniorafdelingens 

fartøjer ophales og udsættes, fornø

den medhjælp hertil betales af for

eningen. 

CIGARFORRETNINGEN, • I. Jensen, Øresundsvej 114 
Nærmeste forretning; ved havnen! (hjørnet af Milano vej) Telefon AM 4347 
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7. Sejlerskolens sejl luftes og tørres ef

ter behov. 

8. Pladsmanden skal fungere som kon

trol ved generalforsamlinger. 

9. Pladsmanden skal hver morgen gå 

havnen rundt og påse, at fortøjnin

ger og affendringer er i orden. 

Mangler herved skal såvidt muligt 

straks afhjælpes for vedkommende 

medlems regning. 

Disse faste arbejder betales med en fast 

løn (den årlige løn andrager for tiden kr. 

2.400,00, der betales med y12 månedsvis 

bagud. Betaling finder sted hos forenin

gens kasserer den sidste i hver måned). 

Endvidere skal udføres følgende: 

10. En årlig ophaling og udsætning af 

de i foreningen hjemmehørende far

tøjer samt de fremmede fartøjer, be

styrelsen måtte godkende til opha-

ling. 

11. Pladsmanden må ikke ophale eller 

udsætte fartøjer uden først at have 

set kvittering for, at pladsleje er be

talt. Pladsmanden har eneret på op

haling og udsætning af fartøjer til 

og fra hovedsporet. Pladsmanden 

skal i sommersæsonen være villig til 

at ophale og affire fartøjer for bund

behandling. Han kan selv fastsætte 

bestemte aftener og tidspunkter og 

aftale disse med medlemmerne. 

For disse arbejder aftales en særlig pris

liste med bestyrelsen. 

Betaling for ophaling og udsætning af 

medlemmers både, skal pladsmanden selv 

opkræve hos de enkelte medlemmer. 

Pladsmanden skal selv lønne sine med

hjælpere ved ophaling og udsætning. 

Denne prisliste kan ændres een gang 

om året, i februar måned, eventuelle 

ændringer bekendtgøres ved opslag i ska

bene samt i medlemsbladet for marts. 

12. Foruden ovennævnte arbejder skal 

pladsmanden være at træffe på plad

sen så vidt muligt alle hverdage fra 

kl. 8,00 til kl. 16,30, lørdag fra kl. 

8,00 til kl. 13,00. 

Yderligere kan pladsmanden påtage 

sig arbejder efter aftale med havne

udvalget, dette arbejde aflønnes med 

timeløn. 

13. Pladsmanden har ret til at benytte 

foreningens skur på søndre plads til 

udsalg af diverse varer efter med

lemmernes behov, idet varernes pris 

dog ikke må overstige de vejledende 

priser i nærliggende detailforretnin

ger. 

For benyttelse af skur og plads be

tales i lighed med de øvrige med

lemmer en pladsleje, der fastsættes 

til kr. 25,00 månedlig, som betales 

bagud. 

Alt el-forbrug i skuret betales af 

pladsmanden kvartalsvis bagud, der 

findes bimåler i skuret, som aflæses 

af havneudvalget. 

Skurets vedligeholdelse påhviler 

pladsmanden, ved ligeholdelse for

stås alle reparationer, der er nød

vendige for at bevare skuret i pæn 

og brugbar stand. Såfremt skuret 

forsynes med en eller anden form 

for tekst, skal denne være af god 

håndværksmæssig udførelse og kan 

kræves ændret af havneudvalget. 

Foreningen er, foruden af skuret, 

også ejer af forskelligt værktøj be

roende i skuret. Disse ting føres i 

en inventarbog. 

14. Pladsmanden har ret til 3 ugers ferie 

i henhold til ferieloven, ferien hol

des efter aftale med bestyrelsen. 

15. Opsigelse skal fra begge parters side 

finde sted efter funktionærlovens 

bestemmelser. 

Kontrakten underskrevet, Sundby den 

1. oktober 1966. 

P. b. v. 

sign. S. A. Larsen, Sv. Schack, 

formand. pladsmand 

Læs kontrakten omhyggeligt igennem, 

så I kan være klar over, hvornår plads

manden kan træffes, han kan ikke være 

på pladsen hele døgnet. 

Red. 

Møde i K. S. U. 
afholdt i ,,FREM"s klublokale 

den 31. oktober 1966 

Fra S. S. F. deltog Sv. Larsen, Holger 

Larsen og Reinhardt Hansen. 

Dirigent: Rask Olsen. 

Formanden, Laurits Andersen, aflagde 

en kort beretning, hvori han bl. a. oply

ste, at der den 12. februar 1967 vil blive 

afholdt et målerkursus, til hvilket samt

lige kredsmålere vil blive tilsagt. 

I april 1967 vil der blive afholdt et 

trænings- og instruktionskursus for jolle

sejlere. 

Endvidere oplystes det, at apoteker 

Niels Benzon agter at trække sig tilbage 

som repræsentant i I. Y. R. U. i London, 

og som hans efterfølger er udpeget Mo

gens Hartung. 

Laurits Andersen kom også ind på 

spørgsmålet om tvungen ansvarsforsik

ring for fartøjsejere, og udtalte sin glæde 

over, at man i S. S. F. havde fået løst 

problemet på en positiv måde og håbede, 

at andre ville følge efter. 

Sv. Larsen, S. S. F., rejste spørgsmålet 

om startpenge for juniorbåde, og efter en 

kort debat blev det vedtaget, at der skal 

betales startpenge for juniorer. 

De forskellige klubber fremkom med 

deres ønsker om kapsejladsdage, som der

efter viderebringes på det kommende 

sundklubmøde, for til slut at blive bragt 

frem på sejlerdagen. 

Fra Kvindelig Sejlklub var der forslag 

om at gøre det obligatorisk at bære red

ningsvest under øvelsessejlads. Man ene

des om, at det må bero på førerens skøn, 

når redningsvest skal bæres. I de fleste 

klubber bruger man den regel, at når der 

rebes, skal redningsvest bæres. 

Reinhardt Hansen. 

Gælder det annoncer 
så tal med 

Arne Abildhøj 
Telefon: 5048 28-504219 
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West-turen 
Det er klart, at det var tåget 

Så kom dagen, mange havde set hen 

til, turen til »West«. 

Vejret var ikke det bedste, tågen var 

så tyk, at man kunne skære i den, men 

alligevel var deltagelse stor. Klokken 8,30 

lettede de første, kompas og kort måtte 

frem, og trods det, var der flere, der 

kom ud for pudsige situationer, nogle 

havnede ved lynetten, andre ved Tre

kroner, og en enkelt endda på Refshale-

vejen, men det er ikke noget, vi Havets 

Helte snakker højt om. Ind kom vi næ

sten allesammen gennem svenskeløbet 

uden uheld. Humøret var højt, og vej

ret gav anledning til varme romtoddyer 

i næsten alle både. 

Sang og latter lød rundt om os fra alle 

sider i tågen. 

Klokken 10,30 var vi alle i slusen, 

trods et par enkelte grundstødninger, og 

nu var der kommet meget højt humør. 

Snart var slusen åben, og det stod ind 

mod »West« (i år var der heldigvis in

gen sandsuger). 

Klubbens mast var i dagens anledning 

iført galla, og bestyrelsen stod parat og 

anviste pladser, vi benytter hermed an

ledningen til at takke »West« for den 

fine behandling. 

Klubhuset var festligt dækket op med 

lys og blomster, kun manglede der et 

par »småting«, som vi hurtig fik rådet 

bod på, der var en prægtig kø foran 

lugen til restauratøren, så snart var alle 

bænkede, og så kom skorperne frem, de 

stakkels damer må have været tidligt 

oppe, der var smørrebrød alle vegne i 

første sals højde, og snart havde snapsen 

gjort sin virkning, tungen blev vædet, og 

skipperhistorierne for frem og tilbage i 

lokalet, og da musikken imens var be

gyndt at undeholde, varede det ikke læn

ge, før de første par var ude på gulvet, 

og efterhånden stod man stuvet sammen 

som sild i en tønde, vi fik det hele, fa-

maliedans, jenka og samba o.s.v. 

Da musikken holdt pause, troede man, 

at man skulle slappe af, men det blev 

den berømte gamle løgn, for Gert og 

lange Niels hoppede nu på tribunen, de 

var som sædvanlig med O. K. George, 

så nu fik vi nogle lange gamle potpour

rier på en »arms tykkelse«. 

Alt for hurtig gik eftermiddagen, og 

hvor nødig vi end ville, måtte vi stoppe 

klokken 16. 

Så gik det atter mod slusen, denne 

gang med et endnu højere humør, tågen 

var lettet en hel del, og snart var vi alle 

hjemme i god behold, hvor vi i klubhuset 

indtog de sidste klemmer. 

Jeg håber ikke, at jeg er ugalant, når 

jeg røber, at den årlige »vandgang«, som 

efterhånden er en tradition, gik ud over 

Annelise, der fik dyppet sin popo noget 

så herligt i det salte vand. 

Efterhånden har vi fået en gevaldig 

tilslutning til vore arrangementer, og vi 

hilser vore nye medlemmer velkommen 

til at deltage. 

Har I ingen »skiv«, så henvend jer 

til festudvalget, som vi sørge for skibs

lejlighed, da der er mange af vore med

lemmer, der vil blive glade for at hygge 

om jer. 

H. L. 

En overraskelse 
Lørdag den 3. december fylder Frede

rik Dreyer 60 år. 

Ja, tiden går, men alligevel - 60 år — 

det er ikke til at tro; for blot nogle få år 

siden sejlede han vandet tyndt med sejl

førende både af forskellige typer og stør

relser, men det tog for lang tid med at 

rigge sejl og komme ud, så derfor gik 

han i gang med at bygge sin dejlige lille 

motor jolle, som, så snart vejret tillader 

det, er ude på Sundet. 

Redaktionen og dine kammerater her

nede i S. S. F. vil ønske dig hjertelig til 

lykke, og vi håber at se dig som sejlende 

medlem mange år endnu. 

M . A . ,  

Skipper Skudeløs. 

En sømand går 
i land 

(fortsat) 

Fem år gik, fem dejlige år, ja! ind 

imellem var der dejlige stunder, på det 

sidste skib jeg sejlede med, havde vi en 

ældre andenstyrmand, ham og jeg havde 

mangen hyggelig stund på de lange natte

vagter, når jeg havde rortørnen, og han 

vagten på broen. 

Det var en nat, vi stod ud over Det 

ostindiske ocean, en pragtfuld tropenat. 

Vejret var stille, og søen lå blank og 

fyldt med morild. Himlen var stjerneklar, 

og sydkorset stod så klar og strålende, 

som jeg sjældent har set det, anden styr

mand og jeg havde ikke sagt et ord i lan

ge tider, kun stået og nydt den dejlige 

nat. Uden indledning siger anden styr

mand: Dette er den sidste rejse vi gør 

sammen, hvorfor dog det! Forlader De 

skibet styrmand? Nej, ikke jeg, men det 

gør De. Jeg, svarede jeg overrasket, Ja, 

netop. Skibet skal til København, når vi 

har losset den last vi har nu, så inden det 

bliver forsent, går De op til skipper og 

opsiger Deres hyre, så De kan gå fra 

borde i København. Er De utilfreds med 

mig styrmand? Absolut ikke; tværtimod, 

det er et godt råd, jeg giver Dem, jeg 

ville sige venneråd, men det tillader 

skibsmoralen jo ikke. Efter hvad De har 

fortalt mig, var det Deres fars ønske, at 

De skulle være skibskonstruktør, og da 

De har fået Deres studentereksamen, kan 

De hurtig få den uddannelse til kon

struktør. Dette her fører jo ikke til no

get, ja, De kan selvfølgelig blive styr

mand. Men De har jo sikkert, som man

ge andre, undret Dem over, at jeg i min 

alder stadig er anden styrmand. Det var 

rigtigt, det var almindeligt samtaleemne 

ombord, at vi havde så gammel en an

den styrmand, men der var ingen, der 

vidste hvorfor, det var ikke fordi, han 

ikke kunne noget, for selv skipper havde 

udtalt, at han var en meget dygtig navi

gatør. 

Nu skal jeg fortælle Dem, hvorfor jeg 

stadig er anden styrmand: 

Det er nogle år siden, en tåget og usigt

bar nat på Nordsøen, jeg havde vagten på 
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broen, vi gik støt på kursen, på rejse 

til London. Jeg kunne ikke lide det for

bandede vejr, jeg blev urolig, syntes at 

der var noget galt; så jeg undersøgte alt, 

kurs, kompas, maskintelegrafen var også 

i orden, jeg havde lige slået langsom fart 

til maskinen, og det var helt i orden, vi 

gled langsomt frem, og så kom hun ud 

af tågen, en stor græsk fragtdamper, der 

var intet at gøre, med et brag tørnede 

han vor styrbordsbov, heldgvis kom der 

ingen mennesker til skade, kun materiel 

skade led vi, han fik næsten ingen. Vi 

klarede os selv til London, men søretten 

kendte mig skyldig. Derfor bliver jeg al

drig mere end anden styrmand, og skal 

vist være glad for, at jeg i det hele taget 

kan bruges til det. 

Det er derfor jeg siger til dem, gå i 

land mens tid er, de har i hvert fald en 

chance i land til at skabe en fremtid, det 

har jeg ikke, jeg må blive ved med dette 

rakkerliv til jeg bliver gammel nok til at 

få pensionen. 

Jeg fulgte hans råd, og nu står jeg her 

med min køjesæk; bare det nu går godt, 

jeg er måske for optimistisk, når jeg tror, 

at jeg kan finde mig i at blive indespær

ret, for at læse til den eksamen. 

Nå, never-mind! lad alt det nu ligge, 

se nu at komme hjem til mor. 

Hej, Taxa! 

(Fortsættes) 

Vore engelske 

sommergæster 
I sidste nr. af bladet bragte vi et brev 

fra vore engelske gæster. Som svar og tak 

for brevet sendte redaktionen et ekspl. af 

bladet over til dem. Vi har nu modtaget 

et begejstret svar fra dem, hvor de tak

ker for det dejlige blad (Wonderbar 

Club-paper) og beder os hilse alle deres 

venner fra S.S.F. samt fortælle dem, at de 

agter at besøge S.S.F. til sommer om

kring d. 10. juli. Red. 

København, september 1966. 

Efter et års forløb ligger »Bamse« nu 

atter på sin vante plads i Christianshavns 

Kanal. En eventyrlig færd er slut, og ski

bet rummer nu så mange minder for os, 

at vi næsten synes, det må kunne ses på 

vandlinien. Også fordi mange af min

derne er af materiel karakter, gaver fra 

utallige venlige mennesker af alle na

tionaliteter, vi har mødt. Men de mange 

småknubs, som sluserne har givet »Bam

se«, har måske fjernet så meget maling 

og så mange træsplinter, at det har lettet 

ligeså meget, som det andet tynger ned. 

Vores forrige beretning kom fra Spa

nien, og nu, medens det danske efterår 

allerede begynder at lade sig mærke, 

længes vi tilbage til solen og det rene, 

klare vand i Middelhavet. Men man kan 

jo ikke holde ferie hele sit liv, hverdagen 

og arbejdet kalder atter. Men vi lader 

tankerne vandre til solen og varmen. 

Tarragona blev vores fjerneste havn, 

og der tilbragte vi så lang tid, at vi fik 

set lidt af hvert. Vi havde »Bamse« på 

land der, for man må jo passe på alt det, 

der gror og æder træ i det varme vand. 

Derfor lå vi en tid ved skibsværftet og 

fik et tydeligt indtryk af folkene på 

Middelhavets lystyachter. Der lå en 

franskmand, der havde sejlet jorden 

rundt ene mand, og derfor kunne gå 

rundt og uddele gode råd til alle, der 

gad høre på dem. Der var en englænder, 

der efter at have været skipper i fjorten 

dage, var sejlet op på stranden og nu fik 

skibet repareret. Og så var der en schwei

zer, der havde fået bygget sit skib i Nor

ge, og da skibet var færdigt, søgte han 

en norsk besætning til at sejle det til 

Middelhavet. Men han kunne ikke for

stå, at det havde været så svært at skaffe 

nogen, der ville med, og da han endelig 

Langs kanaler 

og floder fra 

Middelhavet 
med det gode skib „Bamse" 

fik en besætning, var det nogle drukken

bolte og døgenigte, som han måtte sende 

hjem efterhånden. Det kunne han ikke 

forstå, sagde han, og han havde endda 

sådan en dygtig kaptajn; en tysker, der 

havde været ubådsfører under krigen. 

Bedst kom vi dog til at kende besæt

ningen på en amerikansk ejet lystyacht 

på størrelse med en mindre sverigesbåd. 

Vi lå i længere tid uden på dem, og vi 

talte meget med folkene; den amerikanske 

kaptajn, den engelske maskinmester, den 

spanske kok og den svenske matros. Og 

vi fik det indtryk, at besætningerne på 

de store lystyachter har langt større for

nøjelse af »sporten« end ejerne. 

Men ellers har vi holdt os til de rig

tige skibes kajpladser, da lystbådehavnene 

enten var for små til »Bamsen«, eller 

også har været domineret af fornemme 

lystyachter, der næppe ville være be

gejstrede for at få os med vore af de 

mange sluser medtagne bildækfendere 

mellem sig. 

Derfor har vi mødt mange søfolk af 

forskellige nationaliteter, naturligvis først 

og fremmest skandinaver, men vi har også 

haft besøg af både franske og spanske sø

folk. Især var de spanske fiskere meget 

interesserede i »Bamse«s DAN gløde

hovedmotor, for mange af dem har en 

VOLUND-motor (0 er jo et ukendt bog

stav) i deres både. Mest af alt bemærkede 

de dog, at alle manøvrehåndtag var ført 

op til styrehuset, så alle manøvrer kunne 

foretages af rorgængeren. På alle spanske 

fiskekuttere og mindre kystfartøjer er der 

en »maskinmester«, der nede i motor

rummet foretager alle manøvrer dirigeret 

fra styrehuset eller dækket af en klokke 

eller ved råb. Men i Spanien mangler 

man jo heller ikke arbejdskraft; fiske

kuttere, som her hjemme kunne klare sig 
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med tre eller fire mand, har dernede en 

besætning på otte-ti mand. Og fangsten 

for en hel dag (længere er bådene aldrig 

ude) er sjældent større, end at den halve 

besætning kan bære den op til auktions

hallen på én gang. Og fangsten indbrin

ger ikke mange pesetas. 

Men glade er folkene; og en fisker for

ærede os, efter at have set »Bamse«s ind

retning og stolt forevist sin egen 120 

HK VOLUND, der nærmest havde fri 

udblæsning, ti dejlige store dybhavsrejer 

fra dagens fangst. Det var en lækker

bidsken på vores aftensbord. 

Forresten behøver man ikke noget 

vækkeur, når man ligger i en spansk 

fiskeri-havn. I følge loven må fiskerne 

ikke starte før kl. 7 morgen, og præcis 

på dette tidspunkt lyder en fløjte i byen, 

og endnu inden den er helt forstummet, 

startes bådmotorerne, og hele havneom

rådet genlyder af den kraftige dunken 

fra udstødningsrørene. Loven kræver og

så, at fiskerne er i havn inden kl. 17, 

så i den sidste halve time inden »lukke

tid«, er der trængsel i havnebassinet. 

Men om aftenen forlader andre både 

havnen, alle slæbende en eller to joller 

med kraftige lygter efter sig. Det er sar

dinfiskerne, der står til søs, og de kom

mer først hjem ved daggry. Jollerne med 

de kraftige lamper lokker sardinerne til, 

og når en stime er samlet omkring lyset, 

lægger den store båd et net i en ring om 

stimen, og fiskene fanges, når netringen 

gøres mindre. Det er et stemningsfuldt 

billede disse mange lys på det klare vand, 

men det er også temmelig forvirrende, 

når man under natsejlads leder efter en 

bestemt lysbøje. På afstand blinker lam

perne jo, når de skiftevis hæves og sæn

kes af bølgerne, så ens kurs bliver somme

tider lidt zig-zag'et. 

Men styrmanden på en kystfragtdam

per havde nu alligevel fundet den bedste 

fidus: Han boede i Barcelona, og hans 

skib gik i fragtfart på havnene omkring 

denne by. Når skibet var færdiglastet og 

klar til afgang, gik han i land og tog 

toget hjem til konen. Undervejs kunne 

han så fra toget holde udkig med skibet. 

Og når skibet nåede bestemmelseshav-

nen, stod han på kajen og tog i mod det. 

Jeg kiggede lidt ombord i skibet, og det 

var bestemt heller ikke værd at betro sit 

liv til. 

Vort morsomste møde med et dansk 

skib havde vi i Tarragona havn, hvor vi 

sejlede rundt i vores lille sejljolle »Dukke 

Lise« en søndag efter middag. Skibet var 

kommet i havn ved middagstid, og besæt

ningen havde travlt på dækket med at 

gøre last-rummene klar til næste dags 

arbejde. Vi sejlede hen langs siden af 

skibet og råbte »Velkommen til Tarra

gona« til folkene. De kiggede ned på 

vores lille jolle og sagde: »Det lød 

hjemligt, det der, hvor kommer I fra?« 

»Fra København,« svarede vi. Og søfol

kene kikkede endnu en gang på jollen 

og sagde: »I den der?« Og så måtte vi jo 

forklare nærmere, og vi blev inviteret 

til eftermiddagskaffe, aftens- og natmad 

om bord. Vi tilbragte resten af søndagen 

og det meste af mandagen med vores 

nye venner, og inden skibet atter forlod 

havnen, fik vi foræret tre dejlige store 

danske rugbrød, en spise, vi ikke havde 

smagt længe. 

Vintervejret ved Middelhavet kan være 

meget slemt, især meget blæsende, men 

vejret er bedst i Middelhavets vestlige 

ende, og det var derfor, vi valgte at 

tage vestpå fra Rhone-floden. Men vi op

levede alligevel et par slemme vinterstor

me, til alt held medens vi lå i havn. I 

Taragona havn har vi set skummet fyge 

fra bølgetoppene i havnebassinet som 

sne ind over kajerne, og selv store fragt

skibe luskede helt inde under land i læ. 

Langs Frankrig og Spanien har man den 

fordel, at de helt voldsomme storme kom

mer fra land, så man kan søge læ under 

kysten. Men derfor kan det jo godt blæse 

bravt ude fra havet, og der er jo ingen 

nære kyster eller øer til at give læ. 

Vi sørgede altid for at have en havn 

inden for rækkevidde, for selv om vi 

flittigt lyttede til vejrmeldingerne, kun

ne vejret hurtigt skifte, og det var ikke 

ualmindeligt, at Radio Marseille udsendte 

tre forskellige vejrudsigter på een dag, 

og at vejret blev noget helt fjerde. Vi 

kunne godt have tænkt os en tur til Ba-

learerne, men det ustadige vejr indbød 

ikke til længere havkryds, og den spanske 

beskatning af dieselolie (fire liter olie 

koster mere end een liter cognac) lagde 

også en dæmper på sejliveren. 

- Jeg talte lige før om vintervejr, men 

tænk ikke på det danske vejr i den for

bindelse. Vi havde næsten hver eneste 

dag det dejligste solskin, også når det 

blæste kraftigt. Man skulle blot opholde 

sig i læ, så kunne vi gå i skjorteærmer 

hele dagen. 

Men efterhånden gik »vinteren« på 

hæld, og i april måtte vi tænke på at 

sætte næsen hjemefter, for at jeg kunne 

nå hjem til skoleårets begyndelse i au

gust, og vi sejlede op langs kysten igen. 

Nu var vi jo »lokalkendte«, og da 

vejret blev stabilere for hver dag, tog 

vi denne gang længere stræk og sprang 

et par ubehagelige havne over. 

I Barcelona havde vi på hjemturen en 

af de få dage med heldagsregn, vi over

hovedet oplevede ved Middelhavet. Den 

dag benyttede vi til en tur rundt i byen, 

hvor vi så forberedelserne til påsken, som 

de katolske lande gør næsten lige så me

get ud af som vi af julen. 

Selve påskedagene tilbragte vi i Rosas, 

en lille spansk fisker- og turistby ved 

Pyrenæerne nær grænsen til Frankrig. Vi 

var hver dag ved stranden for at bade 

og sejlede med vores sejl jolle. Endnu 

var det .så tidligt på året, at vi havde 

næsten hele stranden for os selv. Det var 

en underlig fornemmelse efter sådan en 

strandtur at komme hjem og høre i den 

danske radio om voldsomt vintervejr med 

spærrede veje og lukkede skoler. Foruden 

at nyde det gode vejr, undrede det os, at 

vi i alle påskedagene kunne handle i 

forretningerne som på almindelige hver

dage. Forretningerne lukkede kun i nogle 

timer, når der var højmesse i kirken, men 

når den var forbi, åbnede man igen. 

Vi var atter inde i Grau d'Agde, og 

denne gang kunne vi forøge lodsens hu

strus store samling af dukker i national

dragter med en dansk, som vi siden vort 

besøg på udturen havde fået fremskaffet 

fra Danmark. Også denne gang nød vi 

godt af familiens gæstfrihed, og da det 

blev stærk pålandsvind, fik vi anvist en 

god liggeplads et lille stykke oppe ad 

floden, hvor der var læ for de store 

bølger, der løb ind ad havneindsejlingen. 

(Fortsættes) 



B.H.K.3 DTriola 

3-cyl. ferskvandskølet FORD dieselmarinemotor 
på 35 HK v/2250 o/m kontinuerlig ydelse. 

En robust, driftsikker og altid startvillig motor. 

Bygger på samme detaljer som indgår i vor for
længst gennemprøvede FORD 4- og 6 cyl. 
„MAJOR" og „SAMSON" dieselmarinemotorer. 

Af standstardudstyr indgår blandt andet: 
12 volts elektrisk udstyr, olieudtømnings-håndpumpe, 
instrumenttavle, hydraulisk BORE WARNER reverse/ 

reduktionsgear. 

Se den, hør den og De vil blive forbavset. 

Priser fra kl'. 9.000,00 

B.H.K. Sundkrogsgade 15, Kbhvn. 0 
Telf. * 29 5 20 

B. MIDTGAARDS BAADEBYGGERl 
KLØVERMARKSVEJ 32 . SUNDBY 

Her er familiebåden, lystfiskerens drøm og den hurtige, 
planende kabine-krydser i ét. 

BMB22'  

B. MIDTGAARDS 
BÅDEBYGGERI 

KLØVERMARKSVEJ  32  -  KØBENHAVN 

TLF .  SU .  6243  

CABINE CRUISER 
Dette smukke fartøj forener mo
derne formgivning og teknisk 
snilde med absolut førsteklasse? 
bådebyggeri. 

Den rummelige kahyt har 3sove
pladser, klædeskab, pantry med 
2 blus, stålvask, køkkenskab med 
skuffer, vandtank med pumpe og 
separat toilet. 30 liter køleskab 
Elektrolux. 

BMB 22' Cabine Cruiser leveres 
med skrog af glasfiberarmeret 
polyester eller som luksusud
gave i fineste afrikanske ma
hogni. En 110 hk GM Mercrui-
ser in/outboard motor giver en 
marchhastighed på ca. 26 knob. 
Kan også leveres med 60 hk 
dieselmotor til en fart på 18 
knob. 

Skrogets hensigtsmæssige kon
struktion giver båden en blød 
og behagelig gang, og den pla
ner ved en fart på ca. 13 knob.. 

mEMURY 
s, BB 

lyddæmpning 

kraftudnyttelse 

benzinøkonomi 

-  de bedste påhængsmotorer, der 

nogensinde er bygget: 

Landets bedste og mest omfatten

de marineprogram - joller, runa-

bouts, daycruisere, trailere, søgå

ende cabincruisere og sejlbåde -

alt i  marinemotorer og -ti lbehør 

Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

„os BACHER 
]males 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
^ til voksne og børn! 

0RIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUIMLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, 
FILIAL GRØNTTORVET 79 - lAlby 238 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, S. — Telf. 5832 96 

MEDLEM 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: Sv. Jensen, Præstefælledvej 95 50 78 95 
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: Flemming Seim, Frankrigsgade 66 SU 1653 

Skolechef: Arndt Adrian, Gyldenrisvej 30, 3. th., S 51 42 13 

Kapsejladschef: Viggo Hind, Parkvej 77, Tåstrup 9923 52 

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

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

Bestyrelsesværelse SU 3580 

Pladsmand: Svend Schack, Vittrup Allé 44, Kastrup <j AS^B^6"" 

5 ° 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 0 ° C  

KONTORET 

er lukket fra 

16. december 1966 

ti l  

26. januar 1967 

Husk at bjærge dine fortøjninger, 
da de i modsat fald vil blive fjernet af havneudvalget 

Stor fest i klubhuset Nytårsaften kl.20 

Entreen er kun 10 kroner inclusive baltegn. 

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

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

3 aiUnens Utf stste cvcrrriskdrcr! 
NB: For at modvirke trængsel, kun et begrænset antal billetter. 

<5̂  

Forsalg hos festudvalget, kassereren og Restauratricen. 

r > , ^  '  
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Fra sejlerdagen på Nyborg Strand 
lørdag den 19. november 1966 

Dansk Sejlunion er nu tilsluttet ialt 

101 klubber 

med i alt 20378 medlemmer. 

Marstal Sejlklub har udmeldt sig af 

unionen, medens følgende nye klubber 

er blevet optaget: 

Ebeltoft Vig Sejlklub 

Veddelev Strands Baadelaug 

Middelfart Sejlklub 

Sejlklubben Lynæs 

Rørvig Sejlklub. 

Når det samlede medlemstal ikke er 

steget mere end tilfældet er (60) siden 

sidste år, må dette sikkert for en ganske 

væsentlig grad tilskrives, at de efterhån

den flere og flere steder fortvivlede hav

neforhold gør sig stærkere og stærkere 

gældende og simpelt hen umuliggør til

gang af aktive sejlere. Det er beklage

ligt, at måtte konstatere, at der fra det 

offentliges side herhjemme kun afses en 

brøkdel af, hvad der afses i f. eks. Sve

rige til at afhjælpe dette forhold. Man 

kan foreløbig kun håbe på, at det arbej

de, der er indledt af Dansk Sejlunions 

havneudvalg efterhånden må føre til et 

resultat. Dette kræver imidlertid også 

en vis samarbejdsvilje fra klubberne, og 

det må beklages, at ikke flere har reage

ret på det materiale, som havneudvalget 

har udsendt til besvarelse med henblik 

på fremskaffelse af oplysninger til grund

lag for videre bearbejdelse. 

Dansk sejlsport har i årets løb hævdet 

sig på kapsejladsbanerne på smukkeste 

måde. Af særlig betydende resultater 

skal nævnes Poul Elvstrøms to verdens

mesterskaber i henholdsvis 5,5 m klassen 

under KDY's jubilæumsarrangement og 

i Starbådsklassen ved Kiel. - Aage 

Birch's sejr i sejladserne om Guldpoka

len for Drager under KDY's jubilæums-

arrangement. 

P. M. Laursens sejr i sejladserne om 

Guldpokalen for Folkebåde også under 

DKY's jubilæumsarrangement. - Endvi

dere er Axel Holm blevet international 

fransk mester i Drager og Sv. Jacobsen 

international engelsk mester i OK-jol

ler. 

Den forholdsvis gode sommer har 

endvidere af langturssejlerne været be

nyttet til en omfattende cruising i såvel 

egne som nabolandenes farvande. 

Skovshoved Sejlklub havde i år for

nøjelsen at arrangere de internationale 

sejladser om »One Ton Cup«, der sam

lede stor deltagelse og megen interesse. 

Arrangementet var perfekt, og klubben 

høstede megen hæder herfor. Trods det, 

at One Ton Cup i år blev vundet af en 

amerikansk båd, vil sejladserne til næste 

år også finde sted i Europa nemlig ved 

Le Havre, hvilket må hilses med glæde, 

og hvilket man skylder amerikanerne 

tak for. 

Sejlsportens Venner lod i år - efter 

nogle års dvaletilstand - bortlodde en 

af de nye internationale to-mands køl

både Tempest. Klassen synes desværre 

endnu ikke at have nogen interesse her

hjemme. Fra England meddeles det 

imidlertid, at der fra mange andre sider 

er stor interesse for klassen, og der skal 

efterhånden være udstedt licenser til 

fremstilling af fartøjet i mange lande 

bl. a. også Norge, Sverige og Tyskland. 

Med henblik på at forsøge at skabe en 

fornyet og udvidet interesse for Sejlspor

tens Venner, er der nedsat et udvalg til 

at arbejde videre med mulighederne 

herfor. 

Det er desværre den almindelige op

fattelse, at mange fartøjer i modstrid 

med kapsejladsreglerne starter i kapsej

ladser efter NL-mål uden gyldigt måle

brev. En ikke uvæsentlig årsag hertil må 

nok søges deri, at nogle klubber ikke 

åbner mulighed for deres medlemmer til 

i det hele taget at få deres fartøjer målt 

til NL. - Dette er et rent klubanliggende. 

- Det må derfor indtrængende henstil

les til sådanne klubber, at dette forhold 

bringes i orden, ligesom det må henstil

les til kapsejladsarrangerende klubber, 

at der udøves en kontrol med, at de star

tende fartøjers målebrev er i orden. 

Kredsmåleordningen har i det store og 

hele virket godt. I sommerens løb er også 

kontrolmålingen af Folkebåde blevet un

derlagt kredsmålerne. I vinterens løb 

tænkes afholdt et nyt instruktionskursus 

for kredsmålerne. 

Appelkomiteen. Siden sejlerdagsmødet 

1965 har appelkomiteen holdt 5 møder 

og afgjort 6 appelsager samt besvaret 

nogle spørgsmål vedrørende fortolkning 

af kapsejladsreglerne. Til DS-klubber er 

udsendt »Forretningsgang ved Jury-ord

ning« og »Protestafgørelser uden appel

ret«. En Jury-ordning til KDY's jubi-

læumssejladser er godkendt. Kapsejlads-

udvalgets forslag til »Dansk Sejlunions 

sejladsbestemmelser« blev på et forårs

møde gennemgået, og den ønskede vej

ledning blev givet på flere punkter. End

videre har appelkomiteen fastlagt »For

retningsgang for behandling af appel

sager«. 

Trods henvendelser til klubberne har 

appelkomiteen ikke modtaget meddelel

ser om, hvordan forslaget »Protestafgø

relse uden appelret« har virket i praksis. 

Den forventede interesse for denne sag 

er således udeblevet, hvorfor man fort

sat er uden erfaringsmateriale. 

To af de seks afgjorte sager vedrørte 

målespørgsmål (regel 19), to sager ukor

rekte sejladsbestemmelser, en vedrørte 

NL-mål og kun én sejlads-reglerne. Det 

er på grundlag heraf appelkomiteens ind

tryk, at klubberne fortsat må sikre sig at 

gyldige målebreve foreligger før en kap

sejlads. Enhver anmeldelse skal - for at 

kunne modtages - være bilagt gyldigt 

målebrev eller fotokopi deraf. (En nød

løsning er »Erklæring om at fremskaffe 

målebrev« jævnfør DNM-anmærkning til 

regel 19, men anvendelse heraf forplig

ter såvel anmelder som arrangør. 

Det er endvidere appelkomiteens ind

tryk, at DS-sejladsbestemmelser har af

hjulpet et savn i klubberne, og man har 

samtidig konstateret, at der i år ikke 

foreligger sager vedrørende fortolkning 

af uklare sejladsbestemmelser. 

Fra den netop afsluttede sæson har 

man kun modtaget en sag. Den er ind

givet af dommerkomiteen fra Landsstæv

net og vedrører DM-sejladserne i KDY-

15 m2. 

Havneudvalget. Udvalget har holdt 2 

møder i det forløbne år med Laboratoriet 

for havnebygning og Egnsplanssekretaria-

tet, hvor man har diskuteret indsendte 
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havneforslag samt det indsendte mate

riale fra sundområdet. 

Spørgeskemaerne fra sidste år er ble

vet behandlet, og på grundlag heraf er 

opstillet en prognose over behovet samt 

pladsfordelingen i lystbådehavnene. Bl. 

a. har man løselig udregnet, at der i Dan

mark findes én bådplads pr. 200 indbyg

gere. Vandbygningsvæsenet har opstillet 

en lignende prognose og er kommet til 

det samme tal. 

Udvalget har udsendt spørgeskemaer 

til samtlige klubber i Danmark. Des

værre er kun 28 besvarelser til dato ind

kommet. Udvalgets arbejde ville gøres 

lettere, såfremt klubberne, der dog må 

være interesseret, ville indsende det for

nødne materiale. 

Udvalget har besvaret en henvendelse 

vedrørende ny havn i Kastrup, haft kon

takt med Vandbygningsvæsenet samt i 

øvrigt behandlet 17 henvendelser fra 

forskellig side. 

Da der for tiden tilsyneladende er 

kræfter i gang for at etablere lystbåde

havne 19 forskellige steder i landet, er 

det udvalget magtpåliggende at knytte 

nærmere kontakt med myndighederne. 

Man har derfor efter tilskyndelse fra 

Vandbygningsvæsenet indkaldt til et ori

enterende møde med de tekniske udvalg 

i sundhedskommunerne. Såfremt dette 

møde måtte vise, at der er tilstrækkelig 

interesse i kommunerne for sagen, på

tænker man at afholde lignende møder 

med andre kommuner i landet. 

Ungdomsudvalget. Fra D.I.F. var der 

i alt tildelt Dansk Sejlunion 4 pladser 

på den af UNO-X finansierede ungdoms

rejse, som i år gik til Rusland. Der ind

kaldtes ansøgninger fra klubberne, og 4 

deltagere blev udtaget. 

I august måned udsendte udvalget et 

spørgeskema til sejlklubber under D.S. 

Vi havde den glæde, at 62 klubber be

svarede vor henvendelse, og på grundlag 

af besvarelserne er udvalget i første om

gang gået ind for nedenstående arbejds

opgave: 

1. Udarbejde forslag til uddannelses

plan og fællesreglement for junior

afdelinger med KDY juniorbåde. 

2. Afholde møde (instruktionskursus) 

for juniorledere i februar-marts måned. 

3. Søge gennemført juniorstævner (tid

ligere piratpokalsejladser) for junio

rer i klubejede juniorbåde. 

Fredag den 14. oktober deltog Arne 

G. Petersen og P. G. Hansen i et møde 

med repræsentanter for Sverige og Fin

land om ungdomsarbejde. Alle deltagere 

gik ind for tanken. Forskellige former 

for samarbejde blev drøftet, og der var 

enighed om, at arbejde videre med 

spørgsmålet, ligesom man håbede, at også 

Norge ville være med. 

Søsportens Sikkerhedsråd. Siden op

rettelsen er følgende foretaget. 

Udarbejdelse af oplysningsmateriale 

vedrørende: 

Redningsveste 

Brand om bord 

Kommentarer til ulykker 

Eksempler fra søredningstj enestens 

rapport for 1965. 

Deltagelse i arbejdet med varedekla

rering af fartøjer ind til 18 fods længde, 

arbejdet forventes afsluttet i vinter. 

Der er afholdt 11 foredrag om sik

kerhed til søs i samarbejde med forsva

rets oplysnings- og velfærdstj eneste. 

Der er planlagt foredrag om sikkerhed 

til søs for samtlige sejlklubber i Århus 

i januar 1967 ved orlogskapt. Unden. Til 

brug for skipperskolerne udarbejdes, ud 

over det allerede foreliggende, under

visningsmateriale vedr. oppustelige gum-

miredningsflåder m.m. dette forventes 

afsluttet ca. 1. december. I samarbejde 

med Handelsministeriet forventes inden 

sæsonen 1967 udsendt brochure vedr. sik

kerhed til sløs, Handelsministeriet mener 

at love bevilling hertil. Man er blevet 

anmodet om at fremkomme med et for

slag til en TV-udsendelse i TV's kultur

afdeling omhandlende sejlsport. Dette 

forslag er under udarbejdelse. Udsendel

sen tænkes gennemført umiddelbart før 

sæsonen 1967 begynder. Rådet virker 

ikke helt som et søsportens sikerheds-

råd, idet kun Dansk Sejlunion og Dansk 

Motorbådsunion deltager aktivt i arbej

det. 

DM 1963 

Dansk Pirat jolleklub: Kendelsen ved

rørende Vagn Pehrssons diskvalifikation 

fra DM 1965 i Skive blev appelleret til 

den nationale myndighed, og denne har 

pr. 12. september 1966 stadfæstet dom

merkomiteens diskvalifikation af Vagn 

Pehrsson. 

DM 1966 

Årets DM blev afholdt af Kolding 

Sejlklub, og det var et godt og velarran

geret stævne, der også blev begunstiget 

af fint sejlervejr. 58 joller var anmeldt, 

56 kom til start, deriblandt Vagn Pehrs

sons jolle »Amigo«, som i år var blevet 

ændret i overensstemmelse med reglerne 

og udstyret med et målebrev. Efter 6 

spændende sejladser blev Vagn Pehrsson 

med Jørgen Lange som forgast, begge 

Hellerup Sejlklub, DM 1966. Indskud

det ved DM var af en fejltagelse sat til 

kr. 35,- i stedet for kr. 65-, men den 

jubilerende arrangør Kolding Sejlklub, 

tog på gentlemannvis fejlen på sin kappe. 

Dansk Sejlunions bestyrelses lovæn

dringsforslag blev mødt med et æn

dringsforslag, fra Erik Ågård, Skovsho

ved, som indeholdt redaktionelle ændrin

ger. Dette affødte en livlig debat, som 

resulterede i, at bestyrelsen trak deres 

forslag tilbage, med undtagelse af par. 2 

som omhandler den nationale myndig

hed. 

Par. 2 blev vedtaget, og man enedes 

om, at der nedsættes et udvalg, som har 

til opgave at omredigere lovene til Sejler-

dagen 1967. 

Reinh. Hansen. 

Klubhuset i julen! 
Lørdag d. 24„ juleaften: 

lukkes kl. 14 

Søndag d. 25., 1. juledag: 

lukket hele dagen 

Mandag d. 26., 2. juledag: 

åbent som sædvanligt 
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I Port Vendres, den første franske 

havn på hjemrejsen, blev vi ikke, som 

jeg havde regnet med, modtaget af told

væsenet, selv om vi løb ind i havnen 

med det gule signalflag Q hejst, sådan 

som det franske reglement byder. I ste

det blev vi modtaget af en dansk dame, 

gift med en franskmand og bosat i en 

lille by i nærheden. Denne familie er 

meget sejlsportsinteresseret, og vi havde 

allerede mødt dem på vores udtur. Nu 

ville vi ikke lade vores gæster stå på kajen 

til det franske toldvæsen mødte op, så vi 

halede Q ned og hyggede os med kaffe 

havde de meget svært ved at få besæt-

og jollesejlads. Da tolderne endelig kom, 

ningsmedlemmernes antal til at passe, for 

de mente jo ikke, at det lille glas spanske 

cognac, de fik, kunne få dem til at se 

dobbelt. Men der var jo fire personer om 

bord, og der skulle jo kun være to. 

Men denne gang kom vi jo til Frank

rig over det åbne hav, så nu kunne tol

derne straks udfærdige de papirer, der 

gav os ret til at sejle overalt i landet. 

Vi nød de sidste sejlture på Middel

havet, vi solede os på dækket og badede 

i det friske, kolde saltvand. Men alt for 

snart nåede vi Sete, hvorfra vi skulle 

følge en kanal til Beaucaire ved Rhone. 

På den måde kunne vi slippe for en del 

af modstrømmen på floden. I Sete måtte 

vi atter rigge masten af for at kunne kom

me under kanalens broer, men til gen-

Langs kanaler 

og floder fra 

Middelhavet 
med det gode skib „Bamse" 

gæld var vi nu uafhængige af vejret, be-

fra Danmark. Også denne gang nød vi 

skyttet af kanalens grønne bredder. Den

ne første kanalfart gik gennem sumpe 

langs kysten, og selv om det var stegende 

sol, måtte vi holde skibet tæt tillukket 

for ikke at få det fyldt med sultne myg, 

der stod i tætte sværme over sumpene. 

Og vi kiggede længselsfuldt til styrbord 

mod sommerhusene og badehotellerne i 

strandens klitter, men vi måtte sige farvel 

og vende stævnen mod nord. 

Rhone har en kraftig strøm, så kraftig, 

at »Bamse« ikke har nogen chance for 

at komme op ad den ved egen hjælp, 

det vil i alt fald vare uger, så vi måtte 

lade os slæbe op til Lyon, en tur der 

varer fire dage fra solopgang til solned

gang. Nedturen varede knap to dage. Vi 

blev slæbt af en stor tanklægter med 

benzin, der foruden os også havde en 

tanklægter med vin til Paris på slæb. På 

turen op havde vi tid til at se os om og 

nyde landskabet, som kun passerede lang

somt forbi, ofte kun fem km/t. D.v.s. 

den der stod til rors havde ikke megen 

tid til at se sig om, for selv om farten 

forbi landskabet ikke var ret stor, så var 

farten gennem vandet betydelig over 

»Bamse«s sædvanlige, og der skulle læg

ges kræfter i rattet. Slæbewirens træk og 

de to lægteres bovbølger, der kastedes til

bage fra bredderne, gjorde ikke styrin

gen lettere. Og ved snævre passager, bro

er eller klippeskær, måtte vi give vores 

motor lidt ekstra gas for at have fuld 

kontrol over kursen. 

Men i de kanaliserede dele, hvor flo

den er gjort bred og dyb, kom vi godt 

fremad, og vi fik endnu en gang lejlig

hed til at beundre de nye kæmpesluser, 

hvoraf den største har et fald på 26 me

ter i kammeret. Sluserne er anlagt i for

bindelse med dæmninger, og der findes 

ligeledes elværker, som udnytter kraften 

i den opstemmede flod. 

Der var nu færdigbygget fem af disse 

anlæg, og når yderligere syv er taget i 

brug, vil Rhone på hele strækket fra 

Lyon til Middelhavet være en vandvejens 

autostrada. Når dette projekt er fuld

ført, er det hensigten at kanalisere Rho-

nes øvre løb, fra Schweiz til Lyon, og 

forbinde den med Rhinen, så man får en 

vandvej fra de store havne ved Nord

søen til Marseille. Denne vandvej byg

ges så stor, at den vil kunne befares af de 

største og hurtigste »indlandsskibe«. 

Da vi nåede Lyon, måtte vi vente nogle 

dage, Saone-floden havde rigelig med 

vand og derfor meget strøm. Men vi var 

nu ikke kede af at skulle hvile os lidt 

ovenpå slæbeturen; vi havde ikke været 

i land i fire døgn. 

Hynder o« presenninger til lystbåde syes efter mål 
AMAGER §KUII, Overgaden over Vandet 48 

ASIa 1003 - SUndby 3833 

Klubhuset er lukket p.g.a. rengøring og reparationer fra 

mandag d. 2. januar til lørdag d. 21. januar, begge dage incl. 
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Sejlsportsfolkenes 
JULEGAVER 

købes fordelagtigst 
hos BACHE 

w 
^ Dunlop 

É| GUMMISKO 

p| m. sugekopper 

li 

i 

Alle 

GAVER 
leveres i smukke 

GAVEÆSKER 

IMAK 

^ De moderne 

Sømands-stortrøjer 

^ til arbejdsbrug, voksne 
Dame kr. 36,50 ^ 

Herre kr. 42,— ^ 

i 
H |Si 

GUMMISTØVLER ^ rødt foer kr. 118. 

kr.56,50 kr- 148-~É 

I 1„ I 

Dunlop hvid sejler 

kr. 88, —H 
i Teenage model ^ 
med stropper - blanke knapper ^ 

i 

BØRNE-GUMMITØJ 

i gul - rød - blå - grøn 

Jakke med hætte 

^ Orig. håndstrikkede i'V 
É I 

Benklæder m. seler kr. 30,— ^ 
^ Flotte norske 

H k SWEATERS 

1 

i rød, sort eller grå tern 

FÆRØ-TRØJER 
s \ 

^ i manqe smukke mønstre ^ 
kr 34 — H 

' É kr. 118,- ̂  

I 
I Jakke og benklæder, 2 til 4 år , med el. uden knap. kr. || 

pris pr. stk. 19,50 p| 128,- 108,- 75,-p 

KØJESÆKKE 
i alle modeller 
og størrelser 

GAVEKORT udstedes 
|| på ethvert beløb 

ALT 

GUS 
og G 

VORT MOTTO: Fuld tilfredshed eller pe 

BACHER TORVEGAI 
SKRÆDERI- og KONFEKTION 

FILIAL: GB ONTTOR w 



Vi fører alt i 
SKJORTER ^ 

É HERRELINGERI - HERREKONFEKTION 9ndte mærker 
sede og coulørte 

I 
, 49,50 - 42,50 H 
. 39,50 - 3V» jj 

i 
derne 

e og ternede 

erylene 

138,«« | 

.108,00 98,001 
78,00 - 69,50 i 

lønstrede 

Å.BER 

ler velour 

20,°°- 108,001 
-. 62,50 - 48,00 É 

å 

PACA-COAT m. foer 

% lang facon 208,00 

KRAFTIG MUSK-OX 
m. aft. lammesk.feer og hætte 418,00 

Orig. HARRIS TWEED 

JAKKER 

Moderne FLØJLS 
JAKKER 138,00 

Orig. engelske 

SØMANDS-GENSERE 

st. 1 60,— 

WRANGLER-LEE-

ROCK-HILL og LEWIS 

BUKSER fra 39,50 

Ternede 

BOMULDS-SKJORTER 
manqe flotte mønstre 

16,85 

KANSAS 
ARBEJDSTØJ 

i khaki - blåt - grønt - hvidt 

og d u ø b I at p r• s t k. 34,50 

størr. 1 

ELVSTRØM'S Alt i 
FLYDEVESTE MAK & 

63>5° STANDARD 

do. m. krave 79,00 GUMMITØJ 
f. eks. GUL JAKKE 

m. trykknapper 

sluselukker kr. 45,00 

TOVLER 
IISKO 

tilbage! 

»S 28^ TUF. AMG. 45OS - 8635 

ix-: TORVEGADE 38, m. asta imm 

O, TLF. VALBY 238* 

GULE BENKLÆDER 

m. elastik 

kr. 35,00 

GUL BUSERONNE 

kr. 36,00 

GULE 
JOLLEBENKLÆDER 
m. seler 

kr. 54,50 

* 

9* 

« 
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Men efter få dage stilnede strømmen 

af, og vi fortsatte rejsen hjemad. Vi var 

nu i de første dage af maj, og det kønne 

landskab langs floden stod i sit fineste 

forårspuds. Og når vi fortøjede for nat

ten ved flodbredden, kunne vi nyde som

meraftenens natur og fuglesang. 

Saone sørgede dog også for den for

nødne dramatik: Da floden for nylig 

havde ført meget vand, havde man de 

fleste steder fjernet de mobile dæmnin

ger for at lade vandet passere, og da nu 

vandmængden aftog, var man i færd med 

at opsætte dæmningerne. Men enkelte 

steder kunne dette arbejde ikke udføres 

hurtigt nok, så vandstanden var faldet 

under det sædvanlige. Et sted, der på 

kortet var mærket med: »Passage dange-

reux«, fulgte vi lige i kølvandet på en la

stet hollandsk pram. Men pludselig sej

lede den ikke mere, den var løbet på 

grund! Ved siden af den stod en lastet 

franskmand, der var på vej med strøm

men, og derfor havde sat sig så fast, at 

de kun havde at vente til dæmningen var 

stillet op og vandstanden derved hævet. 

»Vores hollænder«, der som os sejlede 

mod strømmen, kunne bakke fri igen, 

og ved hjælp af en lang bådshage for

søgte de nu at finde en rende over ban

ken og vi fulgte efter i kølvandet. Men 

alle forsøg måtte opgives, der var for lavt. 

Vi forhørte os nu om hollænderens dyb

gang, og svaret var 1,80 m. Nåda, det 

er også vores dybgang, i hvert fald om

kring 1,78 m. Så vi var spændt på, om vi 

mon kunne finde over banken. Hollænde

ren havde lagt sig ud til siden for at 

afvente »bedre tider«, og vi gik nu frem 

med bådshagen som pejlestok. Overalt 

kunne jeg mærke stenbunden, og det 

blå bånd på skaftet, der angiver »Bamse«s 

dybgang, forsvandt kun lige akkurat un

der vandet. Normalt skulle man jo i så

dan et tilfælde sejle langsomt frem, men 

da strømmen presser vandet sammen i 

den snævre passage, måtte vi holde fuld 

kraft på motoren. Men farten over bun

den var jo kun langsom. Vi slap over og 

havde snart igen dybt vand og mindre 

strøm. Vi hørte senere fra en anden lyst

båd, der havde passeret stedet et par dage 

senere end os, at både hollænderen og 

den grundstødte franskmand lå der 

endnu. 

Men derud over gav floden os denne 

gang ingen overraskelser, og vi kunne 

nyde landskabet i fuldt mål. På vores ned

tur var floden jo gået langt over sine 

bredder, og det var næsten ikke til at 

kende landskabet igen, nu da floden var 

nede i sit normale leje. 

Vi havde besluttet, at vi ikke helt ville 

følge samme rute hjem som på udturen, 

vi tænkte os eventuelt at tage en tur til 

Paris, så derfor forlod vi Saone og begav 

os ind på kanalen fra Saone til Marne. 

På en kanal er man selvfølgelig fri for 

alle problemer med strøm og variabel 

vandstand, men i stedet er der et utal 

af sluser, dreje- og vippebroer, tunneller 

og andre forhindringer, så på kanalerne 

går det langsomt men sikkert. 

(Fortsættes) 

Nye medlemmer ^ 

som søger optagelse 

i Sundåy, Sejĵ Mjnwq. 

Aktive 

Helge M. Haastrup, 

GI. Kongevej 149, F. 

Mtb. »Diana«. 

Åge J. Larsen, 

Rynkebyvej 21, Kastrup. 

Mtb. »Lars«. 

Emil A. Thomsen, 

Englandsvej 265, Tårnby. 

Mtb. 

Egon Brasen, 

Set. Nicolajvej 22, V. 

Jolle. 

Gert Jensen 

Farsøvej 10, Kst. 

Pram. 

Børge Jensen, 

Smyrnavej 13 b., S. 

Krgjl. »Olfert«. 

Juniorer: 

Michal Jensen, 

Tingvej 19, S. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Vi har ved efterårsgeneralforsamlingen 

den 25. oktober 1966 fået en ny junior

leder, så vi vil begynde med at sige tak 

til Hr. Keller for de år, han har virket 

i juniorafdelingen. Samtidig vil vi byde 

vores nye juniorleder, Flemming Seim, 

hjertelig velkommen i håb om godt sam

arbejde fremover. 

Søndag den 6. november 1966 havde 

vores juniorleder, Flemming Seim, ind

kaldt til møde. Der mødte 40 af de i alt 

59 juniorer op, men trods mødepligt 

havde kun 3 meldt afbud. Dette møde 

var foranstaltet af juniorlederen, fordi 

han gerne ville lære juniorerne at kende. 

Efter at have budt os velkommen blev 

det forelsået, at juniorerne selv skulle 

anskaffe sig en redningsvest i håb om, 

at der ville blive passet bedre på dem, 

hvilket vi alle blev enige om. 

Derefter gik vi over til bådene, hvor 

vi blev fordelt til forårsklargøringen. Ved 

samme lejlighed fik vi sat grejet til side 

i juniorskuret, gjort juniorbådene rene 

ind- og udvendigt og sat dem under halv

taget for vinteren. 

De to juniorballer, som vi har holdt 

her i efteråret, er forløbet godt, med stor 

tilslutning og et stort overskud, hvilket 

går til fornyelser til juniorbådene. Vi 

håber desuden at få skrabet sammen til 

en ny juniorbåd, så vi evt. kan gøre os 

gældende i de større kapsejladser. 

Endvidere vil vi gerne takke Knud 

Pagh for den optimistjolle, han har 

skænket til juniorafdelingen. Vi håber, 

den vil blive til gavn og glæde blandt 

optimistsejlerne. 

Til sidst vil vi ønske jer alle en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår. 

»Skriverne«. 
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Den første pejseaften 
Det var rart at se så mange nye - og 

mange unge ansigter blandt gæsterne til 

vor første PEJSE-AFTEN. 

Der var naturligvis tændt op i pejsen 

- der røg, som en pejs nu skal ryge -

hvorfor mange hyggede sig omkring den. 

Medens birkeknuderne lystigt brændte -

og røg - kom formanden med et par ind

ledende ord om tankerne bag PEJSE

AFTENEN. Han håbede, at man med 

disse aftener kunne skabe en fast tilbage

vendende begivenhed - til glæde og op

lysning for medlemmerne. 

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 

Gælder det annoncer! 
så tal med Arne Abildhøj 
Te/f.: 50 48 28 - 50 42 19 

Derefter viste Tage Terkelsen »året 

rundt« med mange dejlige farvebilleder 

-fra havnen - stævner - og fra vore 

større fester - med små sidespring til i ol

lesej lernes mere intime kalaser. Da bille

derne talte for sig selv, havde TT kun at 

knytte små og »dry« kommentarer til 

fremvisningen. Det var en virkelig op

levelse - og vi håber at se meget mere 

fra TT's hånd. 

Derefter var der kaffepause, som det 

blev kaldt - og hvor vi fik os en lille 

svingom i al stilhed - til en for lejlighe

den i hast oprettet trio - hvori flere med

lemmer medvirkede - efter tur - til alles 

fornøjelse - især de medvirkendes. 

Gosta Oberg holdt derefter en kortfat

tet orientering over »færdselsloven« til 

søs. Det blev gjort klart og koncist — og 

forhåbentlig kan Oberg overtales til at 

give lignende indlæg på de kommende 

PEJSE-AFTENER. 

Vi sluttede af med en ny svingom, der 

satte punktum for en virkelig hyggelig 

k l u b a f t e n .  K P .  

SHORT STORY 
Kredsløb 

Opponent 

himmelstormer 

oprører 

ned med, 

- ind i bestyrelsen-

tam mat 

bedsteborgerlig 

- ud igen — 

opponent 

himmelstormer 

o.s.v. 

ak! ja. 

Autor. 

Gule ærter — 
og min første SEJLTUR! 

I min sommerferie, året 1940, tog jeg 

som så ofte før overskrevs på min cykel 

fra vandrehjem til vandrehjem ud i Dan

marks skønne natur. Denne sommer ville 

jeg fra Lillebæltsbroen op gennem Jyl

lands østlige del til Hadsund. Da det af 

mit landsdel-kort fremgik, at det var den 

sidste mulighed for middagsmad inden 

Hals, gik jeg på kroen. Her fyldte jeg 

den fra naturens hånd mig medgivne 

proviantsæk og lod et sidste blik følge 

min planlagte rute på kortet, og deraf 

fået vis for, at der var færgeforbindelse 

over Limfjorden fra Egense til Hals. Blot 

manglede jeg oplysning om overfarttider, 

men gik ud fra at der nok gik en over, 

så jeg kunne nå at overnatte på Hals 

vandrehjem. 

Mæt og fyldt med energi entrede jeg 

jernhesten. I stegende middagssol og un

der middelhavsblå himmel stampede jeg 

i pedalerne gennem Visborg og Baddum 

til Als, helt ud ved østkysten. Herfra gik 

turen ad en enkelt hjulsporet vej med 

Aalborg bugt til højre og Lille Vildmose 

til venstre uden at møde et eneste menr 

neske, før jeg sent på eftermiddagen nåe

de til Egense. 

Jeg fortsatte straks ud til fyret og gik 

et stykke mod vest uden at se spor af en 

færge, og et færgeleje kunne jeg ikke 

øjne. Måske var det flyttet, tænkte jeg. 

For ikke at spilde tiden med videre efter

søgning, ville jeg spørge en indvåner 

om vej. 

Egense udgjordes af en gruppe mindre 

huse lidt spredte, og her ved et af dem, 

stod en mand, hos hvem jeg søgte oplys

ning. 

På sit brede jydske mål, fortalte han 

mig, at der ikke i mange år havde været 

færge her, men at adskillige før mig 

havde været i min situation. 

CIGARFORRETNINGEN, • I. Jensen, Øresundsvej 114 
Nærmeste forretning; ved havnen! (hjørnet af Milanovej) Telefon AM 4347 

HAR ALT I  TOBAK *  CIGARER *  CIGARETTER OG ØL 
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Jeg så vist lidt beklemt ud ved situa

tionen - var både sulten og træt - og 

lige der ovre lå Hals vandrehjem. 

Jov da, sagde manden: 

A ha't en bitt joll, men den er fyldt 

med skaller, så do ka føst hør hom der 

bor i det hus der henne -, pegede man

den, og tilføjede: 

Kan han itte færge dig over, så ka' do 

kom igen, do ska nok komme over. 

Jeg takkede, og fandt frem til huset, 

hvor jeg skulle forhøre mig. Her så tomt 

og ubeboet ud. Efter at have banket på 

døren, kom efter kort venten en lille so

lid kone hilsende i døråbningen. Jeg 

spurgte om muligheden for at komme 

over til Hals og fortalte, at jeg var an

vist hertil. 

Konen bød mig indenfor og vente til 

aftensmaden var overstået. Jeg kom ind 

i en lille stue, med et stort bord hvorom 

sad en stor børneflok, meget stor syntes 

jeg. Husets herre -, børnenes fader, sad 

for den ene bordende, flankeret af bør

nene ved langsiderne. 

Som en ganske selvfølgelig ting, blev 

jeg placeret for den anden bordende, 

hvor konen overlod mig hendes plads. 

Kort efter kom hun ind med en svin

gende fyldt tallerken med gule ærter og 

flæsk. Satte det foran mig, og rykkede 

selv ind ved bordet og fortsatte sit af

brudte måltid. 

Under måltidet blev der ikke vekslet 

mange ord man spiste blot. De for

talte dog, at de var tilflyttere fra vest

kysten. 

Om det var, fordi jeg havde været 

meget sulten, at jeg blev færdig først, 

ved jeg ikke — men inden jeg så mig 

om, stod der endnu en dampende og 

vellugtende fyldt tallerken gule ærter. 

Spagfærdig og overmæt forsikrede jeg, 

at jeg så absolut var mæt og meget tak

kede -. Konen troede vist, det var for 

min beskedenhed og ikke på min fast til

stoppede mavesæks vegne, jeg talte. 

Så jeg måtte tappert gå i krig med den 

anden portion gule ærter (i en tallerken 

større end jeg havde set hjemme). Nu 

måtte jeg nok passe på ikke at blive 

for tidligt færdig, tænkte jeg. 

Ak o ve, min mave. Der var intet at 

frygte. Jeg blev denne gang den aller

sidste. 

Måltidet var til ende, og der blev røre 

i stuerne. En børneflok i opbrud, en mæt 

og tilfreds summen af glade barnestem

mer. 

Manden i huset spurgte, om vi skulle 

gøre klar, for der var fine sydlige og 

østlige vinde. Jeg nikkede, flyttede sto

len godt ud fra bordet, så maven kunne 

holde fri af bordkanten, når jeg rejste 

mig. Vi fandt ned til en fladbundet jolle, 

hvori der lå lidt småsten. En mast med 

sejl blev rigget på jollen. To af små

pigerne kom med som ballast. Min cykel 

blev surret fast helt fremme i stevnen 

med hjulene udenbords til hver sin side. 

Børnene og jeg blev placeret om masten. 

Fiskeren selv tog plads agter ved pinden 

og tog skøderne i hånden, som havde 

vi et spand heste foran. 

Det gik rask hen over det flade vand, 

hvor kun sandbunden lå nøgen og lod 

sig beskue. Pludselig forsvandt bunden 

i den sorte dybe sejlrende, hvor vi nu 

strøg henover. Ofte var det, som om vi 

sank i et dybt hjulspor, og så blev der 

hurtigt slækket i tømmen, til vi atter var 

rettet op. Lige så pludseligt den fine 

sandbund forsvandt, kom den igen til 

syne på den anden side af renden. 

(2. kapitel) 

Karl sad nu som ingeniør på det store 

skibsværfts tegnestue, han sad der som 

yngste ingeniør, men det følte han ikke 

selv, han syntes, at det var mange år 

siden, han den forårsaften stod på Knip-

pelsbro og filosoferede. 

Hans kolleger, de lidt ældre ingeniører, 

forekom ham lidt barnlige i deres op

træden. Som nu forleden, da chefens dat

ter gik gennem tegnestuen for at kom

me ind på chefkontoret, man skulle tro, 

at det var en flok drenge, med de øjne 

de satte op, og al deres galanteri og 

smidsken for hende, Gud-bevares hun var 

Bump -. Nå, nu kan du bære cyklen 

resten af vejen ind, sagde fiskeren. Jeg 

stod ud af jollen, takkede og spurgte 

om, hvad jeg skyldte? En krone, svarede 

fiskeren. 

Da jeg syntes, det var fantastisk uri

meligt billigt for al den ulejlighed, jeg 

havde forvoldt, sagde jeg spagfærdigt, 

at jeg da gerne ville give noget mere! 

Hans rolige ansigt blev mørkt, og han 

svarede: 

Prisen er een krone, hverken mere 

eller mindre. 

Idet jeg skubbede jollen udad igen, 

takkede jeg for gæstfrihed og færgetur. 

Jeg stod længe inde på bredden og 

besvarede pigernes vinken derude på vej 

tilbage til deres eget lille samfund. Jeg 

stod en stund endnu, lidt flov over al den 

ulejlighed for en sølle krone og grundede 

lidt over, hvordan fiskeren med en hånd 

på pinden og den anden med snorende 

havde sejlet mig herover, og hvordan 

det havde kildet i maven, når den kræn

gede, og den befriende lettelse når den 

igen rettede sig op. 

Det havde faktisk været meget spæn

dende, denne min allerførste sejltur. 

NON. 

sød og yndig, naturlig og ligefrem, men 

de kunne da godt opføre sig som mand

folk, og ikke som forelskede hankatte. 

Det var en lørdag formiddag i juni, 

vejret var varmt, luften i tegnestuen var 

glohed, Karl sad og svedte over en teg

ning, det var en nykonstruktion, så den 

var vanskelig, især i den varme. Da stod 

hun pludselig ved hans tegnebord, yndig 

og frisk, som om varmen ikke rørte hende 

spor. - Jeg skulle hilse fra far, og spørge, 

om den tegning kunne blive færdig inden 

kl. 12. Far ville gerne have den med i 

weekenden, for at gå den igennem, men 

De måtte ikke jage med den, for hvis De 

Ln sømand går 

(Fortsat) 
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ikke kunne nå det inden, skulle jeg 

spørge, om De kunne blive og gøre den 

færdig i eftermiddag. Jeg bliver i byen 

i eftermiddag, vi kunne måske aftale en 

tid, jeg kunne komme og få den med 

til Hellebæk, der opholder vi os hele 

sommeren. 

Karl blev mere og mere genert, selv 

om han stod og tænkte: Tag dig nu sam

men mand og svar hende ordentlig, men 

det blev kun til noget stammende, at 

desværre ikke færdig, men i eftermiddag, 

ja ved 17-tiden. Og med et smil var hun 

væk, et øjeblik efter kom hun igen sam

men med sin far, de var klar til at køre. 

Chefen beklagede, at Karl måtte være 

her hele eftermiddagen i den varme, men 

det hastede med den tegning, men om 

han ikke kunne tænke sig at køre med 

Inger, altså med min datter, til Helle

bæk i aften. De skal nok blive beværtet, 

når De kommer, der kan være detaljer, 

jeg vil drøfte med Dem, tegningen skal 

gå til fabrikken mandag morgen. 

Få Inger til at køre Dem hjem, så De 

kan pakke lidt tøj at tage med, for De 

må regne med at overnatte, det bliver 

for sent til, at De kan nå et tog. 

Det blev den bedste weekend, Karl 

havde oplevet. Tegningen, der var den 

egentlige årsag, blev diskuteret og god

kendt af chefen med nogle rosende ord. 

Det var Karl glad for, men det var ikke 

det, der gjorde ham så lykkelig, det var 

det Inger sagde ved afskeden søndag af

ten. De må endelig komme herop igen, 

vi har haft det så hyggeligt. Vi er op

taget næste weekend, men om fjorten 

dage så kommer De, ikke sandt? Jeg skal 

nok hente Dem, så er jeg sikker på, at 

De kommer. 

Sådan gik sommeren, jeg var i Helle

bæk næsten hver søndag. Vi badede, når 

vejret var til det, gik lagne ture sam

men, jeg opdagede pludselig, at livet 

ikke ville være noget værd, hvis jeg ikke 

kendte Inger, men tænkte hun mon det 

samme? Jeg vidste det ikke, jeg havde 

ikke talt om noget sådant, eller gjort 

nogen tilnærmelser, jeg turde simpelt 

hen ikke. Vi var på fornavn og dus, der

udover var der intet. 

Hen på sensommeren fyldte Inger 21 

år. Det skulle fejres i Hellebæk, jeg var 

inviteret med, og jeg havde besluttet, at 

så ville jeg spørge hende. 

Det blev en fest, som jeg aldrig vil 

glemme. Der var serveret i haven ved 

lange borde, og da vejret var stille og 

lunt, blev der danset i fri luft. Jeg havde 

danset med Inger flere gange, efter hver 

dans havde jeg prøvet at få Inger under 

fire øjne, men det var ikke lykkedes. 

Hun forsvandt hver gang ud i dansen 

med en anden, medens mine øjne fulgte 

hende. 

Nu stod jeg modfalden og talte med 

nogle af mine kolleger fra tegnestuen, 

medens jeg besluttede, at næsten gang vi 

dansede sammen, så ville jeg spørge 

hende, om det så skulle være midt i dan

sen. 

Men hun var ikke til at se nogen steder 

blandt de dansende. Hun var måske inde 

i stuerne, jeg ledte efter hende, men inde 

i huset var hun ikke. I haven søgte jeg 

alle vegne, til sidst var jeg kommet ned 

i den fjerneste krog, og der stod hun 

i en øm situation! Med ham hun havde 

danset så meget med hele aftenen. 

Jeg blev ude af mig selv, for hen og 

rev ham fra hende, drejede ham om, og 

gav ham et kæbestød, så han fløj hen ad 

havegangen. Inger skreg og tog mig i 

armen, samtidig med at hun prøvede at 

forklare, hvordan det var gået til. 

Men jeg hørte intet, jeg rev hendes 

arm væk, og styrtede ud af haven. Da jeg 

kom til mig selv igen, opdagede jeg, at 

jeg gik på Strandvejen i retning mod 

Helsingør. På den tid af døgnet var der 

ikke noget tog, der kørte. Heldigvis kom 

jeg med en bil til København. Da jeg 

endelig nåede hjem, var jeg så træt, at 

jeg smed mig på sengen og faldt i søvn 

med alt tøjet på. Da jeg vågnede langt 

op af dagen, gik det op for mig, hvilken 

fadæse jeg havde begået, nu kunne jeg 

aldrig mere komme sammen med Inger, 

og jeg skammede mig sådan, at jeg hel

ler ikke kunne vise mig på tegnestuen. 

Hvad skulle jeg nu? 

Jeg havde for nogen tid siden fået et 

tilbud på en stilling i et engelsk firma. 

Jeg havde søgt den, før jeg traf Inger, 

men da jeg så traf hende, ville jeg ikke 

modtage tilbudet. Nu stillede sagen sig 

anderledes, men nu var det vel for sent. 

Jeg fik alligevel i løbet af dagen afsendt 

et telegram, hvori jeg accepterede til

budet. Næste dag blev jeg overrasket, ved 

at modtage et telegram fra firmaet, ved 

øjeblikkelig tiltræden stod stillingen mig 

åben. 

2 dage efter sad jeg på en tegnestue i 

London, og dagene sled sig afsted. Ar

bejdet var interessant, den tid jeg var på 

tegnestuen gik hurtigt, men jeg følte mig 

frygtelig ensom i min fritid, derfor tog 

jeg mere og mere arbejde på mig. Til 

sidst blev det sådan, at jeg kun fik 3-4 

timers søvn hver nat. Jeg blev efter

hånden klar over, at det kunne jeg ikke 

holde til. Det var der også andre, der var 

klar over. En dag, jeg var blevet færdig 

med et stort arbejde, og skulle have 

overdraget et nyt, så chefen meget be

stemt på mig og sagde: Nej! Det går ikke 

på den måde, De er jo ved at bryde sam

men mand; og det kan vi ikke være tjent 

med, nok har vi travlt, men det betaler 

sig ikke at ødelægge vore folk. Nu går 

De hjem, og jeg forbyder Dem at kom

me her, skal vi sige i hvert fald 14 dage. 

(Fortsættes) 
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B.H.K. 3 DTriola 

3-cyl. ferskvandskølet FORD dieselmarinemotor 
på 35 HK v/2250 o/m kontinuerlig ydelse. 

En robust, driftsikker og altid startvillig motor. 

Bygger på samme detaljer som indgår i vor for
længst gennemprøvede FORD 4- og 6 cyl. 
„MAJOR" og „SAMSON" dieselmarinemotorer. 

Af standstardudstyr indgår blandt andet: 
12 volts elektrisk udstyr, olieudtømnings-håndpumpe, 
instrumenttavle, hydraulisk BORE WARNER reverse 

reduktionsgear. 

Se den, hør den og De vil blive forbavset. 

Priser fra kr. 9.000,00 

B.H.K. Sundkrogsgade 15, Kbhvn. 0 

Telf. *29 5 20 

B. MIDTGAARDS BAADEBYGGERI 
KLØVERMARKSVEJ 32 . SUNDBY 

Her er familiebåden, lystfiskerens dram og den hurtige, 
planende kabine-krydser i ét. 

BMB22'  

B. MIDTGAARDS 
BÅDEBYGGERI 

KLØVERMARKSVEJ 32 - KØBENHAVN 

TLF. SU. 6243 

CABINE CRUISER 
Dette smukke fartøj forener mo
derne formgivning og teknisk 
snilde med absolut førsteklasses 
bådebyggeri. 

Den rummelige kahyt har3sove-
pladser, klædeskab, pantry med 
2 blus, stålvask, køkkenskab med 
skuffer, vandtank med pumpe og 
separat toilet. 30 liter køleskab 
Elektrolux. 

BMB 22' Cabine Cruiser leveres 
med skrog af glasfiberarmeret 
polyester eller som luksusud
gave i fineste afrikanske ma
hogni. En 110 hk GM Mercrui-
ser in/outboard motor giver en 
marchhastighed på ca. 26 knob. 
Kan også leveres med 60 hk 
dieselmotor til en fart på 18 
knob. 

Skrogets hensigtsmæssige kon
struktion giver båden en blød 
og behagelig gang, og den pla
ner ved en fart på ca. 13 knob.. 

miRCURY 

'•mm 

lyddæmpning 

kraftudnyttelse 

benzinøkonomi 

-  de bedste påhængsmotorer, der 

nogensinde er bygget: 

Landets bedste og mest omfatten

de marineprogram - joller, runa-

bouts, daycruisere, trailere, søgå

ende cabincruisere og sejlbåde -

alt i  marinemotorer og -ti lbehør 

Mærket er 

fremstillet i 2 

udgaver, et 

for senior

medlemmer 

og et for 

juniorer. 

Mærket kan 

købes hos 

kassereren i 

kontortiden 

eller hos 

festudvalget. 
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