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Kontoret åbner 

igen 

torsdag d. 26. januar 

Klubhuset åbner 

igen 

søndag d. 22. januar 

„o: BACHER 

Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 

fordelagtigst 

JmqJCS 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER # 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
£ til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO £ 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. £^35 
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  

ret kurs i 
lystfartøjsforsikring 

^sikkeV^^S^: 

KONGENS NYTORV - KØBENHAVN K 
TELEFON 15 22 44 
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Nytårsbetragtninger! 
Først vil jeg ønske alle vore medlem

mer godt nytår og håbe fremgangen vil 

fortsætte for vor forening i det nye år, 

som året der gik. 

Noget af det første der skal laves, er 

cementkajen på søndre side af kanalen; 

den skal rettes ud og fornyes på en stræk

ning af ca. 26 m, det skulle give mere 

plads til at komme ind og ud for bådene. 

Den vil blive ca. 3 m bredere ved broen 

over kanalen. 

Der skal bygges 22 nye skabe på nor

dre plads langs hegnet ved haverne, og 

der vil blive taget 6 m af de første 3 

haver. Det er af hensyn til den kommen

de motorvej, at vi kun har denne mulig

hed. Haverne bliver jo kommende både

plads, men der går nok en halv snes år 

endnu før vejen kommer. Hegnet langs 

Amager Strandvej skal fornyes, og det er 

tanken at lave en indgang, der hvor trem

melågen nu er og en sti inden for hegnet, 

så medlemmerne kan gå i større sikkerhed 

for den stadig voldsommere færdsel på 

vejen. Jeg har jo engang skrevet til færd-

selsehefen hr. Groes Petersen om en fart

begrænsning, men det blev som bekendt 

et afslag. Politiet mente ikke, det var 

nødvendigt, de havde den erfaring, at 

det var bedst med fart på, og det på en 

vejstrækning uden fortove, grøft i den 

ene side og store søer i regnvejr. Nu da 

der forelanges rød lygte bag på cyklister, 

for at man bedre kan se dem i mørke, må 

vi gågængere vel også se at få et katøje 

bag på for trods politiets erfaring, er ve

jen meget farlig for fodgængere, og der 

er ret dårlige udsigtsforhold, når man kø

rer ud fra S.S.F.-område. 

Afgørelsen om fartbegrænsningen er 

nok truffet ved et skrivebord - politiet 

henviste til, at der kun havde været 2 på

kørsler, hvoraf kun den ene var med dø

delig udgang. Derfor ordner vi selv sa

gen ved at lave omtalte sti inden for heg

net. 

Den nye vogn til bådene er bestilt til 

levering 1. marts 1967, så vi kan have 

den i god tid inden udsætningen. Søndre 

mole vil blive asfalteret inden sæsonen, så 

medlemmer, der har pladser her, også kan 

blive tilfredse. Den nye mastekran vil 

være klar til foråret med et nyt og bedre 

spil, det bliver nemmere at håndtere, og 

hvad der er mere vigtigt, den kan tage 

betydelig større vægt og vejen med ma

sten bliver jo ikke lang, da kranen er 

rejst lige ved masteskuret. Til- og afrig-

ningspladsen vil blive udvidet, da der vil 

blive taget noget af jorden fra haverne 

ved masteskuret. 

Benzinskemaerne ventes udsendt i den

ne måned, og jeg beder medlemmerne 

returnere dem så hurtigt som muligt, det 

koster S.S.F. penge at rykke for disse og 

et stort arbejde med at køre rundt og 

hente dem. Der er ca. 60 medlemmer år

ligt, som lægger dem til side og glemmer 

dem. Vi må og skal have alle skemaerne 

tilbage, da det betyder rede penge i for

eningens kasse. 

Ansvarsforsikringen, som blev gjort 

obligatorisk på sidste generalforsamling, 

kan tegnes på kontoret hver torsdag af

ten i tiden 19-20,30, ingen båd vil blive 

søsat før forsikringen er i orden. 

Samtidigt med udsendelsen af benzin

skemaerne vil der følge et spørgeskema 

med angående forsikring og er den i or

den, bliver medlemskortet stemplet, så er 

du fri for at vise pladsmanden policen, 

når din båd skal i vandet. 

Parkeringspladsen er asfalteret på et 

stort stykke og asfalten er skaffet af et af 

vore medlemmer, forhåbentlig bliver den 

engang sådan over det hele. Det giver én 

lyst til arbejdet, når man sådan mærker 

hjælp fra medlemmerne, når det drejer 

sig om forbedringer i S.S.F. 

Tage Therkelsen har påtaget sig at gø

re jollepladsen fin, når han får materialer

ne, og disse er skaffet til veje, så nu ven

ter vi på et fint resultat til standerhejs

ningen. 

1. maj har vor medlemsblad 25 års ju

bilæum. Dagen vil blive fejret med en 

reception og de 2 tidligere redaktører vil 

blive indbudt på selve dagen. 

Når man ser bladet i dag, kan vi kun 

glæde os over dette efter min mening flot

te klubblad. De 3 farver, som pryder bla

dets hoved, pynter svært på det og det 

bedre papir gør, at bladet hævder sig 

pænt i konkurrencen med andre lignende 

blade. 

Redaktøren har en del stof, men han 

kan bruge meget mere, så jeg må hen

stille til medlemmerne, at de bruger bla

dets spalter noget mere. Da jeg ved, at 

bladet kommer ud til samtlige klubber 

over hele landet og bliver læst der, beder 

jeg en af lederne i disse klubber skrive 

til vor redaktør og fortælle lidt om jeres 

forhold og send et billede med. Så kunne 

vi tænke os at lave en spalte, som vi vil 

kalde sådan noget lignende »Vi besøger 

i dag«. Ved opgørelsen til Dansk Sejl

union den 15. september 66 havde S.S.F. 

847 medlemmer, det er 64 mere end året 

forud. 

Jeg har hørt om tilfælde, hvor klubber 

deler sig, fordi medlemmerne ikke kan 

enes, det er bestemt den forkerte vej at 

gå. Der må kunne findes en løsning, så 

man i fred og fordragelighed kan løfte 

i flok til gavn for vor sport. 

Selvfølgelig må en bestyrelse varetage 

de interesser, der er i klubben. 

Vi her i S.S.F. har medlemmer med 

forskellige interesser, nogle sejler lang-

turssejlads, andre sværger til kapsejlads, 

vi har motorbådsfolk, jægere og lystfiske

re, men i alle tilfælde har vi den fælles 

interesse, vi sejler, holder af livet på søen 

og i Sundby Sejl-Forening. 

Sv. Larsen. 

Formand 

Nytårshilsener 

Vi har fra Kalundborg, Frederikshavn, 

Vedbæk, Lommabugtens Segelselskab og 

Malmo Yacht-Club modtaget nytårshilse

ner med tak for de i årets løb tilsendte 

medlemsblade. Red. 

A 

Nytårshilsen 
fra vore engelske sommergæster 

Vi ønsker alle medlemmer af S.S.F. 

Et godt og glædeligt nytår. 

Vi har dejlige minder fra S.S.F. og håber 

snart at se jer alle igen. 

Familien 

Mac Call 
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(Tia. 

Bestyrelsesmødet 
d. 11. december 1966! 

1. Formanden bød velkommen og rede-

gjorde for nødvendigheden af, at man 

denne gang måtte holde bestyrelsesmøde 

en søndag formiddag, idet det var nød

vendigt at foretage en rundgang på plad

sen, da der er flere arbejder som må ud

føres i den kommende tid. 

Formanden oplyste, at tre mand havde 

været på SEJLERDAGEN, hvor fra refe

rat vil komme i medlemsbladet. 

Endvidere oplystes det, at kloaken igen 

er sunket, og at man må se i øjnene, at 

der vil blive en udgift på reparation af 

denne. 

Bygningsattesten på toiletbygningen er 

lige på trapperne. 

Sluttelig udtalte Sv. Larsen, at vort 

gamle medlem, Bidstrup, er afgået ved 

døden. 

2. Protokollen blev oplæst. 

3. Af arbejder, som skal udføres i 

1967, nævntes først regulering af cement-

kajen på sdr. bassins sydlige side, fra den 

lille bro til træbroen foran klubhuset. 

Formanden oplæste 2 tilbud fra tøm

rermester Jacob Petersen, det ene, på kr. 

28.000, kunne ikke antages, da det ville 

formindske antallet af bådepladser. 

Det andet tilbud, på kr. 58.000, vil 

blive uoverkommeligt økonomisk. 

Et tilbud fra Strandgård på kr. 20.000 

ville kunne give en tilfredsstillende løs

ning på opgaven, uden at berøve os både

pladser, og for dette projekt gik den sam

lede bestyrelse ind. 

Der skal endvidere opsættes nyt hegn 

for ca. 10.000 kr., og Holger Larsen ud

talte i forbindelse hermed, at hovedlågen 

må have noget rustbeskyttende maling. 

Der skal asfalteres for ca. 10.000 kr., 

først og fremmest vejen langs sdr. mole. 

Der må endvidere regnes med en ud

gift på ca. 2.500 kr. til reparation af klo

aken. 

4. Her henlagde bestyrelsen residensen 

til pladsen for besigtigelse. Det er planen 

at anskaffe en ny ophalervogn, som skal 

kunne anvendes såvel på nordre som på 

søndre plads, og som skulle lette arbejdet 

betydeligt ved optagning og udsætning af 

fartøjer. 

Her var smedemesteren, som har byg

get FREM's m. fl. vogne, tilstede og be

sigtigede sporanlægget på begge pladser. 

Udgiften til vognen vil blive ca. 6.000 

kr. Dertil må man have en traktor. 

Derefter gik man til mastepladsen, 

hvor man enedes om at udvide pladsen 

med endnu en række mastebukke, ind i 

havestykket ved det sydl. skel. 

Man beså skurene ved den vestlige side, 

og det blev pålagt havneudvalget at ud

skille de skabe, som ikke holder forenin

gens standardmål, disse gamle, faldefær

dige skabe må fjernes, og som kompen

sation herfor vil man ansøge kommunen 

om tilladelse til at lade opføre en række 

nye skabe i fortsættelse af de bestående, 

langs det nordl. skel, hvortil nogle af ha

verne må afgive jord. 

5. Klubhus- og festudvalget omtalte 

den første afholdte PEJSEAFTEN, den 

havde været god, og man agter at fort

sætte disse arrangementer fremover, dog 

påpegede man det uheldige i at holde 

pejseaftenerne på torsdage, hvor der og

så er kontortid, og man enedes om at for

søge fredag i stedet for torsdag til pejse

aften. 

Programmet indtil standerhejsningen i 

1967 ser således ud: 

Nytårsaften vil der blive stor nytårs

fest i klubhuset, 28. januar, juniorbal, 3. 

februar, pejseaften, 5. februar, fastelavns

fest for børnene, 18. febr., juniorbal, 11. 

marts, karneval, 23. marts, juniorbal og 

påskelørdag, den 25. marts, forårsfest i 

klubhuset. Standerhejsningen fastsattes til 

lørdag den 13. maj (pinselørdag). 

6. Juniorlederen, Flemming Seim, fo

respurgte om tilladelse til at udrangere 

og sælge 5 optimistjoller, 2 jolly scott 

joller samt den gule juniorbåd, hvorefter 

man vil søge at skaffe midler til byg

ning af en ny juniorbåd i stedet for den 

gule. 

Fl. Seim mente, at juniorerne selv kun

ne skaffe en væsentlig del af den nødven

dige kapital. Bestyrelsen bifaldt dette ar

rangement. 

Juniorlederen anmodede endvidere om 

reparation af taget på juniorskuret, da 

dette er meget utæt. 

7. Til eventuelt var der intet. Mødet 

slut kl. 13.00. 

Sign. Sv. Larsen Sign. Reinhardt Hansen 

formand sekretær 

Kontingentet for 1. halvår 1967 

For at kontingentet kan være rettidigt 

indbetalt skal det være betalt i denne 

måned. 

Det kan indbetales på giro nr. 56516. 

Ved indbetaling husk at opgive medlems-

nr. 

\ ve medlemmer -

som søger optagelse 

Aktive: 

Svend O. Petersen, 

Emdruphuse 27, 0. 

U/bd. 

Svend Bidstrup, 

Avlum Allé 26, Kst. 

Jolle. 

Carlo R. Støchkel, 

Tværager 48, Str. 

Speedb. »Zephyr«. 

Pentte Mekkola, 

Helbovej 17, Vlb. 

Mtb. »Julie«. 

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. 
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Endda ofte mere langsomt end sikkert: 

Kanalerne bruges som skraldebøtter, og 

mange gange mærkede vi et stød i skibet, 

når kølen ramte mystiske forhindringer 

midt i kanalen. På vandet flyder alle 

Hvordan bliver vejret i dag? 

slags ulækre sager omkring, lige fra døde 

husdyr til tomme olietønder og kasseret 

køkkengrej. Mange steder leder industri

erne deres spildevand ud i kanalerne, så 

der driver hundredevis af forgiftede fisk 

omkring. 

De firkantede flodpramme er naturlig

vis indrettet til at sejle på en losseplads, 

bygget af jern som de er, og deres skrue 

er beskyttet i en slags tunnel. Med »Bam

se« kunn vi naturligvis undgå at påsejle 

forhindringerne i overfladen, men det, 

der lå skjult på bunden, kunne give os 

fæle overraskelser. 

En gråvej rsmorgen var vores skib plud

seligt helt uregerligt, da vi skulle ind i 

Trængsel ved slusen (Frankrig) 

Langs kanaler 

og floder fra 

Middelhavet 
med det gode skib „Bamse" 

en sluse. Vi har vendbare skrueblade, 

men denne morgen var det pludselig ikke 

til at sejle langsomt med skibet mere, det 

gik enten hurtigt frem eller bakkede vold

somt, selv om jeg kun rørte ganske lidt 

ved omstyringen i styrehuset. Samtidig 

kom der en underlig, svuppende lyd fra 

agterskibet. Der var ikke andet at gøre 

end at fortøje til kanalkanten og under

søge skruen med en bådshage, (det er 

umuligt at se mere end otte-ti centimeter 

ned i vandet). Jeg kunne jo hurtigt mær

ke, at en ende wire havde snoet sig om 

bladene, så nu var vi på'en. Men i løbet 

af en times tid havde vi ved bådshagens 

og mange eders hjælp atter fået skruen 

fri og kunne fortsætte. Wirestumpen gem

te vi under nogle træer ved kanalkanten, 

men der er sikkert allerede nogen, der 

har fundet den og smidt den i kanalen 

igen, så er den jo væk. 

På udrejsen havde vi fulgt »Øst-kana

len«, men til hjemturen valgte vi »Kana

len fra Saone til Marne«. Denne kanal 

viste sig at være endnu mere »gammel

dags« end »Øst-kanalen«, den var i hvert 

fald betydelig mere langsommelig end 

den anden. Særlig lang tid tager det at 

passere dens utallige svingbroer, alle med 

en geiniemsejlingsåbning, der ikke er 

mange centimeter bredere end »Bamse«, 

så passagen må ske ganske langsomt, til 

lige så stor irritation for de ventende bi

lister som for os. Dertil kom så den tid, 

vi ofte måtte vente, inden vi fik tudet 

brovagten ud af sit hus, dels var vort 

sikndhorn ikke kraftigt nok, (det er vist 

kun Middelgrundens tågehorn, der har 

den nødvendige styrke til det brug), dels 

bor vagterne somme tider langt fra broen. 

Der er en anden ting, der nok kan ir

ritere i det daglige kanalliv og spilde nog

le time«- hver dag. Når man passerer en 

sluse, spørger slusemesteren gerne, om 

der kommer flere skibe bagefter, og hvis 

svaret er ja, går han straks i gang med at 

gøre slusen klar til at modtage det næste 

fartøj. Prammene følges tit ad flere ad 

gangen, men i løbet af dagen, kan der 

blive lidt afstand mellem fartøjerne i kon

vojen, og når man så sejler den modsatte 

vej, render man næsen mod mange luk

kede sluseporte. I sådanne tilfælde er slu

semesteren ikke særlig hurtig til på ny at 

»vende« slusen, for han skal gerne lige 

kigge, om han ikke kan se den anden 

pram eller høre dens horn. Den må jo 

være lige i nærheden. 

Kokken prøver kagen 

En dag sagde jeg til Anette: »Der sej

ler vist et skib over broen«, og Anette 

svarede: »Ja, det gør der«, uden at no

gen af os fortrak en mine. Årsagen til 

denne mærkelige samtale var ikke de 

overkommelige vinpriser, men den, at 

»Kanalen fra Saone til Marne« mange 

steder er ført over vandløb på broen. Dis

se broer er med deres svære stålbuer syn

lige på lang afstand, og det vi talte om, 

var altså bare en pram, der netop var 

ved at passere en af disse broer. 

På en grå og trist regnvejrsdag kom 

den vinpram, vi var blevet slæbt op ad 

Rhone sammen med, os i møde. Den 

havde nu været i Paris med sin last og 

var på vej mod Sydens sol for at hente 

Trængsel i slusen (Holland) 
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mere af den livgivende væske. Vi kiggede 

af flere grunde længselsfuldt efter den. 

Det var vores plan at sejle ned ad Mar-

ne-floden til Paris, men da vi nærmede 

os enden af kanalen, fik vi at vide, at 

sejladsen på floden i løbet af kort tid 

ville blive indstillet for en længere pe

riode på gr. af reparation af sluseanlæg

gene, så for ikke at risikere at blive spær

ret inde, opgav vi Paris for denne gang 

og drejede af mod Reims. 

Efter de mange dages travl aktivitet på 

kanalerne trængte vi til et par dages hvil, 

og Reims var ikke noget dårligt sted at 

lege turist. »Bamse« havde fået ligge

plads i havnen ved kanalen tæt ved en 

lille park, hvor mange mennesker gik de

res daglige spadseretur, og snart havde vi 

fået bekendte blandt byens indbyggere, 

en fiskekutter er jo ikke et dagligdags syn 

midt inde i Frankrig. Den gamle havne

foged aflagde dagligt besøg ombord og 

gav gode råd med hensyn til seværdig

heder og gode indkøbssteder. Og en pen

sioneret skatteinspektør, der fik tiden til 

at gå ved at male, forærede os et maleri 

med et motiv fra Reims. 

Når vi ikke havde gæster ombord, 

skyndte vi os i land og besøgte byens 

kirke og naturligvis de berømte champag

nekældre. 

Men dagene gik hurtigt, vi længtes vi

dere, og efter at vi havde fået fyldt 

brændstoftanken, gik turen videre mod 

den belgiske grænse. På denne del af ru

ten passerede vi igennem en del kanaler, 

der er stærkt trafikerede. De bærer en 

meget stor del af godstrafikken mellem 

nordsøhavnene og Paris. Vi havde derfor 

frygtet, lange ventetider ved sluserne, 

men vi blev glædeligt overrasket, thi alle 

sluserne er dobbelte og elektrisk betjente, 

så trafikken afvikles i rekordtempo. 

Men vi forlod snart denne »landevej« 

og drejede ind på den idylliske flod Sam

bre. Sambre er en oplevelse, man sent vil 

glemme, ikke fordi floden er vild og bru

sende som Rhone eller bred som Saone. 

Sambre er ikke bredere end kanalerne, og 

vandet i den flytter sig ikke mange cen

timeter om dagen. Men Sambre snor sig 

gennem det dejligste landskab, forbi mar

ker og enge med græssende køer, der lod 

sig skræmme af »Bamses« duk-duk og 

galoperede rundt eller stillede sig op, som 

om de ville stange ud mod skibet. Andre 

steder førte floden os gennem skove, hvor 

træerne stod så tæt ud til bredden, at vo

res udstødning fik grenene til at gynge. 

Sambre husker man også for dens sno

ninger. Den har næppe et eneste sammen

hængende lige stræk på to hundrede me

ter, og alle dens bugtninger er skarpe og 

uoverskuelige, så det gælder om at passe 

på modgående fartøjer. Til alt held sej

lede vi strækningen i pinsedagene, og da 

tolderne ved grænsen havde lukket for 

ekspedition af skibe, var den modgående 

trafik særdeles ringe. 

En dags ophold i Maubeuge var nok 

til at skaffe os af med de sidste franske 

penge, aflevere den lejede franske pro

pangasflaske og anskaffe et lille lager af 

vinflasker, (altså ikke tomme), og snart 

var de sidste tretten kilometer til den bel

giske grænse tilbagelagt. Den franske tol

der var lidt sur over, at jeg kun havde 

et pas på skibet, ikke et carnet eller et 

triptyque, sådan som han måtte forlan

ge, fordi han sad ved en flod. Men jeg 

var jo kommet til Frankrig via havet ved 

Port Vendres, så passet på båden var til

strækkeligt, og vi sejlede over grænsen 

til Belgien. De belgiske toldere var til

fredse med et medlemskort fra SSF som 

papir på båden, og vores vinbeholdning 

kunne ikke imponere dem, og vi fortsatte 

ned ad Sambre, der nu ikke snoede sig 

så meget mere, men i stedet førte os ind 

mellem skønne bjerge. Men allerede næ

ste dag forlod vi Sambre og satte kursen 

ad en kanal mod Bruxelles. 

(fortsættes). 

Ved årsskiftet. 

Ja, så nærmer en ny og forhåbentlig 

spændende sej lersæson sig. Som det i 

hvert fald er gamle juniorer bekendt, har 

vi i den forløbne sæson fra klubbens side, 

gjort alt hvad der var muligt for at frem

me interessen og glæden ved vor sport, 

bl. a. ved tilskyndelse til deltagelse i så 

mange kapsejladser som muligt. 

I 1967 skulle vi gerne hæve vor stan

dard over for vore konkurrenter og be

vise over for de mennesker, der støtter 

os såvel økonomisk som med råd og dåd, 

at vi kan leve op til de forventninger, 

vore venner har til os. 

Dette gøres måske bedst ved, at alle 

mand »kommer af hus« og tager fat alle

rede fra klargøringen, samt at vi møder 

op fuldtallig ved møderne, gerne med 

nye medlemmer under armen og kommer 

med positive forslag til gavn for os selv 

og dermed Sundby Sejlforening. Med 

disse ord ønsker alle gamle og nye 

juniorer et rigtigt glædeligt nytår. 

f uniorlederen. 

^fædef ig nytår ønskes 

affe medfemmer og venner af 

åundBy åejf^eforening, med 

'(sak for åref der smndf. 

T^risfine £arsen 

^Resfaurafriee 

Så husker vi 

JUNIORBALLET 
den 28. januar kl. 19 

„Yes Indeed" spiller 

Entré 6 kr. 
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Der bliver atter i år afholdt stor fastelavnsfest i klubben 

SØNDAG DEN 5.  FEBRUAR 

Vi vil bede alle, som kunne tænke sig at støtte festen med gaver 
eller lignende, så vi kan gøre dagen så festlig som muligt, 

at henvende sig til festudvalget. 

Nærmere oplysning om festen sker ved opslag i klubhuset tegnet af Holger. 

FESTUDVALGET.  

EN HAVN PÅ AMAGER 
Alle sejlere langs Øresundskysten ken

der jo Sundby havn, Kastrup havn og 

Dragør havn, det er jo alle tre velkendte 

havne. 

Men ikke mange kender en lille havn, 

som er beliggende på Amagers østkyst, 

umiddelbart syd for den længste Calvert-

bro (lysbroen), som strækker sin lange 

arm fra lufthavnsområdet ud mod ndr. 

Røse fyr. 

Ude fra sundet ser man ikke meget til 

havnen, som ligger i læ af dækmoler af 

svære søsten og som derfor falder sam

men med den øvrige kystforstærkning af 

sten, men havnen ligger der, den hører 

under Luftfartsvæsenets redningstjeneste. 

Havnen og dens bådbestand har ikke 

kun betydning for flyvningen, med as

sistance ved evt. flyulykker på vandet, 

men også for sejlsporten, lystfiskere etc., 

idet redningsbådene også deltager i efter

søgninger under sundalarm. 

Luf tf artsvæsenets sør edningst j eneste 

blev oprettet dengang, da København 

blev befløjet af amfibieplaner, og man 

havde til formålet anskaffet en motorbåd, 

KØ-LU-KA 1, denne er senere blevet af

løst af den 40 fod store KØ-LU-KA 2, 

som stadig er i tjeneste. KØ-LU-KA 2 er 

udstyret med 2 stk. 94 hk. Mercedes die

sel motorer, som giver båden en fart på 

16 knob. Båden er, foruden forskelligt 

redningsmateriel, udstyret med VHF ra

dio, med hvilken bådens mandskab kan 

være i stadig kontakt med Tårnet og Ho

vedvagten. Dette fartøj bruges til efter

søgning over større afstande. 

Da luftfartsvæsenet nylig havde sta

tioneret en jetmaskine på Saltholm, blev 

teknikerne sejlet til og fra øen i KØ-LU-

KA 2, disse ture foregik ved dag og ved 

nat og i alt slags vejr, og der blev fore

taget mange drøje ture i den anledning. 

Endvidere råder man over et sluknings-

fartøj, en aluminiumsbåd, denne er ud

styret med 2 stk. 108 hk. Roots marine 

benzin motorer, disse giver fartøjet en 

fart på ca. 10-11 knob. Båden er forsy

net med 2 stk. skumkanoner, som hver 

på 10 minutter kan afgive 4800 liter 

skum. Tillige 2 vandkanoner med kapa

citet 1600 liter pr. rør. Der kan endvide

re lægges en vandtågerampe om hele far

tøjet til beskyttelse af fartøj og mandskab. 

2 mindre aluminiumsredningsbåde, 

hver udstyret med en 34 hk. Mercedes

diesel m. el-gear, anvendes til rednings

tjeneste i umiddelbar nærhed af lufthav

nen. 

De 3 sidstnævnte båre er, som KØ-LU-

Ka 2, udstyret med VHF radio. 

Redningsleder Amhøj har været så 

elskværdig at vise mig tegningen til en 

stor ny aluminiumsredningsbåd på 13,30 

meter 1. o. a. 

Fartøjet udstyres med DEKA anlæg og 

udvidet radiokapacitet så man, foruden 

den sædvanlige forbindelse, også kan hol

de forbindelse med FALCK-ZONEN. 

Båden forsynes med 9 mm isforstærk-

ning, og udstyret med 2 stk. 150 hk. Mer

cedes maskiner, som giver en fart på ca. 

15 knob, bliver det ret et barskt fartøj. 

Fartøjet bygges efter NORSK VERITAS 

klasse for lign. fartøjer og ventes leveret 

omkring maj 1967. 

Man kan ikke aflægge havnen et ven-
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skabeligt besøg som man jo kan andre 

steder, idet havnen er forbudt område, 

men alligevel det er nu rart 

at vide, at den er der, og at en flok raske 

gutter til stadighed bliver holdt i fin 

form, klar til at rykke ud med minutters 

varsel. 

Må jeg i den forbindelse gøre opmærk

som på, at der iflg. ministeriel skrivelse, 

er forbud mod opankring samt udlægning 

af garn og ruser på et område, som stræk

ker sig i hele lysbroens længde, ca. 300 

meter sydover og til sydsiden af båd

huset. Dette forbud er udstedt for at hin

dre, at fartøjerne under udrykning får 

garn o. lign. i skruen. 

Reinhardt Hansen. 

SHORT STORY 
Tragedie i 6 akter 

1. akt. 

Lille båd 

mand 

kone 

børn 

2. akt. 

Stor båd 

mand 

kone 

barn 

3. akt. 

Stor båd 

mand 

kone 

4. akt. 

Stor båd 

mand 

5. akt. 

Stor båd 

gammel mand 

Finale. 

Stor båd 

Ak! ja. 

autor. 

tilbage, min flugt fra Hellebæk, fra 

Inger, og den måde jeg stak af fra mit 

firma i København. Jeg skammede mig 

altså endnu, hvordan ville det så blive, 

hvis jeg tog til København i ferien? 

Det var en dag i slutningen af juli, 

endnu havde jeg ikke taget nogen beslut

ning. Jeg stod på tegnestuen bøjet over 

mine tegninger, da en kollega kom hen 

til mig og sagde: Der er besøg til dig! 

Besøg til mig? Hvem er det? Ved ikke, 

men den unge dame sidder ude i kan

tinen. 

Den unge dame! skulle det være In

ger? Nej, det er umuligt, hvordan skulle 

hun komme her? Hun ved ikke engang 

hvor jeg er. 

Men det var Inger, der sad og smilede 

til mig, da jeg kom ud i kantinen. Hvor

dan det gik til, aner jeg ikke, men plud

selig stod jeg med Inger i mine arme, og 

kyssede hende, jamen Inger! Hvordan 

vidste du, hvor jeg var? Og hvordan 

med ham, du ved, ham i haven? Karl, 

du er da stadig et stort fjols, sagde In

ger gennem smil og tårer, kom nu og sæt 

dig ned, så skal jeg fortælle dig det hele. 

Nej Inger, ikke her, vi går hen et sted 

og spiser frokost, vent et øjeblik, så går 

jeg ind for at bede mig fri resten af 

dagen. Vi fandt et hyggeligt sted, og da 

vi havde fundet et lidt afsides bord, sagde 

jeg, fortæl nu Inger. Ja, svarede hun, 

det er en lang historie: Først skal jeg 

hilse fra din mor, hun bad mig så inder

lig om at tage dig med hjem. Jeg var ude 

at besøge hende lige inden jeg rejste. 

Karl du aner ikke, at du den aften i 

haven optrådte som min redningsmand. 

Hvad mener du! Som din redningsmand ? 

Jeg var et stort spørgsmålstegn. Ja Karl, 

det mener jeg, og det er rigtigt. Jeg 

havde på fornemmelsen, hvad du ville 

spørge mig om den aften, men jeg ville 

ikke have, at det skulle ske mellem alle 

de andre gæster, derfor gik jeg ned i 

haven, idet jeg mente, at du nok ville 

følge efter. Det var ikke dig, men ham, 

der fulgte efter, jeg værgede mig så godt 

jeg kunne, men han havde vist fået et 

glas for meget, ellers ville han ikke have 

opført sig sådan. Men heldigvis kom du 

jo, bare du var kommet noget før. Inger 

sagde jeg og tog hendes hånd, det be

tyder da ikke noget nu. Nej, smilede hun 

En sømand går 

i land 
(Fortsat) 

Men når jeg tænker efter, var det 

egentlig også den første ferie, jeg havde 

haft, siden jeg gik ud af skolen. Den 

blev desværre alt for hurtigt slut, og en 

dag sad jeg på tegnestuen igen. Det var 

jeg slet ikke ked af, opdagede jeg i løbet 

af et par dage. Det var som om alt var 

blevet anderledes, humøret var blevet 

bedre, alle mennesker var blevet bedre, 

syntes jeg, en regelmæssig arbejdstid 

holdt jeg, i min fritid kom jeg sammen 

med andre mennesker, kort sagt jeg var 

ved at falde til. På den måde gik et halvt 

års tid, og vi nærmede os august måned, 

der er den almindelige feriemåned i 

England. 

Mor havde skrevet og bedt mig om 

at komme hjem i ferien. Det var svært 

for mig, at tage en beslutning, jeg ville 

inderlig gerne hjem for at besøge mor, 

men hver gang jeg modtog et brev fra 

Danmark, var det som om den tid vendte 
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Sommeren 

1951 

til mig, men vi havde været sparet for så 

meget. Jeg ville være rejst efter dig med 

det samme, men det syntes far ikke om. 

Han sagde til mig: Inger gør nu ikke 

noget overilet, vent nogen tid, og hvis 

du så vil rejse til ham, så skal jeg ikke 

hindre dig i det, men hjælpe dig. Og 

nu er jeg her så, sluttede Inger rød

mende. 

Ja, men hvordan vidste du, at jeg var 

her? Herregud Karl, kan du dog ikke 

forstå det. Allerede dengang du første 

gang søgte stillingen her, satte firmaet 

sig i forbindelse med far, for at søge 

oplysning om dig, det var da meget na

turligt, far var jo din chef på det tids

punkt. Og da du sendte telegram til fir

maet her, forespurgte de far, om han 

havde noget imod, at de tog en af hans 

folk. Nåe, sådan, ja selvfølgelig, det 

havde jeg slet ikke tænkt på. Men hvad 

nu? Ja, sagde Inger, det bestemmer du 

selv, men jeg skal hilse fra far og sige til 

dig, at du er velkommen på tegnestuen 

igen, hvis du selv vil. Om jeg vil, ja 

det kan du lige tro jeg vil. Nå det var 

da godt, sagde Inger, for der er en ting 

til, jeg skulle sige fra far, men det måtte 

jeg ikke sige, før du havde givet netop 

det svar. Hvad er det så? Jo, sagde Inger, 

du ved at far er fyldt de 68 år, javel men, 

ja hør nu her, om knap to år skal far 

trække sig tilbage fra sin stilling, og han 

vil gerne, at du skal være hans efter

følger, derfor så han gerne, at du be

gynder på tegnestuen efter ferien. Men 

han betinger sig, at du holder en måneds 

ferie, så du kan, som han siger, få dine 

private forhold i orden inden den tid. 

På Ingers rødmen kunne jeg se, hvad han 

havde ment med de private forhold. 

»Gubbe far« 

Dette års togt skulle kun gå til Mølle 

ved Kullen. En rigtig driverttur skulle 

det være. 

Det lå således, at jeg ingen plan havde, 

og ingen mandskab at bemande »Rylen« 

med. 

Rasmussen, kaldet »Iskagemanden«, 

havde solgt sit skiv »Nøl I«, og var så

ledes skivløs. 

Vore problemer fik vi løst på den 

måde, at Rasmussen insisterede på at på

mønstre »Rylen«, og jeg insisterede på 

at påmønstre ham. 

Således enige om »Rylen«s indhold og 

mål, skred vi søndag den 12. august 1951 

kl. 9,35 ud af S.S.F.s havneløb for stor

sejl og fok, med frisk vind fra V, dre

jende mod SV. Kursen Landskrona. 

Kl. 10,30 fandt vinden på at komme 

fra S, og det syntes nu, som om den 

havde fået fast station her, hvilket blev 

understreget kl. 11,45, da vinden blæste 

koncentreret. 

Vi tog renden ind til Landskrona på 

bagbord fribord, dæk og kahytside. Så 

det var faktisk behageligt, da hun atter i 

yderhavnen, i læ af Gråen, havde reelle 

fribord på begge sider. Kl. 12,30 lagde 

vi til bolværket i kanalen. 

Kl. 14,00 overværede vi det lokale 

svømmestævne på badeanstalten nord for 

indsejlingen. 

Mandag den 13. ophold i Landskrona. 

Stadig kraftig vind, ruskregn og tilta

gende vindstyrke. Om eftermiddagen kom 

vi i snak med et dansk ægtepar, der 

hilste os oppe fra kajen. Det viste sig, at 

de faktisk var skibsbrudne, og vi fik 

deres historie om hvorledes en omtrent 

ny (vist nok 35 kvadratmeter) spidsgat

ter blev tilintetgjort. 

De fortalte: 

Vi havde lige købt spidsgatteren, og 

agtede os over sundet til Barsebåk. Vi 

var kommet over syd for Landskrona, da 

det blæste kraftigt op. Vi startede moto

ren, men det viste sig snart, at den ikke 

var kraftig nok til at gå mod sø, vind 

og strøm. 

Min kone og jeg blev så enige om at 

blæse op til Landskrona. Vi vendte bå

den og holdt lige på skibsværftet (Ore-

sundswarvet). Styrede lige mod den ræk

ke lygter der står langs kajen, som vi 

troede var indsejlingen. 

Støt vore annoncører-de støtter os! 
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Her afbrød jeg og spurgte: Jamen, 

kiggede de ikke i søkortet??? 

Søkort - !!! Næh, sådan et havde vi 

ikke, og om vi havde haft et sådan, så 

havde vi vist ikke fået megen fornøjelse 

af det. Jeg kører ellers bil, men fik altså 

lyst til sø og skib. 

Nå, tænkte jeg, nu er det om at spidse 

ørerne og ikke afbryde med for mange 

sej lerudtryk, som de selvsagt ikke kender 

meget til. 

Det gik fint, der var fart på og lysene 

på kajen blev hurtigt større, og vi glæ

dede os alleede til at hygge os og få 

noget at spise ved et lunt bolværk. Plud

seligt gav det et bump, og et kraftigt ryk 

satte os ned på gulvet - eller er det ikke 

dørken, det hedder? 

Vi nikkede, medens han fortsatte: 

Mast, sejl og bom gik i vandet. Søen 

stod uafhbrudt ind over båden, som af 

og til gav et hug mod havbunden, når 

en særlig kraftig sø løftede den. Vi søgte 

læ i kahytten, mod bølgerne der stadig 

overskyllede cockpittet, og prøvede at 

sunde os lidt. Vi var hurtigt helt gen

nemblødte og det vand, som ikke kom 

ind over båden, kom nu op nedefra. Jeg 

beundrede min kone, der trods det, at 

vandet stod op over køjerne, var ganske 

rolig. 

Vi fik omsider fat på tæpper og puder, 

overhældte dem med benzin og petro

leum, satte ild til, idet vi smed det ud. 

Det blussede godt, men i den stærke vind 

var blusset hurtigt opbrændt. 

Det syntes som om vi i bedste fald 

skulle blive her hele natten. For vade ind, 

havde vi ikke meget mod på. Vi var jo 

langt ude i bugten, og alt var kulsort 

omkring os, bortset fra lygterne langs 

kajen derinde, der lokkende stod og 

sagde: 

- Kom denne vej - !!! 

Vi var efterhånden lidt forkomne, men 

fik nu samlet alt, der kunne brænde. 

Lagde det op på en flydende hynde, 

overhældte det med den sidste brændstof. 

Efter at have siddet det meste af nat

ten og faktisk opgivet at nogen skulle 

have set vort nødblus, kom ud fra mørket 

stemmer med vinden ind til os. Vi blev 

så i en lille jolle med motor og årer sej

let ind til lodsen. Det var nemlig mand

skabet der, der havde set lysskæret ovre 

bag Gråen, fra deres lodstårn, og var 

nået ud til os, qg fået os med ind på 

lodsstationen, hvor vi fik tøjet tørret og 

sov, eller i alt fald opholdt os der resten 

af natten. 

Ja, og nu skal vi op i byen og ringe til 

forsikringsselskabet. 

Næste dag skulle de med deres red

ningsmænd ud og se til vraget, for om 

muligt at redde hvad reddes kunne. 

Tirsdag den 14. ophold i Landskrona. 

Der var cirkus i byen, forkyndte store 

plakater, til afveksling tog vi bussen ud i 

byens nordlige udkant hvor cirkusteltet 

var placeret. 

Det var - et her meget omtalt »Furu-

viks« (undomscirkus). Her var et hav af 

mennesker, men vi fandt dog frem til kø

en, der sneglede sig mod billetsalget, og 

var så heldige at få billetter. Heldige, jo 

det var vi, for der var rift om dem, og 

stoppende fuldt blev cirkusteltet. 

Da vi forlod den afsluttede forestilling, 

syntes vi, at vi havde været meget hel

dige, at vi havde oplevet det. Det var 

nemlig ungdom og cirkus, så det forslog. 

Selv Rasmus var vist lidt betaget af 

forestillingen. 

Onsdag den 15., ophold i Landskrona. 

Som aftalt dagen før kom de skivløse 

ned til os. Vi havde inviteret på kaffe. De 

havde en del af det reddede proviant 

med og spurgte, om de måtte spise her 

hos os, da de kun havde penge til sen

gene på det hotel, de logerede i. Det 

var de naturligvis velkomne til, og vi 

fik bordet dækket i cockpittet og gik i 

gang med fællesspisningen. Og vore 

gæster var glade for at kunne skylle skor

perne ned med dansk øl. 

Vi hyggede os i et rigtigt sommersol

skin, og naturligvis blev der talt om den 

brat afsluttede sejlads. 

Midt i kaffedrikningen kom lodsen 

med repræsentanten fra forsikringsselska

bet. Vore gæster skyllede den sidste sjat 

kaffe ned, takkede for gæstfriheden og 

efterlod resten af deres proviant, da de 

straks efter eftersynet skulle hjem. 

Vi stuvede det efterladte dåseproviont 

ned til det øvrige og gjorde så nogen

lunde klar skiv, for om muligt at komme 

videre næste dag. 

Torsdag den 16. 

Fint solskin. En ung tolder, som jeg 

ofte havde haft tjenstligt besøg af på 

mine mange besøg med »Rylen« her i 

Landskrona, sad oppe på kajen ved sit 

Stor pejseaften! 
Fredag d. 3. februar kl. 19,30 

Anette og Bjørn Rambov 
(middelhavsfarene) 

viser lysbilleder fra turen 

Langs kanaler og floder! 

Festudvalget. 

HUSK-HUSK-HUSK-HUSK-HUSK-HUSK 

Når du i januar modtager benzinskemaet. Så gør 
du dig selv og din forening en stor tjeneste, ved 
omgående at sende skemaet tilbage. 
Det er for dårligt, at der er så mange medlemmer 
der sløser med skemaerne. 

Bestyrelsen. 

HUSK-HUSK-HUSK-HUSK-HUSK-HUSK 
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staffeli og malede på et lærred. Vi spurg

te forsigtigt, om vi måtte forstyrre inspi

rationen med en dansk øl, før vi skred. 

Han dyppede lige en gang i en mørk 

farve og førte penslen fra det nederste 

venstre hjørne, skråt op i lærredets midte, 

sikkert forarbejdet til bolværket. Han 

lagde penslen og sagde: 

- I morgen, eller en anden fridag, kan 

jeg male videre. Men øllen må drikkes, 

mens den endnu er her. 

Vi fik os en hyggelig sludder til vor 

gæst måtte til tjenesten. 

Kl. 11,35 forlod vi Landskrona, kryd

sede ud af renden i en jævn brise. Efter 

det sidste kryds satte vi klyveren og kur

sen mod Kullen, sundets læmole mod 

nord. 

Kl. 15,00 passerede vi Hålsingborg og 

kort efter, efter nogle kraftige vindpust, 

tog vi fokken ind. Således havde vi nogen 

behageligere sejlads og hun lå bedre på 

roret. 

Vestenvinden tog til, og samtidig vok

sede søerne. Jeg begyndte at længes mod 

land, men der var endnu et stykke vej 

til Mølle havn. Der siges at være noget 

uroligt der med det vindhjørne, så jeg 

studerede kortet omkring Hoganås. Snart 

efter var vi på højde med renden ind til 

Hoganås, samtidig kulede det yderligere 

op. 

Jeg tog pinden og Rasmus traskede op 

på fordækket for at bjærge klyveren og 

sætte stormfokken. Rasmus lagde sig over 

det af søerne nyspulede dæk, eller snerare 

lænede sig til det, medens han stod på 

lønningens indvendige side og udførte 

sit vanskelige job. Mindsanten, han kla

rede også sprydet indenbords. 

Nu gik det raskt, op og ned, mod Ho

ganås, alt imens Rasmus lovpriste »Ry

lens høje lønning, og udtalte sin glæde 

over, at det ikke var på »Nøl« han be

fandt sig. Vi nærmede os, hvor der skulle 

stå nogle prikker, så jeg afbrød han: 

Du, Rasmus, gem det og hold nøje øje 

med mærkerne, så ikke denne sejlads går 

over stok og sten. 

Vi kom lykkeligt ind i havnen, gik tæt 

med styrbordssiden på mærket, der mar

kerer grunden midt i havnen. Og går 

bagbord over på langs med den høje 

N-kaj, lige agter, i læ af en stor sort 

skonnert, og ligger snart efter godt for

tøjet kl. 18,00. 

Efter at have set på roret og skruen 

på en motorbåd, der ved en krans hjælp 

havde fået de vigtige dele over vandet, 

kunne jeg glædes ved, at jeg ved søkor

tets hjælp havde taget grunden midt i 

havnen i agt. 

Godkendt af tolderen skridtede vi mod 

byen, der overraskede os med mange nye 

veje og huse. 

Fredag den 17. kl. 14,45 stod vi Ho-

ganæs havn ud. Kurs mod Mølle. Vin

den V. 

Kl. 16,00 ankom vi til Mølle fra sø

siden i fint solskin. Meget snart fik vi 

besøg af tolderen, der bød os velkommen 

til Mølle ved øllernes læskende væde. 

Lørdag den 18. Alt tegnede til en 

rigtig sommerdag, så det var ganske klart, 

at vi skulle ud til Kullen fyr. I en hast 

fik vi os provianteret indenbords, og 

udenbords i en taske over skulderen. Så

ledes garderede mod sultens lurende kva

ler, begyndte vi vandreturen op til den 

slagne vej, på ryggen af Kullen. Her 

slap vi forbi en kontrollør efter at have 

erlagt 50 svenske ører for en intrådes-

biljett til Kullaberg. Efter at have pas

seret et skarpt vejsving og gået af vejen 

for rutebilen, åbner der her for os den 

mest vidunderlige udsigt sydover ned til 

Mølle, hvor den lille havn synes endnu 

mindre - a la miniature. Vi vader videre, 

det går lidt opad endnu og så lige frem 

resten af vejen vester ud. Vi aflægger et 

kortere visit ved »Visitgråtten«, der er 

vort første egentlige indtryk af, hvad 

Kullaberget har at byde på. Snart efter er 

vi ved Kullen fyr. Her entrede vi ned 

for at hilse på det mindre fyr yderst ude, 

der leder de nærmere skibe fri af klippe

kolossen. 

Efter at have hvilt gangvorterne og 

indtaget brændstof til vor tilbagetur, der 

nok skulle tære på vore kræfter og ener

gi, begyndte vi returturen langs sydsidens 

klipper, der lige så meget blev en krav

letur. Jeg har vist ikke været så glad for 

at kravle, siden jeg var baby - for sikken 

en natur. Vildt bevoksede kløfter veks

lende med store nøgne klippeflader i 

utallige variationer - nogle prydet med 

»Adammer« og »Evaer«, sammen og hver 

for sig. 

Omsider kom vi lidt forrevne til det 

smukke Ravnsvig, som modtog os med 

en svalende regnbyge som kølede os til

pas af, til den sidste stump vej af stien, 

tilbage til havnen, hvor vi trætte dumpede 

ned i »Rylen«s »salon« for at hvile og 

samle de mange indtryk, som absolut 

frister til gentagelse en anden gang. 

Søndag den 19. Ophold i og ved hav

nen. Vi foretog forskellige smårepara

tioner af tovværk o. 1. Endvidere fik vi en 

hyggelig sludder over en øl med den ikke 

mindre hyggelige ældre tolder, der havde 

budt os velkommen nede i kahytten. 

Bump - Det rungede fra fordækket gen

nem hele skuden. Det var tolderens dej

lige og trofaste schæferhund, der kom 

for at hente sin herre. - Tolderen havde 

fortalt os, at når han skulle på tjeneste 

i bådene, satte han sin cykel inde i land, 

hvorunder hunden lagde sig. Og hvis 

hunden syntes, det varede for længe inden 

han kom tilbage, var han sikker på, at 

den kom og hentede ham. 

Fortsættes. 

Nytårshilsen 
Efter redaktionens slutning har vi mod

taget følgende fra: 

Sønderborg Yacht-Club 

Sønderborg den 29/12 1966. 

Formanden for Sundby Sejlforening. 

Herr Svend Åge Larsen, 

Nyrnberggade 28, 

Sundby. 

Kære herr formand. 

På Sønderborg Yacht-Clubs vegne øn

sker jeg Sundby Sejlforening et godt nyt

år og en god sejlsæson. Vi takker for den 

venlighed, klubben viser os ved at tilsen

de SYC S.S.F.s meget smukke og velredi-

gerede medlemsblad. Vi vil gerne kvittere 

ved at tilsende januarnummeret af vort 

nystartede og foreløbig mere beskedne 

OHØJ. Det siger sig selv, at jeres blad 

har indvirket på opbygningen af vort — 

ligesom forretningsgangen i S.S.F.s arbej

de, sådan som den fremgår af protokollen 

ikke kan undgå at smitte af her hos os. I 

hvert fald ideen med redaktørens tilstede

værelse på bestyrelsesmøder. 

Med de venligste hilsener 

på SYCs vegne 

Kjeld Kappel. 



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 Itr. 9.600.00 

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

Fabrikation af båd motorer fra 3-24 hk., 
2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 
lystfart som fiskeri. 

Moteren, alle drømmer om—fabrikeret 
i over 30 år. 

OURSHT 
v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

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.. 

mERCURY 
,'riVtZs 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 -tilbehør 

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: M. ANDREASEN, NYRNBERGGADE 50, AM 8384 u .  TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGAARDSVEJ 4, KBH. V. TELEFON: 35 67 88 
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j SUNDBY SEJL-FORENING ! 
§ 1— ~ Amager Strandvej 15, S. — Telf. 5832 96 S 
1 l MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION ° 
°  J  O  
o Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S AS 1169 ® 

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

S Kasserer: Anni Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 § 
o Havneudvalg: Sv. Jensen, Præstefælledvej 95 50 78 95 ° 
% og Børge Bech, Øresundsvej 70 S AM 89 00 o 
O ® 
o Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: g 

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

Juniorleder: Flemming Seim, Frankrigsgade 66 SU 1653 § 
° Skolechef: Arndt Adrian, Gyldenrisvej 30, 3. th., S 5142 13 å 
2 Kapsejladschef: Viggo Hind, Parkvej 77, Tåstrup 9923 52 o 
o Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u ° 

g Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y ° 
o Bestyrelsesværelse SU 3580 § 

o Pladsmand: Svend Schack, Vittrup Allé 44, Kastrup | AS^a?6"" S 
o o 
o o 
o o o o °o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0 

K a§§erer 

formanden og 

havneudvalget 

træffes 

hver torsdag: 

kl. I9-SOJO 

i klubhuset 

tlf. SU 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

+ * Har du husket at tilbagesende dit benzinskema? 1• 

ret kurs i 
lystfartøjsforsikring 

KONGENS NYTORV - KØBENHAVN K 
TELEFON 15 28 44 

Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 

fordelagtigst 

„o, BACHER 
JjllcJcS 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER IT! \ I 

Elvstrøms Flydeveste I |P I 
^ til voksne og børn! Ik | 

ORIG. ENGELSKE f\ £ ||1 

SØMANDS GENSERE *>£  y^A 

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, 
F I L I A L  G R O N T T O R V E T  7 9  -  V A I b y  3 3 8  
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WARNEMUNDE 1966 

Warnemiinde 

Ja - Warnemiinde havde jeg hørt en 

del om, flere af vore medlemmer havde 

været dernede, og de roste alle, hvor godt 

de havde haft det, så derfor besluttede 

jeg i år at bruge noget af min ferie til 

ved selvsyn at se, hvordan al sejlsport 

foregik i Østtyskland, hvis det ellers ikke 

var forbundet med store vanskeligheder 

at komme ind i landet. Jeg forhørte mig 

hos et medlem, som jeg var sikker på, 

var inde i forholdene angående Østersø-

ugen. Han fremskaffede to små hæfter, 

som gjaldt som visum til Østersøugen, 

disse hæfter var gyldige i tiden fra 4/7-

28/7. Hæfterne var skrevet både på dansk 

og tysk, så man skulle bare udfylde dem, 

før man kom i havn. Hæfterne havde af-

rivningssider, én for indrejse og én for 

udrejse samt en side, hvor man skulle 

oplyse, hvor mange penge, man havde og 

oplysninger om fotografiapparater og kik

kerter. Nu var »Pløk« så svineheldig, at 

hans ferie faldt sammen med min, så jeg 

påmønstrede ham med det samme som 

kok og altmuligmand. Vi provianterede 

så skivet, kom ned på mærkerne og lør

dag morgen den 15/7 kl. 5,00 lettede vi 

fra SSF havn for at begynde vor ferie -

nå, lettede er så meget sagt, men ud kom 

vi da, og da vinden stod i SW, var der 

ikke andet at gøre end sejle af sted ved 

Yachthafen 

motorkraft. Den sled bravt i det og kl. 

18,30 var vi i Guldborg. 

Næste morgen sejlede vi til Nykø

bing F., hvor vi købte mælk og aviser, 

spiste en god frokost, sov lidt, og kl. 2,00 

gik det videre til Nysted, som er en af 

de kønneste havne i Danmark. Ålholm 

Slot ligger meget smukt, og man kan se 

rådyrene gå rundt i parken - jo, her er 

virkeligt meget smukt. Vi skulle videre, 

så ved 8-tiden startede vi igen med kurs 

mod Warnemiinde, som vi nåede kl. 12. 

Vi lagde til ved paskontrollen, hvor vi 

blev venligt modtaget, men måtte ligge 

i 1^/2 time, indtil havnemester Giinther 

Muller kunne komme og vise os plads i 

havnen. »Pløk« og jeg kedede os ikke i 

denne tid - nå, det gør vi jo aldrig — der 

var TV-optagelse ovre på den anden kaj. 

Der var masser af musik og en dansende 

pige på bolværket, og nu lige midt i det 

hele kom havnemesteren om bord, det 

viste sig at være en gammel bekendt, vi 

havde talt sammen her i Sundby, hvor 

han havde været på besøg og havde for

tøjet lige ved siden af min Puk I. Han 

sagde: »I behøver ikke at starte«, for han 

havde en slæbebåd, som kom og hentede 

os, vi fik en drink samtidigt med, at jeg 

anmodede om en god liggeplads, da det 

jo ikke var så nemt for »Pløk« at komme 

i land. Slæbebåden kom, de fik ordre af 

Giinther, og jeg skulle bare holde mig 

fast i rorpinden. Jeg skal love for, der 

var maskinkraft i slæbebåden - ja, jeg 

tror ikke at min »Puk I« nogensinde har 

haft så megen fart på - skyggen af båden 

var langt bag efter, og da vi kom ind i 

Yachthafen, måtte jeg bede Pløk om at 

holde rorpinden, medens jeg startede 

motoren for at være klar til at bakke, når 

de smed trossen, ellers var jeg bange for, 

vi var faret ud af havnen igen. Yacht

hafen var der klubhus med bad og toilet

ter, men ikke klublokaler, som vi har her 

i Sundby, men derimod var der en lang 

altan på 1. sal med liggestole, og herfra 

var der fin udsigt over havnen, endvidere 

var der lokaler til sekretariat og lægevæ

relse. Angående penge skal man veksle 

vestmark om til østmark og dette foregår 

ved færgen, har man fået for mange øst-

mark, skal man veksle tilbage igen inden 

man sejler, for det er forbudt at udføre 

østmark. Der er indrettet en forretning, 

hvor man for udenlandsk valuta kan købe 

spiritus, cigaretter, parfume og disse va

rer var toldfrie og man kunne tage dem 

med ned i havnen - ingen plomber - så 

man kunne tage hul på flaskerne med 

det samme, forære væk; af det til de 

mennesker, der var flinke imod os. Ved 

siden af Yachthafen var der en restaura

tion, hvor Warnemiinde Sejlklub havde 

et lille klublokale, dette hed »Sportter-

heim«. Her blev vi inviteret på mad af 

havnemester Giinther Muller, og vi kun

ne gå derop hver dag, alt var ordnet med 

mad til os. Middagsmaden var god, vi 

har den ikke bedre her i landet - der

imod var frokosten lidt anderledes end 

vi er vant til. Rugbrødet skæres meget 

tykt, der var rigeligt, man fik serveret 

aftalt brød, pålæg og smør på en taller

ken, og man så det særsyn at kunne der 

ikke spises op, så smurte de resten af 

maden og puttede den i en plasticpose og 

tog den med hjem, det virker lidt frem

medartet på os her oppe fra Danmark, 

hvor megen mad bliver smidt væk. Vi 

var til afslutningsfest på Kurhaus - stort 

orkester - mange mennesker, men vi 

morede os godt, der var hyggeligt og 

rart, men, uha, det fik en brat afslutning, 

for da vi skulle hjem, kunne vi ikke få 

en hyrevogn, ligemeget hvor Giinther 

Muller ringede hen. - Der er nemlig kun 
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3 hyrevogne i Warnemiinde, så det er jo Lørdag aften oprandt, og vi skulle i 

ikke sådan lige at lægge sig ind i en taxa Sportlerheim, for der var musik og dans, 

dernede. Oven i købet regnede det, og det blev en dejlig aften, der kom øl fra 

»Pløk« kan jo ikke gå ret stærkt, så det mange borde til »Pløk« og mig - ja, vi 

var jo lige ved at den dejlige aften led heller ikke af tørst denne dag. Bag-

skulle blive ødelagt, for der var langt til efter gik vi ud i min båd, hvor vi efter-

havnen. Nu var gode råd dyre, men vi hånden blev en 12 stykker, så vi forlæn-

havde penge nok, så vi købte et, og snart gede tiden her et par timer, så vi så solen 

så vi en bil komme imod os, jeg fik den stå op. Søndag kl. 13,30 sejlede vi til 

stoppet og til min overraskelse sad der Travemunde, for nu skulle resten af 

2 betjente i vognen og en dame på bag- ferien være Vesttyskland og Danmark, 

sædet, jeg sagde, at de måtte køre min 

ven ned til havnen, da han havde svært 

ved at gå. De var meget venlige og både 

»Pløk« og jeg kom op på bagsædet ved 

siden af damen, og jeg skal love for, 

hun blev godt klemt af »Pløk«, måske 

også lidt af mig, men det tog hun med 

godt humør. Hun er sikkert blevet noget 

slankere efter den tur. Da vi nåede hav

nen, ville betjentene hverken have det 

ene eller andet for deres ulejlighed, så 

aftenen var reddet for os. 

Fyret der skiller indsejlingen til 
Rostock og Warnemiinde 

Dagen efter afslutningsfesten og præ

mieuddelingen blev jollerne kørt væk på 

store lastbiler med anhænger. Ja, de kørte 

i 3 dage, for der var nok at hente. De 

førende jolletyper var Flying Duteman, 

Finn og piratjoller. Torsdag blev vi hen

tet af sekretæren Ulrich Pries og hans 

ven Kurt, som kørte »Pløk« og mig en 

tur i Kurts vogn, ca. 60 km rundt i Ro

stock og derefter ud på landet. Der var 

store landbrug med masser af køer, 

blandt andet så vi Duboran Kirken langt 

ude på landet. Nu er det ikke min kæp

hest at se på kirker fra gammel tid, men 

her kunne selv jeg se, at den var meget 

flot, det var hånd vær ker arbejde, de ud

førte dengang, ja snarere må man kalde 

det kunst. Kirken var højere end Ros

kilde Dom og bygget af meget finere 

mursten. Ja, den var et pragtfuldt byg

ningsværk. Vi kørte fra Duboran ud til 

kysten og fulgte den tilbage til Warne

miinde Yachthafen. 

Vi havde dårligt nok fået sundet os 

oven på den tur, før vi igen blev hentet 

i bil af nogle andre, der kørte os op til et 

sted, hvor vi spiste til aften som bestod 

af smørrebrød. Der kom et karbaretfad 

ind med forskelligt pålæg og så deres 

bekendte tykke rugbrød og dertil blev 

serveret the. 

Vi gik langs kysten hele vejen, da denne 

kurs er den nemmeste, når man skal over 

til vestzonen. Ved grænsen til vestzonen 

kom en østtysk patruljebåd op på siden 

af os og ville have vi skulle ændre kurs 

ret over mod fastlandet, men det var en 

lang omvej, så vi fortsatte på samme 

kurs. Det var med beklagelse jeg hørte, 

man ikke kunne sætte det østtyske flag, 

da udenrigsministeriet havde givet af

slag til Øresundsugen. Jeg spørger, hvad 

har politik med sport at gøre? Giinther 

Muller slæbte 3 drager med lodsbåden 

til Øresundsugen, hvor man ikke måtte 

sætte deres flag, derimod alle andre. Jeg 

kan forstå lederen, da de tog hjem igen 

som protest herimod. 

Sv. Larsen. 

Så har vi igen 

JUNIORBAL 
lerdag den 18. februar kl. 19 

Navnet på orkestret vil senere 
blive bekendtgjort. 

Entré 6 kr. 
Husk medlemskort! 

Nye medlemmer 

som søger optagelse 

i SuVldfhtJ. 

Aktive: 

Passive: 

Per Dønvild, 

Kastruphusvej 7, Kst. 
u/Bd. 

Søren E. E. Eriksen, 

Lysefjordsgade 1, S. 

mtb. »Katinka«. 

Arne G. Pedersen, 

Tycho Brahes allé 18, S. 

u/Bd. 

Kurt Vester, 

C. T. Barfodsvej 10, F. 

Else A. Jeppesen, 

Ungarnsgade 29, S. 

Johannes O. Rasmussen, 

Amagerbrogade 139, 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. 

Fødselsdage, 2x60 år 

Den 5. februar fylder vort medlem, 

A 138 Ejnar Madsen, 60 år, bestyrelsen 

ønsker hjertelig tillykke med den runde 

dag. 

Den 24. februar fylder vort medlemsblads redak

tør, Martin A. C. Andreasen, 60 år. 

Hvem kender ikke DRES, når han vandrer ud ad 

broerne, på jagt efter stof til bladet, medens hans 

falkeblik fejer hvileløst hen over bådene for at slå 

ned på en skipper, for at få ham til at spinde en 

ende om en eller anden god tur. 

DRES har redigeret medlemsbladet siden oktober 

1958, og at han har fået et virkeligt smukt og læse

værdigt blad ud af det, giver sig udtryk i de 

mange takkeskrivelser som er tilflydt S.S.F. fra 

klubber over hele landet. 

Der er sikkert mange, der på denne dag vil sende 

DRES en venlig tanke. 

Bestyrelsen ønsker DRES hjertelig til lykke og 

udtrykker håbet om endnu mange års samarbejde 

med redaktøren.  RH 

T A K !  

Idet jeg takker for lykønskningen, som jo angår 

min fødselsdag, må jeg med hensyn til bladet hen

vise til mine fortræffelige medarbejdere i redak

tionsudvalget .  Redaktøren.  
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GENERALFORSAMLING 
Tirsdag den 14. marts kl. 1930 pr. i klubhuset 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning. 

3. Regnskab. 

4. Lovændringsforslag. 

5. Andre forslag. 

6. Valg til bestyrelsen. 

7. Eventuelt. 

Følgende er på valg: Sekretæren, Reinhardt Hansen. 
Skolechefen, Arnt Adrian. 

(Modtager ikke genvalg). 

2 repræsentanter, Egon Kjeldsen og 
Svend Jensen. 

(Egon Kjeldsen modtager ikke genvalg). 

2 suppleanter, Tage Kjær og Orla 
With. 

Kasserer, Anni Lindquist. 
Kasserersuppleant Edith Dreyer. 
Revisor, Gøsta Øberg. 
Revisorsuppleant P. Holst Jensen. 
Redaktøren, Martin Andreasen. 
2 målere, Torben Jensen og Uffe 

Below. 
Juniorudvalg, Lyngkjær og Tage 

Woltemath. 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være bestyrelsen 
i hænde SENEST tirsdag den 21. februar kl. 19,30. 

„Molebøffer" 
En artikel i Politiken, hvori en »mole

bøf«, dvs. at være gift med en sejlsports

mand, der tilbringer al sommerfritid i sin 

båad, medens hun sidder på en bænk i 

lystbådehavnen og lader som om hun er 

interesseret. 

Dette er hendes egne ord, ikke mine, 

hun beklager sig i øvrigt i sin artikel en 

hel del over sin lod som »molebøf«, det 

lader jeg nu ligge, men det fik mig til 

at tænke på, om det også var sådan fat 

i vor havn. 

Jeg tror nu ikke, at dette er generelt 

for alle vore damer; men hånden på 

hjertet mine damer: der er vist en hel 

del om det. Rent bortset fra de ganske 

unge piger, der aktivt viser en stor inter

esse for sejlads, har jeg igennem de man

ge år i klubben ikke kendt ret mange af 

vore damer, der virkelig holdt af at sejle. 

Jo; når de kom i havn igen efter en kort 

eller længere sejltur, så var der ingen 

ende på deres skildring af den dejlige 

tur, de havde haft, kun meget få af dem 

fortalte sandheden, nemlig om hvor angst 

de havde været. 

Nu talte jeg om de ganske unge pigers 

store interesse for sejlsport, men erfarin

gen viser, at den i løbet af ganske få år 

fuldstændig er væk. Hvad kan nu være 

grunden til dette? 

Mon ikke det i mange tilfælde skulle 

være dette: At skipperen af ubegribelige 

grunde syntes at det er stort at sejle ud 

i det værste vejr med sin pige eller viv, 

og at hun derved pådrager sig en angst, 

som hun aldrig overvinder. Dette er i 

hvert fald en af grundene til »molebøf

fernes« opstående. 

Dette bør en rigtig sejlsportsmand selv

følgelig undgå, men det kan jo på den 

anden side kun være en ros til vore da

mer, at de kan simulere en interesse, på 

trods af deres angst. 

Det skulle helst ikke gå som tegneren 

viser på billedet herunder. 

»Gubbefar«.. 

Tag blot din kone med på sejltur, men glem aldrig din sav! 



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

Slettede medlemmer 
pr. 31. december 1966. 

A 14 Sten Axel Hansen, Ravnsborggade 

16. 

A 120 Jens P. Raundorf, Quintus Allé 6. 

A. 192 Finn E. Henriksen, Messinavej 5. 

A. 193 Ole Arup Jensen, Lehwaldsvej 3. 

A 213 Poul K. Sørensen, Anders Henrik-

sensgade 1. 

A 238 Ingolf Henriksen, Østrigsgade 3. 

A 280 Ivan H. Seerup Pedersen, Som-

merstedsgade 2. 

A 311 Kurt Th. Larsen, Enghavevej 71. 

A 416 Jørgen Madsen, Langelandsvej 

10 B. 

A 439 Erik Petersen, Weimargade 7. 

A 443 Ove Pedersen, Cypernvej 9. 

A 471 Kaj Hjertting Møller, H. V. Rol-

stedsvej 15. 

A 534 Helge Hansen, Lysefjordsgade 11. 

A 554 Kurt Nielsen, Skotlands Plads 9. 

A 559 Mogens Sørensen, Gertsvej 11. 

A 611 E. W. Helstrup, Englandsvej 94. 

A 637 Knud B. Hansen, Tranehusvej 13. 

A 642 Kofoed-Meyer, Ribegade 6. 

A 656 Kaj Buch, Elbagade 49. 

P 14 Per Neckelmann, Elbagade 28. 

P 33 H. Stensgård Andreasen, Marengo

vej 10. 

P 64 Finn Leon Hansen, Vesterbrogade 

113. 

P 66 Ole Koch, Jernbanestien 4. 

P 79 Jack Hurtigkarl, Gothersgade 163. 

P 89 Else Helstrup, Englandsvej 94. 

P 95 Peter Ryberg, Milanovej 42. 

J 8 Jesper T. Madsen, Nordmarksvej 3. 

J 13 Ole Nielsen, Maglebo 7. 

J 24 Kjell Nilsson, Dueoddevej 9. 

J 29 Dorit Højeisen, Peder Lykkesvej 64. 

J 31 Svend Heger, Hagbartvej 10. 

J 36 Irving Johansen, Engvej 63. 

J 40 Kurt Rosenbæk Nielsen, Prinsesse

gade 77. 

J 50 Connie Mølskov Andersen, Eng

landsvej 94. 

Søndag den 19. februar kl. 10,00 hol

der vi førermøde, hvor vi skal snakke om 

eventuelle mangler ved bådene, tilrette

lægge forårsklargøringen af bådene og 

sommerturen. Der er mødepligt for fø

rere og føreraspiranter, der skal op til 

førerprøven nu til sommer. Eventuelt af

bud skal meddeles juniorlederen. 

Søndag den 26. februar begynder for

årsklargøringen af bådene kl. 10,30. 

Juniorudvalget har talt sammen om 

den forestående sommerferie, som sikkert 

kommer til at starte omkring den 8. juli. 

Ferieturen kommer til at strække sig over 

14 dage med start en lørdag og sandsyn

lig hjemkomst en søndag. Der vil blive 

skrevet nærmere herom i de næste numre 

af bladet. ]unior udvalget. 

K L U B H U S  
OG 

F E S T E R  
18. februar: Juniorbal. 

• 

11. marts: Karneval. 

• 

23. marts: ]uniorbal. 

• 

25. marts (påskelørdag): Forårsfest. 

• 

13. maj (pinselørdag): Standerhejsning. 

Det ser sort ud! 
Alle vi medlemmer, der er så lykkelige 

at have en bådeplads i Sundby Sejl-For

ening, fryder os hver gang vi kan til

bringe fritiden i vor dejlige havn. 

Når vi sejler på weekend- eller ferie

ture, er det for at komme væk fra daglig

dagen, ud til frisk luft, blåt vand og 

grønne marker og skove. 

Næsten alle mennesker søger i deres 

fritid ud i naturen for at komme bort fra 

storbyens asfalt. 

Derfor kan jeg overhovedet ikke be

gribe, at SSF's bestyrelse vil ødelægge 

klubbens grønne områder med asfalts-

belægning. Problemet i dag er jo ellers 

at skaffe rekreative områder. 

Var det ikke en idé: På stien langs 

søndre mole at udlægge en eller to ræk

ker fortovsfliser med græs imellem? Det 

er i hvert fald kønnere og billigere end 

for titusinde kroner asfalt. 

Kære venner af livets grønne farve, 

fat blyanten og giv jeres mening til kende 

i klubbladet. 

Om et par måneder er det for sent. 

Medlem nr. 375 

f. H. Rosenberg. 

Flere 

nytårsbetragtninger 
Jeg har været så længe medlem af 

SSF, at jeg synes, jeg har ret til at give 

mine meninger og tanker luft. 

Den, der fik mig til at melde mig ind, 

var forresten »Tykke Peter«, og ham ken

der de fleste af os gamle jo. Vi har jo 

alle vore fejl (heldigvis), men én ting 

vil jeg gerne sige, og det er, vi har aldrig 

haft en bedre formand end Svend Larsen. 

Dette er ikke for at tækkes Svend Lar

sen eller nogen som helst anden, men 

min helt oprigtige mening. Jeg har ikke 

i årenes løb talt meget med Svend Lar

sen, så jeg er altså ikke påvirket i nogen 

som helst retning, men jeg mener blot, 

det er den helt rigtige mand, der står i 

spidsen for SSF. 
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Jeg har hørt rygter om, at du vil træk

ke dig tilbage, men jeg vil bede dig, 

Svend Larsen, om at lade være med det. 

Som allerede sagt har vi alle vore fejl 

(også du) selvfølgelig, men lad os stå 

last og brast sammen og føre vor gode 

gamle forening videre i den gode gamle 

ånd. 

Det klikevæsen, der var i vor forening 

før i tiden, er heldigvis ved at forsvinde. 

Lad os løfte i flok, det vil altid betale 

sig. 

med kammeratlig hilsen 

medlem nr. 312. 

Det glæder redaktionen, at der her i 

det nye år synes at komme flere læser

breve, end vi ellers modtager. I håb om 

at det fortsætter hele året, takker vi for 

de modtagne indlæg. 

Redaktionen. 

En nytårshilsen fra 

Fåborg sejlklub 

Fra Faaborg Sejlklub har vi modtaget: 

Også Faaborg Sejlklub sender en tak 

for de tilsendte medlemsblade fra SSF 

med ønsket om et godt nytår. 

Det er jo ikke så tit, at vi på disse kan

ter ser sejlere fra de afsides beliggende 

klubber i København o. a. steder. Men 

skulle der i det nye år komme nogen på 

besøg her, benytter vi lejligheden til at 

henlede opmærksomheden på, at vort 

klubhus står vederlagsfrit til rådighed 

for gæster - i klubhuset findes køkken, 

toilet med brusebad for damer og herrer. 

Klubhuset er beliggende nogle hundrede 

meter vest for havnen på klubbens plads, 

hvor der ligeledes findes ophalerbedding 

for fartøjer indtil 5-6 tons. Klubbens bro 

er beliggende sammesteds og i sommer

tiden vil der kunne skaffes plads til en

kelte gæster. Broen er åben og giver ikke 

læ med vinde mellem syd-vest til nord

vest, men med andre vindretninger er 

stedet dejligt fredeligt og betydelig hyg

geligere end den rigtige havn, der er 

ca. 21/2-3 meter vand hele vejen ind til 

broen. Umiddelbart ved broen findes 

værksted for bådemotorer og benzintank. 

Her er vi kun en lille klub, men det er 

pudsigt at se, at SSF's bestyrelse har de 

samme problemer at tumle med om end 

nok i større målestok. 

Med venlig hilsen 

p. k. v. 

A. Lauersen 

fmd. 

Vi kan her i SSF kun tilføje, at 

vi her i vor havn gerne ser mange sejlere 

fra provinsen. Kom bare - her er altid 

en plads, og vi gør, hvad vi kan, for at 

I kan befinde jeg godt. Red. 

Sommeren 1951 
(Fortsat) 

Vi afleverede tolderen til hans hund, 

der tilsyneladende var tilfreds med, at vi 

afleverede ham i god stand. 

Tolderen, der var kommet op på kajen 

og så Sankt Ibb komme (rutebåden) 

sagde: - Jeg tror I skal blive ved båden, 

medens den lægger til kaj. 

Vi undrede os lidt over hans råd, men 

blev. Sankt Ibb stak næsen indenfor mo

lefyret, samtidig med at en mand i en 

jolle roede den i møde og fik en trosse 

om bord. Nu gik det med raske tag i årer

ne tværs over havnen til den modsatte 

kaj, hvor trossen blev fastgjort om en 

forsvarlig pullert for så at blive svejet 

ind i havnen. Det varede ikke længe, før 

den var i en faretruende nærhed af »Ry

len«. Vi var på vej ned, men tøvede et 

øjeblik. Ingen af os var glade for at 

blive mast op i hjørnet med skivet. 

Pas på ankertovet - råbte tolderen til 

os, samtidig med at vi dumpede ned i 

skivet og hurtigt slækkede enden til 

ankeret. 

Rutebådens kaptajn hilste os fra broen 

med hånden til huen. Sankt Ibb vr lagt 

til kaj, faren var overstået. 

Om aftenen drak vi kaffe på hotel 

Mølleberg, der ejedes af en dansker, 

med dansk kapelmester og dansk kok. 

Mandag den 20. 

Efter at vor gode ven tolderen og vi 

havde fået vor obligatoriske morgenbajer, 

tog vi på en lille sejltur med »Rylen«, 

ladet med unge, glade stokholmere, som 

også var på ferie, og som vi var kommet 

i snak med. Atter lå vi i vort hjørne og 

vore gæster vinkede taknemligt farvel. 

Om aftenen hyggede vi os atter på 

Mølleberg, hvor vi fik en sludder med 

kapelmesteren og kokken. Inden vi forlod 

Mølleberg, ytrede den unge danske kok 

ønske om at måtte få lov til at tilberede 

en rigtig bøf for os, nede i »Rylen« 

og forsikrede, at han nok skulle levere 

kød og diverse krydderier. 

Vi sagde tak og på gensyn. 

Tirsdag den 21. 

Efter morgenbajeren, tolderen og hans 

hund med tilhørende underholdning, tog 

vi en tur ud til Ravnsvig. Det blev kun 

til et kort besøg, for det syntes som om, 

at det skulle være fugtigt gråvejr, hver 

gang vi var der. Ellers var det vindstille 

med enkelte krusninger. På vejen tilbage 

traf vi to danske piger, som vi aftenen før 

havde sludret med. Vi spurgte, om vi 

måtte invitere på eftermiddagskaffe i 

»Rylen« - Det måtte vi godt, så det 

gjorde vi !! 

Tidspunktet nærmede sig, hvor vi 

skulle gøre klar til modtagelse af kokken, 

og pigerne skulle på hotellet, hvor de 

boede, for der at indtage føde. 

Alt var klar til kokkens modtagelse 

med undtagelse af en til at blæse fanfare. 

Det store øjeblik kom. Kokken gik om 

bord, pakkede sine medbragte pakker ud 

til beskuelse for vore fugtige tænder. 

Snart stod en dragende duft op af pan

tryet, op til de udspilede næsebor, der 

hang ud over kajen, fra nysgerrige hotel

gæster, der var på den sædvanlige runde 

- ud til molen og tilbavs igen. 

Jeg skal love for at kok Carl H. Poul

sen, hotel Mølleberg, serverede saftige 

bøffer, sultne amatør-søulke værdige. 

Tak for mad. 

NB.: Mage til engelske bøf har jeg ikke 

truffet siden. Bortset fra den, min 

nabo i S.S.F., slagteren, serverede 

på en mannetur året 1957. 

(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 kr. IMiOO.OO 

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

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 
2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 
lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 
i over 30 år. 

v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

B. MIDTGAARDS BAADEBYGGERl 
KLØVERMARKSVEJ 32 . SUNDBY 

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

BMB22'  

LM 

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.. 

mCRCURY 
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 -tilbehør 

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

FRA DET SJÆLDNE MØDE MELLEM ALVERDENS 

SKOLESKIBE PÅ KØBENHAVNS RED 
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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: 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 71 18 y 
Bestyrelsesværelse SU 3580 

Pladsmand: Svend Schack, Vittrup Allé 44, Kastrup <j 1<^gyen<< 

s. nc °oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0 

K asserer 

formanden og* 

havneudvalget 

træffes 

hver torsdag-

kl. 19—20,30 

i klubhuset 

tlf. SU 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

ret kurs i 
lystfartøjsforsikring 

sikke5^g^Sr^ 

KONGENS NYTORV - KØBENHAVN K 
TELEFON 15 2244 

Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 

fordelagtigst 

hos BACHER 
JmoJcs 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • ||j» v 

JOLLEBENKLÆDER J Hffi 1 I 

Elvstrøms Flydeveste 1 IP v J 
^ til voksne og børn! i I 

ORIG. ENGELSKE f\ ̂  J | j 
SØMANDS GENSERE :<S£ r 1 

DUIMLOP SEJLERSKO 9 ~ ~ ^ 7 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer MWØ-

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, 
F I L I A L  G R O M  I  T O K V E T  7 9  •  V A l b y  2 3 8  
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PROTOKOLLEN 
Bestyrelsesmødet 
den 1. november 1966. 

Fraværende: Holger Larsen, Egon 

Kjeldsen og Viggo Hind. 

Dagsorden: 

1. beretning 

2. konstituering 

3. havn og plads 

4. klubhus og fester 

5. sejlerskolen 

6. juniorafdelingen 

7. kapsejlads 

8. eventuelt. 

1. Formanden indledte med at byde 

velkommen, særligt til den nyvalgte ju

niorleder, Flemming Seim, og udtrykte 

håbet om et godt samarbejde i fremtiden. 

Der oplæstes div. skrivelser som toges 

til efterretning. Formanden havde, i an

ledning af HAVNELODSENS nyoptryk -

ning i revideret udgave, fået underret

ning om, at de af formanden opgivne 

plasticbøjer som markerer vor havneind

løb, ikke kan anerkendes, man kender 

kun stager, hvorfor vi, til næste år må 

udlægge stager i renden. 

Sv. Larsen havde hos Arkt. Jensen ryk

ket for bygningsattest på klubhuset, den 

er lige på trapperne. 

Det blev besluttet at finde frem til en 

plads til at bygge et nødvendig antal 

skure på. 

Refererede mødet i K.S.U., hvori del

tog fra S.S.F. Sv. Larsen, Holger Larsen 

og Reinhardt Hansen. Sv. Larsen havde 

rejst spørgsmålet om startpenge for klub-

juniorbåde, det vedtoges, at der skal be

tales 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 SEJLERDAGEN, som i år finder 

sted i Nyborg, bliver S.S.F. repræsen

teret af, foruden Sv. Larsen, Sv. Jensen 

og Reinhardt Hansen. 

2. Flemming Seim informeredes om sit 

arbejde og indsattes i stillingen som ju

niorleder. 

3. Fra havneudvalget henstilles det til 

medlemmerne at fjerne deres fortøjnin

ger fra broerne, når bådene er kommet 

på land, så at fortøjningerne ikke hæn

ger til hindring for eventuel isning ved 

broerne. 

Man enedes om at aftrykke den nye 

pladsmandskontrakt i medlemsbladet, da 

der er konstateret mindre gnidninger 

mellem pladsmanden og nogle medlem

mer, ang. betaling for ophaling på tids

punkter hvor pladsmanden ikke har pligt 

til at være på pladsen. 

4. Fra klubhusudvalget var der intet. 

5. Fra skolechefen var der »ønske om 

at få et par nye bukke til øvelsesbåden. 

6. Juniorlederen forslog at juniorerne 

selv skulle afholde udgiften til rednings

veste, da han mente at juniorerne så vil 

passe bedre på dem. Taget på juniorsku

ret ønskes istandsat. 

7. Kajsejlads: Intet. 

8. Under eventuelt drøftede man ind

holdet af de kommende PEJSEAFTENER 

i klubhuset. 

Mødet sluttede kl. 21,45. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

Sekretær. 

Bestyrelsesmødet 
den 11. december 1966. 

Redaktøren ikke til stede. 

Dagsorden: 

1. beretning 

2. protokol 

3. arbejder i 1967 

4. havn og plads 

5. klubhus og fester 

6. juniorafdelingen. 

1. Formanden bød velkommen og rede-

gjorde for nødvendigheden af, at man 

denne gang måtte holde bestyrelsesmøde 

en søndag formiddag, idet det var nød

vendigt at foretage en rundgang på plad

sen, da der er flere arbejder som må ud

føres i den kommende tid. 

Formanden oplyste at tre mand havde 

været på SEJLERDAGEN, hvorfra refe

rat vil komme i medlemsbladet. 

Endvidere oplystes det, at kloaken igen 

er sunket, og at man må se i øjnene, at 

der vil blive en udgift på reparation af 

denne. 

Bygningsattesten på toiletbygningen er 

lige på trapperne. 

Sluttelig udtalte Sv. Larsen, at vort 

gamle medlem, Bindstrup er afgået ved 

døden. 

2. Protokollen blev oplæst. 

3. Af arbejder som skal udføres i 1967 

nævntes først regulering af cementkajen 

på sdr. bassins sydlige side, fra den lille 

bro til træbroen foran klubhuset. 

Formanden oplæste 2 tilbud fra tøm

rermester Jacob Petersen, det ene på kr. 

28.000,00, kunne ikke antages, da det 

ville formindske antallet af bådepladser. 

Det andet tilbud, på kr. 58.000,00 vil 

blive uoverkommeligt, økonomisk. 

Et tilbud fra Strandgård på kr. 

20.000,00 ville kunne give en tilfreds

stillende løsning på opgaven, uden at 

berøve os bådepladser, og for dette pro

jekt gik den samlede bestyrelse ind. 

Der skal endvidere opsættes nyt hegn 

for ca. 10.000,00 kr., og Holger Larsen 

udtalte i forbindelse hermed at hoved

lågen må have noget rustbeskyttende ma

ling. 

Der skal asfalteres for ca. 10.000,00 

kr., først og fremmest vejen langs sdr. 

mole. 

Der må endvidere regnes med en ud

gift på ca. 2.500,00 kr. til reparation af 

kloaken. 

4. Her henlagde bestyrelsen residen

sen til pladsen for besigtigelse. Det er 

planen at anskaffe en ny ophalervogn, 

som skal kunne anvendes såvel på nordre 

som på søndre plads, og som skulle lette 

arbejdet betydeligt ved optagning og ud

sætning af fartøjer. 

Her var smedemesteren, som har byg

get FREMs m. fl.s vogne, til stede og 

besigtigede sporanlægget på begge plad

ser. 
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Udgiften til vognen vil blive ca. 

6.000,00 kr. Dertil må man have en 

traktor. 

Derefter gik man til mastepladsen, 

hvor man enedes om at udvide pladsen 

med endnu en række fastebukke, ind i 

havestykket ved det sdl. skel. 

Man beså skurene ved den vestlige 

side, og det blev pålagt havneudvalget 

at udskille de skabe, som ikke holder for

eningens standardmål, disse gamle, fal

defærdige skabe må fjernes, og som kom

pensation herfor vil man ansøge kom

munen om tilladelse til at lade opføre en 

række nye skabe i fortsættelse af de be

stående langs det nordl. skel, hvortil 

nogle af haverne må afgive jord. 

5. Klubshus- og festudvalget omtalte 

den første afholdte PEJSEAFTEN, den 

havde været god, og man agtede at fort

sætte disse arrangementer fremover, dog 

påpegede man det uheldige i at holde 

pejseaftenerne på torsdage, hvor der også 

er kontortid, og man enedes om at for

søge fredag i stedet for torsdag til pejse

aften. 

Programmet indtil standerhejsningen i 

1967 ser således ud: 

Nytårsaften vil der blive stor nytårs

fest i klubhuset, 28. januar juniorbal, 3. 

februar pejseaften, 5. februar fastelavns

fest for børnen, 18. februar juniorbal, 

11. marts karneval, 23. marts juniorbal 

og påskelørdag den 25. marts forårsfest 

i klubhuset. Standtrhejsningen fastsattes 

til lørdag den 13. maj (pinselørdag). 

6. Juniorlederen, Flemming Seim, fo

respurgte om tilladelse til at udrangere 

og sælge 5 optimistjoller, 2 jolly scott 

joller samt den gule juniorbåd, hvorefter 

man vil søge at skaffe midler til byg

ning af en ny juniorbåd i stedet for den 

gule. 

Fl. Seim mente at juniorerne selv kun

ne skaffe en væsentlig del af den nød

vendige kapital. Bestyrelsen bifaldt dette 

arangement. 

Formanden oplyste juniorlederen om, 

at der skal indkøbes et stel juniorsejl, 

hvortil foreningen jo har fået bevilget 

800,00 kr. 

Man enedes om straks at bestille et 

stel sejl hos Elvstrøm. 

Juniorlederen anmodede endvidere om 

reparation af taget på juniorskuret, da 

dette er meget utæt. 

7. Til eventuelt var der intet. 

Mødet slut kl. 13,00. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Bestyrelsesmødet 
den 24. januar 1967. 

Egon Kjeldsen ikke til stede. 

Redaktøren mødt. 

Dagsorden: 

1. beretning 

2. protokol 

3. bladet 

4. generalforsamling 

5. havn og plads 

6. klubhus og fester 

7. sejlerskolen 

8. juniorafdelingen 

9. kapsejlads 

10. eventuelt. 

1. Formanden indledte sin beretning 

med at udtale, at foreningen har udsendt 

387 benzinskemaer, samt at skemaerne er 

begyndt at indgå igen. 

Fra D.I.F. har foreningen fået bevil

get kr. 500,00 til indkøb af idrætsmate-

riel. Endvidere har vi ansøgt Tuborgfon

den om 12.000,00 kr. til indkøb af en 

ny juniorbåd, i stedet for den gule, som 

skal udrangeres. 

Der er udsendt forsikringsskemaer til 

samtlige bådejere. 

Det oplystes at grundskatten er steget, 

og at man må forvente en huslejestigning 

pr. 1. april. 

Der er skrevet kontrakt med Strand

gård om istandsættelse af cementkajen 

på sdr. side af kanalen. 

Elektriciteten bliver også dyrere, og 

Sv. Larsen har talt med Harald Henrik

sen om muligheden af oprettelse af en 

form for abonnement på strøm. H. H. 

undersøger forholdet nærmere. 

Kloaken er blevet repareret for kr. 

1.800,00, hvortil kommer udgift til be

ton, legabeton og vinyl, i alt ca. 3.000,00 

kr. Det har vist sig, at kloaken var fyldt 

med kviste og grene. 

Der er kommet dørpumper på dørene 

til toiletterne så disse kan lukke selv. 

Ekspansionsbeholderen er flyttet op på 

taget og rørene er isoleret af Tom Lar

sen. Endvidere er der kommet nye skral

debøtter. 

Der var kommet en skrivelse fra ung

domsklubben på Amsterdam vej, i hvilket 

lederen, Børge Gjettermann, udtrykte øn

ske om samarbejde med S.S.F., når ung

domsklubben får hus på det grønne om

råde nord for vort område. Man enedes 

om at tage et møde med Gjettermann 

og høre hvad de har at foreslå. 

Endvidere var der et brev fra et med

lem, Erik Larsen, som oplyste bestyrel

sen om, at forslaget om pladslejeforhø

jelse, der blev vedtaget på generalfor

samlingen i oktober, var forkastet, da 

dette var et lovændringsforslag, Erik Lar

sen spurgte endvidere, hvornår § 5 var 

blevet ophævet o.s.v. Sekretæren svarer 

Erik Larsen. 

Der var kommet indbydelse til Inter

national Ostsee regatta fra 5.-15. juli. 

2. Protokollen oplæstes. Intet at be

mærke. 

3. Bladet. Redaktøren oplyste at der 

var kommet mange nytårshilsener og tak

keskrivelser fra sejlklubber som har mod

taget vort medlemsblad, endvidere har 

Sønderborg Yachtklub sendt os det før

ste nummer af deres nye blad O HØJ, og 

fra Kalundborg har vi modtaget SEJLE

REN. Redaktøren udtrykte ønske om at 

S.S.F. skulle tegne abonnement på det 

svenske blad TILL RORS samt det tyske 

DIE YACHT. 

4. Generalforsamlingen fastsattes til 

tirsdag den 14. marts kl. 19,30 med føl

gende dagsorden: 

1. valg af dirigent 

2. protokol og beretning 

3. regnskab 

4. lovændringsforslag 

5. andre forslag 

6. valg til bestyrelsen 

7. eventuelt. 

Følgende er på valg: sekretæren, Rein

hardt Hansen, skolechefen, Arndt Adrian 

(modtager ikke genvalg), 2 repræsen

tanter: Egon Kjeldsen (modtager ikke 

genvalg) og Svend Jensen. 2 supplean

ter: Tage Kjær og Orla With. Kasserer 

Anni Lundqvist, kass.suppleant: Edith 

Dreyer, revisor Gøsta Øberg og revisor-

suppl. P. Holst Jensen. 2 målere: Torben 

Jensen og Uffe Below. Juniorudvalg: 

Lyngkjær og Tage Woltemath. 

Evt. forslag skal være bestyrelsen i 

hænde senest tirsdag den 21. februar kl. 

19,30. 
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5. Havn og plads. Svend Jensen op

lyste, at man er i fuld gang med opryd

ning på pladsen. Sv. Jensen og Holger 

Larsen forespurgte om, hvornår man 

kunne forvente motorskuret udvidet. 

Formanden svarede hertil, at der ikke 

er penge til det i øjeblikket, man havde 

måttet skride til reparation af cement

kajen, da denne var i fare for at styrte 

sammen, den er frostsprængt. 

Reinhardt Hansen fremhævede det 

nødvendige i at få smæklåse på lågerne, 

da det ellers er illusorisk med rukolåse 

på lågerne, kun få medlemmer gider sætte 

nøglen i låsen udvendig for at låse efter 

sig. Formanden svarede at smæklåse til 

trådlåger ikke findes, men må laves sær

skilt. 

Endvidere ankede Holger Larsen over, 

at dørene i jollehuset altid er åbne. Også 

der må man nu anbringe smæklåse. 

6. Klubhus og fester. Svend Larsen ud

talte sin glæde over de friske farver, som 

der er blevet malet med. 

Defekte borde og stole er blevet repa

reret. 

7. Sejlerskolen. Skolechefen meddelte, 

at navigationsundervisningens afslutning 

finder sted den 13. marts. 

8. Juniorafdelingen. Juniorlederen ud

bad sig nøgler til juniorudvalget, til ju

niorskuret, samt låse til førernes skabe, 

dette bevilgedes. 

9. Kapsejlads. Viggo Hind påpegede, 

at man må have lavet nye banekort, også 

dette bliver bragt i orden. 

10. Eventuelt. Intet. 

Mødet slut kr. 22,30. 

Sign. Sv. Larsen 

Formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

M Ø D E  
afholdt den 31. 1. 1967 kl. 19,30 mellem 

repræsentanter fra Ungdomsklubben på 

Amsterdamvej og bestyrelsesmedlemmer 

fra Sundby Sejl-Forening. 

Til stede fra ungdomsklubben var den

nes leder, hr. B. Gjettermann og Børge 

Theil Hansen. 

Fra S.S.F. var mødt formanden Sv. 

Larsen, Flemming Seim, Arndt Adrian, 

Viggo Hind og Reinhardt Hansen. 

Anledningen til mødet: S.S.F.s besty

relse havde modtaget en skrivelse fra 

ungdomsklubben, som af kommunen har 

fået tildelt et areal til bygning af et klub

hus, til deres sejladsafdeling, på det 

grønne område, nord for S.S.F.s område. 

Børge Theil Hansen uddybede skri

velsens indhold nærmere, man havde fra 

ungdomsklubbens side udtrykt ønske om 

et saamrbejde med S.S.F., nærmere be

tegnet, juniorafdelingen. 

Sv. Larsen slog med det samme fast, 

at der er et hegn imellem os, og dette 

måtte være skellet, men i øvrigt vil man 

fra vor side gerne samarbejde, inden for 

de rammer som Sundby Sejl-Forenings 

love tillader. 

Til slut drøftede man nogle detaljer, 

vedrørende placering af lågen i hegnet 

(skal anbringes efter henstilling fra kom

munen, da der ikke må køres materialer 

over de grønne plæner og til byggeriet 

skal transport af materialer foregå gen

nem vort område). 

Mødet slut kl. 22,15. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Det ser sort ud 
Redaktionen har fra hr. Niels O. Niel

sen modtaget følgende. 

Først vil jeg sige hr. Rosenberg tak 

for hans ide med fliser i stedet for asfalt 

på vejen langs søndre kaj. Og Niels O. 

Nielsen er i sit indlæg helt enig med hr. 

Rosenberg. 

Redaktionen minder dog om general

forsamlingen den 14. marts, hvor spørgs

målet kan blive afgjort, så der vil ikke 

komme flere indlæg i bladet angående 

denne sag. Redaktoren. 

T A K  
Jeg vil gerne her igennem bladet takke 

alle mine venner og kammerater i S.S.F., 

som glædede mig på min 60 års fødsels

dag. 

Einar Madsen. 

Nye medlemmer 

som søger optagelse 

i Sund&y, Sej&føMMwq. 

Aktive: 

Richard Kilberg, 

Vester Fælledvej 6 A, V. 

Mtb. »Ruth«. 

Bjarne Rosenberg, 

Mikkel Vibesgade 3, K. 

O. K. Jolle. 

Jørgen A. Madsen, 

Råbjerg Allé 7, Tårnby, 

u/bd. 

Mogens Christensen, 

Lombardigade 26, S. 

Rana-jolle. 

Carl O. E. Ryssel Hansen, 

Glentevej 17, Glostrup. 

Mtb. 

Flemming Christensen, 

Holmbladsgade 104, S. 

u/bd. 

Jens Bach, 

Syriensvej 26, S. 

u/bd. 

Ejnar Skafte Christiansen, 

Lombardigade 20, S. 

u/bd. 

Edmund Hansen, 

Kongedybs allé 22, S. 

u/bd. 

juniorer: 

Per Willum Jensen, 

Sofienhøjvej 5 C, S. 

Steen Flor Hansen, 

Ved Linden 5, S. 

Per Zepernick, 

Japanvej 34, S. 

Johny Christiansen, 

Lombardigade 20, 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. 
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U N D B Y  S E J L -J:  O R E N I N G  REGNSKAB 1 / 1  t i l  3 1 / 1 2  1 9 6 6  

INDTÆGTER: 

Kassebeholdning pr. 1/1 1966 

Girobeholdning pr. 1/1 1966 

Bankbeholdning pr. 1/1 1966 

Sparekassebog pr. 1/1 1966 (Toiletfonden) 

Ydelser fra medlemmerne: 

Indskud 

Kontingenter: 

Aktive 
Passive 
Juniorer .... 

59.772,15 
3.703,50 
2.880,00 

Pladsleje: 

Aktive ...' 
Vinteroplæggere .. 

Afgift skabe 
Afgift haver 

45.097,75 
10.152,50 

12.000,00 

66.355,65 

55.250,25 

2.809,00 
600,00 

Salg af: 

Emblemer 
Klubmærker 
Slips 
Kasketpuder 
Nøgler 

Indvundne renter 
Indvundne renter (Toiletfonden) 
Benzinpenge 

260,00 

139,00 
219,00 
12,00 

2.218,00 

Kr. 

1.437.51 

1.142.52 

8.294,80 

16.963,15 

2.848,00 139.862,90 

160,80 
952,76 

17.765,00 

186.579,44 

U D G I F T E R :  

Havnen: 

Reparation og isning af broerne 4.186,75 
Udgravning af havnen 5.760,00 
Vedligeholdelse af vandrør 397,75 
Nedramning af pæle 907,50 
Vedligeholdelse af pram og bøjer 117,76 
Flytning af båd 15,00 
Møder 92,25 11.477,01 

Pladsen: 

Lejeafgift til kommunen 10.960,50 
Vandafgift 3.171,29 
El-forbrug 4.526,54 
Løn til pladsmand 6.897,75 
Dag- og natrenovation 166,00 
Rotteudryddelse 180,00 
Ydelser på lån Kbhvn. komm. 

Idrætsforb 600,00 
Vandrør og haner 378,09 

Transport 26.880,17 11.477,01 

Transport 26.880,17 11.477,01 

El-reparationer 
Indkøbt sand, grus og cement ... 
Reparation af vogne, skinner og 

spil 
Flagmast rigget til og af samt ny 

stander 
Reparation af motorskruer 
Gravearbejde og planering 

Fornyelser vedr. 
benzintanke 3.122,21 

1.500,00 
-h5 øres afgift pr. li

ter solgt traktolin 

Fornyelse og reparation af hegn 
låger 

Fornyelse af låse og nøgler 
Materialer og arbejde vedr. ny 

mastekran 
Materialer og arbejde vedr. 

P-plads 
1 stk. donkraft 
Vedligeholdelse af blokhus 
Vedligeholdelse af anlæg 
Materialer og oprydning på plad-

Tegninger til skure 
Fornyelser gamle klubhus 
Forsikringer 

Klubhus: 

Afgifter og skatter 
Renovationsafgift 
Ydelser på lån 
Forsikringer 
Reparation af dørlukkere 
Reparation af oliefyr 
Reparation af kloakker 
Reparation af el-installationer ... 
Isætning af ruder 
Maling af lokaler 
Nyanskaffelser: 

forstærkeranlæg 
oliebeholder 
inventar 
gardiner 

Ombygning skipper
stue 2.175,83 

Ombygning køkken 14.913,62 
Toiletbygning 63.040,58 

80.130,03 

-^Tilskud 
Kbh. 
Komm. 
Idrætsf. 15.000,00 

-r-Tilskud 
tipsmid
lerne 2.500,00 17.500,00 

-^-Lejeafgift 

436,20 
3.393,13 

801,32 

414,70 
165,55 

3.219,20 

1.622,21 

3.019,07 
3.485,50 

2.089,73 

872,95 
200,00 

56,25 
1.793,55 

4.953,55 
21,80 
21,00 

440,05 53.885,93 

1.329,41 
342,00 

17.453,48 
368,80 
65,70 

800,70 
3.483,89 

45,00 
243,69 
493,00 

812,25 
1.018,95 
2.015,00 

328,30 

62.630,03 

12.363,00 79.067,20 

Transport 144.430,14 
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Transport 

Bladet: 

Trykning .. 
Forsendelse 
Bladmøder 

144.430,14 

Annonceindtægter 
-^-Provision 

3.693,50 
619,50 

Fester: 

Nytårsaften 
Fastelavnsfest .. 
Standerhejsning 
Pinsefest 
Set. Hansfest .... 
Kapsejladsfester 
Mandetur 
Afriggerfest .... 
Slusetur 
Pejseaftener 

Karneval . 
Forårsfest 
Andespil 

123,55 
82,35 

968,57 

Sejlerskolen: 

Forsikringer 
Fortæring moder 
Materialer 

øvelsesbåd 
Materialer 

undervisning .. 

225,00 
160,88 

322,25 

24,75 

Administration: 

Telefon 
Administration 
Frimærker og stempelmærker ... 
Blomster, telegrammer og gaver 
Kontingenter 
A.T.P 
Kontorartikler 
Diverse tryksager 
Reparation af regnemaskine 
Generalforsamling 
Emblemer, flag og slips 
Revision 
Indbinding af medlemsblad 
Møder og rejsepenge 
Forsikringer 

Bestyrelsesmøder: 

Juniorafdelingen: 

1 stel sejl til juniorbåd .. 
Reparation af juniorbåd 
Materialer og fornyelser 
Fortæring møder 
Kontingenter 
Forsikringer 

Tilskud fra D.I.F. 
Diverse gaver .... 

800,00 
125,00 

17.609,80 
1.888,79 

248,25 

19.746,84 

3.074,00 

332,40 
182,90 

1.870,43 
1.080,15 

351,00 
844,00 
62,00 

886,00 
453,25 

78,15 

6.140,28 

1.174,47 

1.347,06 
2.800,00 

330,00 
1.030,95 

304,50 
158,40 
108,75 
225,00 

70,85 
249,79 
739,00 
12,90 

176,00 
541,39 
48,00 

1.130,00 
350,00 

1.440,09 
46,65 
40,00 

935,00 

3.941,74 

925,00 

16.672,84 

4.965,81 

732,8 

8.142,59 

509,95 

Transport 

3.016,74 

178.470,95 

Transport 178.470,95 

Kapsejlads: 

Indkøbte præmier 
Fortæring dommere 
Materialer 
Startpenge Larchmontsejlads 

3.498,65 
967,00 
541,65 
192,20 

Startpenge .. 
Indsamlet til 

præmier .. 
Provision til 

præmier .. 

2.780,00 

390,00 

191,63 

5.199,50 

3.361,63 1.837,87 

Bankbeholdning pr. 31/12 1966 
Girobeholdning pr. 31/12 1966 
Kassebeholdning pr. 31/12 1966 

180.308,82 

987,72 
852,80 

4.430,10 

Kr.. . 186.579,44 

Status pr. 1. januar 1967 

Aktiver: 

Kasse- og bankbeholdning 6.270,62 
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 312.000,00 
Flagmast 1,00 
Depositum Københavns kommune 3.000,00 
Depositum Københavns Belysningsvæsen ... 2.100,00 

Kr... 335.174,62 

Passiver: 

Prioritetsgæld 163.036,43 
Lån Dansk Idræts Forbund 6.000,00 
Lån Københavns kommunes Idrætsforbund ... 4.200,00 
Foreningens formue 161.938,19 

Kr.. . 335.174,62 

ANNIE LINDQVIST, kassererske 

Medlemstal: Aktive 679, passive 94, juniorer 51 

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

De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. 

København i februar 1967. 

HARDY CHRISTENSEN 
revisor 

GOSTA ØBERG 
revisor 
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HUSK GENERALFORSAMLINGEN 

Dagsorden: 

Tirsdag den 14. marts kl. 19.30 præcis i klubhuset 

1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning. 

3. Regnskab. 

4. Lovændringsforslag. 

5. Andre forslag. 

6. Valg til bestyrelsen. 

7. Eventuelt. 

Følgende er på valg: Sekretæren, Reinhardt Hansen. 
Skolechefen, Arnt Adrian. 

(Modtager ikke genvalg). 

2 repræsentanter. Egon Kjeldsen og 
Svend Jensen. 

(Egon Kjeldsen modtager ikke genvalg). 

2 suppleanter, Tage Kjær og Orla 
With. 

Kasserer, Anni Lindquist. 
Kasserersuppleant Edith Dreyer. 
Revisor, Gøsta Øberg. 
Revisorsuppleant P. Holst Jensen. 
Redaktøren, Martin Andreasen. 
2 målere, Torben Jensen og Uffe 

Below. 
Juniorudvalg, Lyngkjær og Tage 

Woltemath. 

BÅDE 
Uklasset Juniorbåd J117, 

BÅDE 
Uklasset Juniorbåd J117, 

3 Optimistjoller samt 2 Jolly Scott. 
TIL  SALG 

1 1 Henvendelse kan ske på telefon SU 16 53 U 

Husk forårsfesten den 25. marts (påskelørdag). 

Nærmere ved opslag i klubhuset! 

Angående annoncer til bladet 

bedes henvendelse ske til 
Hr. Arne Abildhøj, Telf. 50 48 28 - 504819 

Peiseaftenen fredag den 7. april kl. 19.30, 

Revue musik og dans, samt mange overraskelser! 

Forslag til generalforsamlingen 
Undertegnede medlem nr. 422 Leif 

Halse, foreslår generalforsamlingen at 

befuldmægtige bestyrelsen til (i tilfælde 

hvor den samlede bestyrelse finder det 

ansvarligt overfor foreningens love) at 

dispensere fra den tidligere generalfor

samlings-beslutning, der forbyder med

lemmer i Sundby Sejl Forening at have 

dam i båden. 

Ved misbrug af en given dispensation 

(nemlig ved erhvervsfiskeri), kan denne 

jo altid inddrages, blot ved bestyrelses-

flertal. 

Leif Halse 

Hovedgaden 19 

St. Magleby. 

Vedr. bevarelse af grønne områder 

For at undgå unødige udgifter til 

asfaltbelægninger af vort område samt 

vilkårlige fældninger af træer og buske, 

foreslås herved: 

at SSF lader en havearkitekt udarbejde 

et forslag til udformning af SSF's om

råde. 

Medlem nr. 375 

/. Rosenberg. 

Overvældende hyldest 

Tak for de mange hilsner fra nær og 

fjern, fra sejlklubber og venner i Køben

havn og provinsen. 

Tak for den aldeles overvældende hyl

dest fra Sundby Sejlforenings medlem

mer og bestyrelse, som gjorde min 60-års-

dag til en uforglemmelig oplevelse. 

Martin Andreasen. 
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.?\IU ti dets karneval. 
Lørdag den 11. marts kl. 20.00. 

Der sælges kun et begrænset antal billetter for at undgå trængel. 

Obs! Ingen adgang uden karnevalsdragt. 

Store fine præmier! 

Præmie for den smukkeste dame - præmie for den pæneste herre 

Præmie for den morsomste dame - præmie for den morsomste herre 

Billetter å kr. 15.00 over hele salen. 
FESTUDVALGET. 

Karnevallet sidste år! 

I lighed med sidste år afholder vi igen 

karneval. 

Der gik gny af karnevallet flere må

neder efter, og mange havde lovord til 

overs til festudvalget for den festlige ud

smykning af salen, samt frugtfade og 

konfektskåle på bordene. 

Mange begik den »fejl« at komme 

præcis. Alle, der kom i god tid, fik alle 

tiders grin, hver gang døren gik op og 

en mystisk fremtoning sneg sig ind, og 

da skuddet gik kl. 20.00 pr., var hele 

salen allerede på kogepunktet. Man kun

ne allerede da spå karnevallet en mæg

tig succes, og der var fuld steam på til 

langt ud på de små timer. 

Derfor siger vi til dem, der gik for

gæves, husk at købe billetter i god tid, 

her er der smæk for skillingen, man be

høver ikke at komme i dyre dragter, gå 

i gang nu og lad moderen få symaskinen 

frem, der kan altid laves en masse af 

gamle rester, og der skal ikke megen 

fantasi til at lave en Storm-P figur eller 

lignende. Altså: Køb billetter i god tid, 

det er ærgerligt at komme for sent. Vel 

mødt lørdag den 11. marts. 

H. L. 

KLUBH US 
OG 

FESTER 
11. marts: Karneval. 

• 
23. marts: Juniorbal. 

• 
25. marts (påskelørdag): Forårsfest. 

• 
7. april: Pejseaften. 

• 
13. maj: Standerhejsning. 

JUNIORBAL 
langfredag den 24. marts 

Hvor det populære orkester 

»YES INDEED« 

spiller fra kl. 19,00 til kl. 24,00. 

Mød præcis, da der er 

begrænset billetsalg. 
Entré kr. 7,-

Fastelavn er mit navn 

- Ja, jeg skal love for, der var faste

lavnsfest i S.S.F. Masser af børn lige fra 

ble-alderen og opefter. Kun synes jeg, at 

alt for få børn var maskeret. Det giver 

liv i det hele, når mange børn er klædt 

ud, og det er jo børnenes fest. 

Der var 3 tønder, der skulle slås ned -

een for de mindste - med små køller -

een for mellemstørrelsen med lidt større 

køller - og så een for de voksne, hvor 

køllen var et ben af et velvoksent billard

bord. 

Der var masser af præmier både til 

kattekonger og -dronninger, chokolade

boller og appelsiner til børnene. Jo, det 

var en rigtig fastelavnsfest. Vi gamle, 

som havde børnebørnene med, gjorde jo 

vort til at sætte lidt kulør på børnene, vi 

købte lakrids og sodavandsis, så de fik 

lidt forskellige kulører i ansigtet og på 

tøjet til stor fryd for børnene, men må

ske lidt mindre hos forældrene; men jeg 

vil håbe, vi altid fremover må have et 

festudvalg, der kan skabe en sådan fa

stelavnsfest, som vi havde i år. 

Ref. 
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Pejseaftenen den 3. februar 
Det glæder mig som redaktør af med

lemsbladet, at så mange medlemmer har 

fulgt Anette og Bjørn Rambovs beskri

velse af deres oplevelser på turen til Mid

delhavet og tilbage igen. For allerede en 

time før deres foredrag med lysbilleder 

skulle begynde til pejseaftenen, var der 

mødt mange medlemmer op for at få en 

god plads, og da vi begyndte, var der ca. 

100 medlemmer tilstede i klubhuset, og 

flere kom til senere. 

Ja, det var en af de gode pejseaftener, 

selv om ilden var gået ud i pejsen. Der 

var utallige dejlige billeder fra turen, og 

Bjørn forstod den kunst at holde inter

essen for sine billeder og beretning om 

turen så levende, at vi alle følte os som 

Torsdag den 9. februar var Uffe Be-

low og Flemming Seim i K.D.Y. til ori

enteringsaften om den såkaldte »afdeling 

3«, som K.D.Y. til orpette sideløbende 

med juniorafdelingen. »Afdeling 3« vil 

være åben for unge mennesker mellem 

12 og 25 år. Det er meningen, at K.D.Y. 

vil anskaffe tre stk. »Flying Junior«-jol

ler, som det er tanken at udleje til med

lemmer af »afdeling 3«. Afdelingen er 

også tænkt åben for unge sejlere med 

egne fartøjer. 

En af de gode 

pejseaftener 

deltagere. Det må have været en dejlig 

oplevelse at foretage sådan en tur, som 

desværre kun et meget lille fåtal af os 

kan tillade os. 

Man skal have en båd med en god og 

driftsikker maskine, der skal være god 

plads ombord, og jeg tror, man også skal 

være ung, og have et årstid til sin rådig

hed. Er man først blevet pensionist, tror 

jeg, det bliver ønsketænkning. 

Men heldigvis er beretningen jo ikke 

slut endnu i medlemsbladet, så der er no

get at glæde sig til i de kommende numre. 

Jeg vil slutte med at sige tak til Anette 

og Bjørn, fordi de, så optagne som de 

er, fik tid til at komme ned og delagtig

gøre os i den spændende tur. 

M. A. C. 

Som fortræning kan der næppe findes 

et bedre fartøj end juniorbåden, og som 

week-endfartøj for juniores er den frem

ragende. Men nogen hemmelighed er det 

vel næppe, at juniorbådens deltagelse på 

kapsejladsbanerne efterhånden er noget 

reduceret, og at man må henlægge star

terne til andre baner, hvor de ikke er til 

gene for de hurtigere fartøjer. Eksempler 

herhjemmefra viser tydeligt, at den, som 

når højst til tops, er den, der tidligst har 

anskaffet sig egen jolle, hvad enten det 

nu er OK-, Finn- eller Optimistjoller. 

Derfor ville man gerne oprette en »af

deling 3«, da man i forvejen havde snak

ket om at købe 3 »Flying Junior«. Man 

understreger, at det ikke er klassen, der 

er det primære, men det at man kommer 

igang med jollesejlads på et tidligt tids

punkt. Man har valgt »Flying Junior«, 

da internationale og skandinaviske junior

regattaer muligvis skal sejles i denne jol

letype. Fuldt udrustet vejer den kun 90 

kg, er meget enkel i rig og tilbehør og 

således let at håndtere. Derudover har 

den spiler, hvilket gør løbersejladsen an

derledes spændende og lærerig for gasten. 

Prisen er 6.440 kr. Det er blevet oplyst, 

at der allerede er afholdt EM og VM i 

klassen i mange år, og at der i dag findes 

ca. 5700 F. J. fordelt i 20 lande. 

Juniorudvalget her i S.S.F. mener, at 

man dog skal vente og se, hvor populær 

F. J. bliver blandt juniorer herhjemme, 

før man anskaffer F. J. 

Angående sommerferie begynder den 

lørdag den 1. juli til og med Søndag d. 

16. juli, hvorhen man agter sig, kan man 

endnu ikke sige, men det bliver sikkert 

sydpå. Nøjere planlægning er ikke fore

taget, da man er fuldkommen afhængig 

af vind og vejr. 

Som ledsagerfartøjer har man fået Bør

ge F. Hansen med motorbåd, samt Uffe 

Below med sin spidsgatter plus junior-

lederen. 

Angående indtegning til sommerferien 

skal det ske så hurtigt som muligt, så 

man ved, hvad man har at rette sig efter. 

De juniorer, som ønsker en rednings

vest igennem klubben, skal henvende sig 

til juniorlederen. 

Der er forårsklargøring hver lørdag 

kl. 13,00, søndag kl. 9,30 samt hellig

dage. Om hverdagen er det efter af

tale med den bådsmand, man skal stå 

under. Det er ikke nogen undskyldning, 

at man ikke kommer ned til forårsklar

gøring, fordi man ikke er blevet tildelt 

et hold. Da man bare kan henvende sig 

hos et af juniorudvalgets medlemmer. 

Juniorudvalget. 

Fra Rudkøbing Sejlklub 
har vi modtaget: 

Idet vi takker jer, fordi I så trofast til
sender os jeres udmærkede medlemsblad, 
som vi læser med interesse, fremsender vi 
en af vore klubstandere, som I evt. kan 
benytte til ophængning i klubhuset. • 

Vi ønsker jer en god sæson 1967 og 
forbliver 

med sejlerhilsen 
RUDKØBING SEJLKLUB 

C. Rasmussen, 
p. t. formand. 

NB. Hvis både fra SSF skulle anløbe 
Rudkøbing, så kig indenfor i vort klub
hus, og hvis der skulle være låst, findes 
der sikkert et medlem på havnen med en 
nøgle. 

S.S.F. takker for den tilsendte stander, 
og vi kan meddele, at den allerede er op
hængt i klubhuset. Red. 
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Til alle danske sejlforeninger 

Sundby Sejlforenings medlemsblad 

sender her en tak til alle de sejlforenin

ger, der sendte os en nytårshilsen. 

Bladet kommer nu ud til alle danske 

sejlforeninger samt til vore nærmeste 

svenske sejlforeninger. 

Blandt alle de tusinder af medlemmer 

er der sikkert en del, der har tid og lyst 

til at sende vort blad en beretning om 

deres Sejlforening og havn. Det er nu, 

her i vinterens kulde og mørke, at vi 

alle længes efter sommerens sol, feriens 

spændende tur bliver planlagt, og det 

ville være dejligt, hvis man vidste lidt om 

alle de små idylliske havne, man gerne 

vil gæste. 

For de forhåbentlig mange sejlere og 

motorbåde, der tænker på at besøge Sund

by Sejlforening til sommeren, vil jeg 

her give en kort beskrivelse af vor for

ening og havn. 

Sundby Sejlklub er stiftet i 1923, fra 

en primitiv havn er foreningen vokset 

støt gennem årene til det, den er nu. 

I havnen har vi plads til over 400 

både, vanddybden i havn og rende er 

2 m, 2 båker over et leder gennem gen

nem renden om dagen, 2 røde lys over 

et om natten. Vi har et dejligt stort klub

hus, hvor der serveres både kold og varm 

mad til rimelige priser. 

I klubhuset findes bad og toiletter til 

fri afbenyttelse for vore gæster. 

På pladsen er der ferskvand fra haner 

bekvemt anbragt på broerne. Der er ben

zintank, der også sælger traktorlin og 

dieselolie. 

I ferietiden er der altid plads i havnen 

til vore gæster, der er altid mange af 

vore medlemmer på ferietur, så disse 

pladser kan benyttes af vore gæster. 

Havnen ligger på Amagers østkyst, lidt 

syd for Prøvestens-havnen, kommende 

syd fra har man god landkending af den 

evig brændende flamme på det højt tårn 

ved Pyrolyseværket. 

Der er kun ca. 10 minutters gang op til 

hurtigbussen, der i løbet af andre 10 mi

nutter kører os ind til centrum i Køben

havn, til Tivoli og alle de andre herlig

heder. 

Vi håber at modtage mange beskrivel

ser af jeres foreninger og havne, og vi lo

ver jer, at de alle skal blive offentliggjort 

her i bladet. 

Brevene bedes sendt til redaktionen. 

Adr. M. Andreasen, 

Niirnberggade 50, 

København S. 

Lovændringsforslag 

Bestyrelsen foreslår § 10 ændret med 

følgende tilføjelse, som indføres i para

graffen efter næstsidste punktum: I kap

sejladsudvalget skal indvælges 1 repræ

sentant for jollesejlerne og 1 repræsen

tant for motorbådssejlerne. Begge ud

valgsmedlemmer skal vælges af general

forsamlingen i marts. § 10 vil da få føl

gende ordlyd: 

§ 10. 

Generalforsamlingen vælger bestyrelse 

der består af: 

1 formand 

1 sekretær 

1 kapsejladschef 

1 skolechef 

1 juniorleder 

4 repræsentanter. 

Konstitutionen af de 4 repræsentanter 

foretages af bestyrelsen. 

Arbejdet for repræsentanterne fordeles 

således: 

2 havneudvalgsmedlemmer 

2 klubhusudvalgsmedlemmer. 

Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder 

er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsen vælges for ét år, således: 

Oktober: formand 

kapsejladschef 

juniorleder 

2 repræsentanter 

Marts: sekretær 

skolechef 

2 repræsentanter. 

Herudover vælger generalforsamlingen 

2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer 

samt en revisorsuppleant. Revisorerne 

vælges for 2 år ad gangen, med én ved 

hver generalforsamling i marts. 

Genvalg til alle tillidsposter kan fin

de sted. 

For at være valgbar til tillidsposter skal 

vedkommende have været aktivt medlem 

i mindst 2 år umiddelbart før valget. 

Generalforsamlingen vælger særskilt, 

kassereren og medlemsbladets redaktør, 

der begge vælges i marts. Endvidere væl

ges en suppleant for kassereren. For at 

være valgbar til disse poster skal ved

kommende have været aktivt medlem af 

Sundby Sejl-Forening i mindst 2 år. 

Kassererens valgperiode er fra 1. maj 

til 30. april. 

Kassererens vederlag fastsættes på ge

neralforsamlingen i marts. 

Kassereren skal føre en kontingentind-

betalingsbog, kassebog og hovedbog, samt 

opbevare bilagene for de sidste 5 år. 

Generalforsamlingen vælger 3 opti

mistjolleledere, nemlig én i oktober og to 

i marts. 

Formand, kasserer, redaktør samt be

styrelsesmedlemmer og revisorer er kon

tingentfrie. Sammen med de valgte re

præsentanter nedsætter bestyrelsen et kap

sejlads-, et skole- og et festudvalg. 

Tilføjelse: 

I kapsejladsudvalget skal indvælges 1 

repræsentant for jollesejlerne og 1 repræ

sentant for motorbådssejlerne. Begge ud

valgsmedlemmerne skal vælges af gene

ralforsamlingen i marts. 

Til medlemmer af disse udvalg kan, 

foruden de valgte repræsentanter, vælges 

medlemmer udenfor bestyrelsen. Disse 

udvalg er kun rådgivende. 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring 

til § 13: 

Efter 4. punktum tilføjes: Alle andre 

afstemninger afgøres ved almindeligt 

stemmeflertal. 

Sidste sætning i næste stykke slettes, 

og § 13 får følgende ordlyd: 

§ 13. 

Ordinær generalforsamling afholdes 2 

gange årlig, i marts og oktober måned, 

og indkaldes med mindst 1 måneds skrift

lig varsel. 

Forslag, som ønskes behandlet på ge

neralforsamlingen, skal indsendes skrift

ligt, og være bestyrelsen i hænde senest 

21 dage før generalforsamlingens afhol

delse. 

Generalforsamlingen er højeste myn

dighed og fastsætter foreningens love. 

Lovændringer kan kun vedtages ved 

skriftlig afstemning og med mindst 2f3 

majoritet af de afgivne stemmer. 

Alle andre afstemninger afgøres ved 

almindeligt stemmeflertal. 

Valg af tillidsposter sker ved skriftlig 

afstemning. 

Passive medlemmer har adgang til ge

neralforsamlingen, men har ingen stem

meret. 

Kun gyldigt medlemskort giver adgang 

til generalforsamlingen, og kun frem

mødte aktive medlemmer har stemmeret. 



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. 0.000900 

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

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 
2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 
lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 
i over 30 år. 

v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

B. MIDTGAARDS BAADEBYGGERI 
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 førsteklasses 
bådebyggeri. 
Den rummelige kahyt har3sove-

j/ 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.. 

mmuw 
BS 

"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 -tilbehor 

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

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 
Knud Pagh, Palermovej 25, S AS 5292 

Juniorleder: Flemming Seim, Frankrigsgade 66 SU 1653 
Skolechef: Poul Nielsen, Prøvestens alle 5, S 58 46 15 

Kapsejladschef: Viggo Hind, Parkvej 77, Tåstrup 992352 
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 

'°o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0 

K asserer 

formanden og: 

havneudvalget 

træffes 

hver torsdag: 

kl. 19-30,30 

i klubhuset 

tlf. SU 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

SIDSTE rettidige indbetaiingsdato for pladslejen 
er torsdag den 20. april 1967. 

ret kurs i 
lystfartøjsforsikring 

sikket 

KONGENS NYTORV - KØBENHAVN K 
TELEFON 15 22 44 

Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

B A C H E R  
JmaJCS 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • !|$* f \\ 

JOLLEBENKLÆDER f jl| ti 

Elvstrøms Flydeveste lidJ ; 1 
^ til voksne og børn! IL 1 |l%]| 

ORIG. ENGELSKE |$| 

SØMANDS GENSERE *>£ y^A 

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. 
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  
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Formandens beretning 
Formanden indledte sin beretning med 

at mindes 2 af vore afdøde kammerater, 

Bidstrup og Eifoss. Forsamlingen rejste 

sig og formanden udtalte et æret være 

deres minde. 

Fra et medlem, 515 Erik Larsen, var 

der til bestyrelsen sendt et brev med en 

protest mod den vedtagne lejeforhøjelse, 

han mente ikke den var lovlig. Bestyrel

sen og generalforsamlingn var enige om, 

at det ikke var imod loven, og som sådan 

var forhøjelsen i orden. - Cementkajen 

er ved at blive rettet ud, så der bliver 

mere plads til bådene og genemsejlingen 

under broen - Den nye vogn, der er be

stilt skulle være her omkring påske. -

Tilladelsen til at bygge 22 nye skabe 

langs nodre hegn er kommet og påbe

gyndt. - Når de gamle skabe langs det 

30 år gamle plankeværk er fjernet, vil 

der blive sat nye hegn langs Strandvejen 

med en ny indgang, hvor tremmelågen 

nu er. - Det største antal benzinskemaer 

er indgået i år, og med de 100.000 kr. 

Unionerne vil få mere til fordeling i år, 

vil det for S.S.F, vedkommende måske 

betyde ca. 2000 kr. mere end sidste år. -

Alle, der har tegnet ansvarsforsikring, vil 

få et stempel i medlemskortet, det skal 

forevises pladsmanden før båden kan 

sættes ud. - Den sidste rettidige indbeta

ling af pladslejen er torsdag den 20. 

april, hvis man ikke vil miste sin plads i 

havnen, der er ikke restancefrist (kniber 

det med betalingen, så tal med bestyrel

sen). - Grundskatten er efter sidste vur

dering steget med 4.200 kr. årligt, dertil 

kommer selve lejen, der stiger med ca. 

3000 kr. fra 15. april. — Et mangeårigt 

medlem har købt et meget stort skib, som 

ikke vil kunne forvente plads i havnen. 

-Ved udsætning af både skal der i år 

kun beregnes 20 % mod 22 % før, der 

er forhøjelsen, der giver den mindre be

regning. - Vi må også snart se på repa

ration af brohovedet af midterbroen, det 

har snart stået i mange år. - Der er en 

mand, der har for vane at smide sine 

tomme kasser og andet affald, når han 

kommer ad Amager Strandvej. Jeg vil 

bede medlemmerne, hvis de ser bilen, at 

tage dens nr. og give mig det, så vi kan 

få det stoppet. - Harald Henriksen har 

undersøgt, at ved ny opsætning af en an

den elmåler kan vi få strøm til en billi

gere tarif, ligeledes har H. H. skænket 

klubben nogle rør til lysmaster på nordre 

kaj, så kan vi måske blive fri for de 

ubudne gæster som brækker bådene op 

derude. Rolf og Bendt er gået i gang 

med at svejse og lave masterne fine. -

Den nye mastekran er færdig, og bliver 

betydelig stærkere end den gamle. - Der 

vil blive udlagt nye bøjer i renden med 

stager, for Fyr- og Vagervæsenet vil ikke 

godkende vore oppustede plasticbøjer. -

Smæklåse er bestilt til lågerne og vil sna

rest blive monterede, så husk nøglen. — 

Der mangler tit propper i kasserne og har 

du sprunget propperne, så lad være med 

at tage dem fra andre kasser, men hav 

altid selv reservepropper i skuret. — Klo

akken er repareret for 3000 kr., så nu hå

ber jeg, den forbliver i orden. - Medlems

bladet udkommer nu i ca. 1000 ekspl. 

og sendes til alle sejlklubber i landet. Vi 

har også haft den glæde at modtage man

ge takkeskrivelser og indbydelser til at 

gæste klubberne landet over. - Den 1. 

maj er der reception i klubhuset fra kl. 

10-12 i anledning af bladets 25 års ju

bilæum. - Toiletbygningen er nu betalt, 

og da vi har fået fine bade- og toiletfor

hold, stiller bestyrelsen det nu under 

medlemmernes beskyttelse. - Artiklerne 

»Det ser sort ud«, der var kommet i med

lemsbladet, blev omtalt, og det viste sig, 

at fliserne ikke kunne holde til en nær

mere drøftelse af spørgsmålet. - Sundby 

Kajakklub har 40 års jubilæum den 6. 

maj, den store sal i vort klubhus er ud

lånt til kajakklubben på denne dag. -

Kastrup Sejlklub har ligeledes 40 års 

jubilæum i juni. 

Det er Kastrup Sejlklub, der skal stå 

for arrangementet af Amagerkredsens 

kapsejlads i år. - Her i S.S.F. har vi i år 

2 medlemmer, der har 40 års jubilæum, 

Åge Sejerbo og Harald Hansen, de har 

været medlemmer siden foreningens 

barndom og formanden udtalte: 

»Jeg takker jer for den aktive indsats, 

hvormed I har vist vor stander rundt om

kring på kapsejladsbanerne, så de lærte 

ude omkring, at der var en forening, der 

hed Sundby Sejl-Forening«. 

Endvidere har vi en 25 års jubilar, 

Egon Ryfeldt, som blev medlem, da sej

lads kun var noget man drømte om under 

krigen. 

Formanden overrakte jubilarerne deres 

æresemblemer under stor hyldest fra den 

stående forsamling. -

Af Leif Olsen, »Vivi« har vi modtaget 

et dejligt sølvfad, til minde om sin af

døde far, Chr. Olsen. Fadet vil blive ud

sat som præmie mellem juniorerne. - Ju

niorafdelingen har fået foræret 2 sejl til 

optimistjollerne af Henning Andersen. 

- Juniorballerne vinteren igennem er af

viklet i en sund og god tone, selv om 

musikken ikke ligefrem er noget for os 

unge på 40. Karla og Olfert Nielsen skal 

have tak for deres hjælp til de unge ved 

disse aftener. - Den nye juniorleder, 

Flemming Seim har et godt tag på de 

unge mennesker og deres arbejde, det 

lover godt for fremtiden, vi trænger også 

snart til at vore juniorer kan gøre sig 

gældende ude omkring. - Vi har modta

get 500 kr. fra Dansk Idræts Forbund til 

juniorsejl. - Optimistjollerne er solgt, og 

de 2 Jolly Scott vil snarest blive afhæn

det sammen med den uklassede junior

B Å D E  

T I L  S A L G  

Uklasset Juniorbåd J117, pris 4500 kr. 

2 Jolly Scott pris pr. stk. 900 kr. 

Henvendelse kan ske på telefon SU 16 53 
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båd. - Navigationsholdet var så stort i 

år, så vi måtte flytte undervisningen fra 

Skipperstuen til den store sal, og der var 

da også 21 elever, der bestod prøven (et 

meget fint resultat). - Pejseaftenerne har 

været godt besøgt, der har også været 

vist gode lysbilleder fra medlemmernes 

ture, især Rambovs tur til Middelhavet 

igennem Europas floder og kanaler var 

en af perlerne. - Hr. Øbergs opfriskning 

af søvejsreglerne er vist noget af det, der 

skal gentages hver vinter. Nogle af afte

nerne sluttede med toner af S.S.F.s sym

foniorkester, men jeg har hørt onde tun

ger sige, at det var for at få medlem

merne til at skynde sig hjem. - Forman

den sluttede sin beretning med en tak 

til vor restauratrice Kristine Larsen, kas

sereren, redaktøren, pladsmanden, for 

det gode samarbejde med medlemmerne, 

som han håbede ville fortsætte, og en 

særlig tak til den afgående skolechef 

Arnt Adrian og Pløk for det arbejde, de 

havde udført for S.S.F. 

Red. 

Generalforsamlingen 

1. Formanden bød forsamlingen vel

kommen og udbad sig forslag til en di

rigent. 

Der foresloges Henning Jensen og Kaj 

Guldbeck, K. Guldbeck ville ikke mod

tage valg, og Henning Jensen var valgt. 

Dirigenten takkede for valget og kon

staterede generalforsamlingens lovlige 

indvarsling samt oplæste dagsordenen. 

Da ingen havde noget at indvende til 

dagsordenen, fik sekretæren ordet for 

oplæsning af protokollen. Der var ingen 

bemærkninger til protokollen, og forman

den fik ordet til sin beretning. (Forman

dens skriftlige beretning vedlægges pro

tokollen). 

2. Første indlæg til formandens beret

ning var fra Arne Vendelbo, som fore

spurgte forsamlingen, om nogen havde 

noget imod, at han havde sit skib lig

gende i havnen, da skibet var blevet af

vist af bestyrelsen. A. V. mente, at han 

på forhånd var blevet lovet plads af 

Børge Beck (havneudvalget). Arne men

te, at afgørelsen ikke var rigtig!, da man 

i forvejen havde et skib i havnen, som 

var lige så stort. Arne ville i alle tilfælde 

anmode om dispensation 1 år til at lave 

sin båd i stand i, og ville så derefter 

lægge den på svaj uden for havnen. 

Dirigenten oplæste et brev til bestyrel

sen fra Erik Larsen, som er omtalt i sid

ste bestyrelsesreferat, angående vedtagel

sen af pladslejeforhøjelse på forrige ge

neralforsamling. Dirigenten oplyste, at 

vedtagelsen var sket fuldstændig i over

ensstemmelse med lovene, og der var 

ingen kommentarer hertil. 

Næste indlæg til formandens beret

ning var fra Niels O. Nielsen, han ud

talte, at de hjælpemidler, som blev ind

ført, måtte anses for at være af positiv 

art, at medlemsbladet kommer ud til 

samtlige klubber, er også af det gode, 

ligeledes er pejseaftenerne en god ting. 

Men, når det kommer til, at man har en 

anden mening end den på bjerget, så 

ville N.O.N. benytte sig af sin ret til at 

udtale sig til forsamlingen. 

N.O.N. mente, at asfalt ikke er en 

god ting, når det bliver varmt, bliver det 

blødt, og når bestyrelsen vi lofre 10.000 

kr. på asfalt på sdr. mole, må den være 

særdeles børnevenlig, så får man asfalt, 

kridt og rulleskøjter, og hylden bliver 

fjernet, det er meningen, at pladsen ved 

bådene skal være et rekreativt område. 

Svend Jensen udtalte, at han var ked 

af den måde, sagen om Arnes båd var 

kommet frem på, desværre var Børge 

Beck, grundet sygdom, ikke til stede, 

men der oplæstes en skrivelse fra B.B., 

ifølge hvilken B.B. havde fået forståelsen 

af samtalen med Arne, at han havde en 

båd på størrelse med Preben Rasmussens, 

og Børge Beck havde dertil svaret, at så 

kunne det nok gå. Sv. Jensen havde i 

øvrigt for længe siden foreslået at fore

tage syn på bådene før køb. 

Jens forespurgte, om lågen i hegnet til 

den kommende klub ved siden af SSF 

skulle være blivende. 

Kaj Guldbeck forstod ikke mangelen 

på samarbejde mellem havneudvalgsmed

lemmerne og mente, at man skulle give 

Arne et års dispensation til at lave sit skib 

i orden. 

Børresen angående afgrænsning for ud

lægning af bøjer, ønskede en anløbsbøje 

for skolebåden. 

Arne Vendelbo udtrykte håbet om, at 

dispensation for 1 år var givet. 

Formandens replik: 

Til Børresen det er en god ide med en 

anløbsbøje til skolebåden. 

Til Kaj Guldbeck: bestyrelsen har ikke 

kludret, ifølge lovene er havneudvalgets 

og formandens afgørelse endelig. 

Til Jens: der skal kun transporteres 

materialer over SSF's grund, og nøglen 

beror hos os. 

Til N. O. Nielsen: der var en gang, da 

Niels var suppleant til bestyrelsen, men 

da han skulle gå ind i bestyrelsen, ville 

han ikke, da kunne han have øvet ind

flydelse på foreningens gang. 

Det har jo ikke været bestyrelsens me

ning at lægge asfalt for 10.000 kr. på 

sdr. mole alene, der er jo mange andre 

steder, der trænger, og fliser vil blive væ

sentlig dyrere end asfalt. 

Man havde en gang en gartner til at 

lave forskelligt, han blev fyret af to med

lemmer på sdr. mole. 

Man havde i øvrigt tidligere indhentet 

tilbud fra en anlægsgartner, det var an

derledes store tal der var på tale den 

gang. 

3. Regnskab. Der var ingen kommen

tarer til regnskabet, og dette godkendtes 

enstemmigt. 

4. Ændringsforslag. Bestyrelsens for

slag til ændring (tilføjelse) til § 10, ved

toges med 113 jastemmer, 5 nej stemmer, 

1 blank og 1 ugyldig. 

Bestyrelsens forslag om tilføjelse til 

§13 vedoges med 113 jastemmer og 6 

nej stemmer. 

5. Andre forslag. Fra Leif Halse, ang. 

dam i båden: L. H. motiverede sit for

slag, og enkelte medlemmer gav sit besyv 

til fordel for forslaget. 

Forslaget vedtoges énstemmigt. 

Et forslag fra Rosenberg om at antage 

en havearkitekt til at ordne S.S.F.s om

råde blev, efter div. indlæg fra medlem

mer som var imod tanken, og kun få til 

gunst for forslaget, forkastet med alle 

stemmer imod 2. 

6. Valg til bestyrelsen. 

Sekretæren genvalgtes uden modkan

didat. 

Til kapsejladschef valgtes Poul Niel

sen med 80 stemmer, imod Børresen, 26 

stemmer, 6 blanke og 7 ugyldige. 

2 repræsentanter: Knud Pagh, énstem

migt valgt og Sv. Jensen genvalgt. 
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2 suppleanter: Tage Kjær og Orla 

With, begge genvalgt. 

Kasserer: énstemmigt genvalgt. 

Kasserersuppleant: genvalgt. 

Revisor: Øberg genvalgt. 

Revisorsuppleant: Poul H. Jensen, gen

valgt. 

Redaktøren: énstemmigt genvalgt. 

2 målere: genvalgt. 

2 juniorudvalgsmedlemmer: Lyngkjær 

genvalgtes og Ib Christensen nyvalgtes. 

2 nye udvalgsmedlemmer til kapsej

ladsudvalget: valgtes Tage Terkelsen fra 

jollesejlerne og Tom Larsen fra motor-

bådsfolkene. 

7. Eventuelt. Svend Jacobsen: Forenin

gens regnskab fint, men der er ofret alt 

for lidt på juniorafdelingen, materiellet 

er i en elendig forfatning, der må kunne 

ofres mere på de unge. 

Tage Terkelsen: dejligt at se en jolle

sejler komme og fortælle, at den er gal 

med juniorafdelingen, håber at general

forsamlingen tænker over dette problem. 

Juniorlederen mente, at der blev of

ret for lidt på juniorafdelingen, samt at 

man manglede maling og værktøj. 

Formanden udtalte til slut, at det jo 

ikke er bare indtægter på juniorafdelin

gen, idet man bl. a. til sejlunionen beta

ler 5 kr. pr. junior, man vil have øjnene 

åbne for forholdet. 

Kl. 22.25 takkede dirigenten for god 

ro og orden og motiverede et leve for 

Sundby Sejl-Forening. 

Sign. Henning Jensen 

Dirigent. 

Sign. Reinhardt Hansen 

Sekretær. 

Til stemmeudvalg valgtes Kaj Guld

beck, Vilh. Lindemann og Poul Nielsen, 

sidstnævnte trak sig senere tilbage til for

del for Leif Halse, grundet opstilling til 

bestyrelsen. 

KLUBHUS 
OG 

FESTER 
Lørdag 13. maj (pinselørdag) stander

hejsning kl. 16. 

• 
Søndag 14. maj pinsefest i klubben 

• 

Onsdag 24. maj aftenkapsejladserne be

gynder. 

• 
Fredag 23.juni Set. Hansfest. 

• 
Lørdag 12. august svagføretur. 

* 

Søndag 20. august Kastrup Sejlklubs ju-

bilæumssejlads (Amagerkreds hoved-

kapsejlads). 

• 
Lørdag-søndag 2.-3. september manne

tur. 

• 
Lørdag 7. oktober afriggergilde. 

• 
Søndag 15. oktober tur til motorbåds-

klubben »West«. 

SHORT STORY 
April 

Forårskriblen 

virkelyst, 

ud til båden 

slibe, male, lakere, 

svede pu-ha 

af med jakken 

småregn, 

ingen jakke på, 

hold i ryggen, 

aften, 

snue og hoste 

hvert år, 

aldrig klogere 

ak! ja. 

Tak! 
Tak for den meget smukke opmærk

somhed vi har modtaget. Den har glædet 

os overordentlig meget. Vi siger samti

dig tak for hyggelige timer, vi har haft 

i vinterens løb, og vi håber begge, de 

stadig kan fortsætte. Samtidig ønsker vi 

en stadig fremgang for junior afd., og vi 

håber, sæsonen må blive god, så SSF's 

stander kan blive vist på værdig måde, 

den forpligter nemlig, støt kurs fremover 

og endnu en gang tak. 

Med sej lerhilsen 

Karla og Olfert Nielsen. 

Nye medlemmer 

som søger optagelse 

SundAy SejjØføjiwinq. 

Aktive 

Villy Reich, 

Ved Havnen 4 B, Kst. 

Mtb.jolle »Anna«. 

Frank S. Laursen, 

Øresundsvej 51, S. 

Plan jolle »Boat-Fair«. 

Juniorer 

Peter S. Nielsen, 

Vejlands Allé 30, S. 

Passive 

Cornelius Nielsen, 

Wibrandtvej 8, S. 

Ingeborg H. Hansen, 

Parmagade 58, S. 

Svend E. Pedersen, 

Teglværksgade 14, 0. 

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. 

Autor. 
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Navigationsudervisningen 

Så gik vintersæsonen for det store na-

vigationshold. Jeg vil først rette en tak 

til læreren, der har ofret en vinter for 

SSF. 

Navigationsholdet sluttede mandag d. 

13. marts undervisningen med en afslut

tende eksamen. Der var 21 elever, der 

bestod prøven. Et meget fint resultat. Da 

vi startede på opgaverne, var der meget 

stille i salen, man kunne ligefrem mærke 

spændingen i luften, hvad jeg betragter 

som et cadeau til navigationslæreren. 

Herved vil jeg takke de medlemmer, 

der velvilligt mødte op til eksamensafte

nen for at se, om alt gik rigtigt til, og til 

sidst til de 21 elever, som bestod: til 

lykke med eksamensbeviset. 

Skolebåden 

Der er endnu plads at få om bord 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 øveslesbåden sejlklar, så 

derfor meld dig førstkommende torsdag 

på kontoret og snak med mig. Kontor

tiden er fra kl. 19.00-20.30 hver torsdag. 

Klargøringen af øvelsesbåden begyn

der første week-end i april. 

Poul Nielsen 

skolechef. 

Undertegnede efterlyser lærer til som

mersæsonens sejladser. 

Skolechef en. 

Til juniorerne 
Forårsklargøringen, vil jeg lige gøre 

opmærksom på, er begyndt, og det fore

går alle Søn- og helligdage fra kl. 9-30, 

samt lørdag fra kl. 14. 

Da man stadig mangler en snes juni

orer, gør jeg herved opmærksom på, at 

hvis de ikke viser sig, vil de blive slettet 

af bådeholdene. 

Der er endnu pladser til sommerferie

turen, interesserede skal melde sig til ju

niorlederen og ligeledes melde junior

lederen, hvis de ønsker at købe rednings

vest igennem klubben. 

Juniorpokalen. 

Juniorpokalen er udsat i 1967 af DS 

med det formål at støtte juniorarbejdet 

i de danske sejlklubber. Pokalen skal 

vindes 3 gange i rækkefølge eller 4 gange 

i alt, af samme klub, for at blive ejen

dom. 

Der sejles om pokalen én gang om 

året og så vidt muligt på skift mellem de 

forskellige landsdele. Sejladserne må ikke 

ske i forbindelse med noget andet sejl-

sportsarrangement ,hvori der deltager an

dre sejlere end juniorer. 

Kun juniorer fra klubber under DS, 

der som øvelsesbåd benytter juniorbåden 

af KDY-typen, kan deltage. Hver del

tagende klub må højst stille med 2 ju

niorbåde, som vedkommende klub skal 

være ejere af. 

Vi har fra firmaet Sadolin & Holm

blad AIS og pladsmanden Svend Schack 

som gaver modtaget maling til junior

bådene. 

Juniorafdelingen takker disse givere 

hjerteligt for deres offervilje og håber, 

det gode eksempel vil smitte, så vores 

nye båd snart vil være inden for række

vidde. ]nniorudvalget. 

Ang. Juniorbåden 
Under eventuelt på generalforsamlin

gen den 14. marts blev der sagt fra flere 

medlemmer, at Sundby Sejl Forening som 

den store sejlklub, den er, ikke kunne 

være bekendt at have en uklasset junior

båd i sin flåde. 

Man kunne ikke forvente, at junio

rerne havde nogen interesse i at sejle med 

den, når den ikke kunne sejle kapsejlads 

eller være med nogen steder. 

Inden jeg kunne få sagt noget, havde 

jeg de første bidrag i hånden til en ny 

juniorbåd. 

Det glæder mig, at medlemmerne har 

denne indstilling for den gode sag. 

Juniorafdelingen har selv sparet ca. 

4000 kr. op til dette formål. Og jeg an

befaler medlemmerne at støtte med et bi

drag lille eller stort, listen vil komme her 

i bladet. 

Bidragene modtages af vor kasserer, 

juniorleder og mig. 

Vi har i denne måned modtaget kon

tante bidrag til anskaffelse af en ny ju

niorbåd af følgende medlemmer: 

A 173 Sv. Larsen. A 650 Jens Andersen. 

A 156 Holst Jensen. A 355 M. Andreasen. 

A 243 Poulsen samt K. G. 

Der er i alt indkommet 430 kr. 

Sv. Larsen, 

formand. 
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Hvordan skaffer man penge 

til et skiv? 

Det er der sikkert mangen en skipper-

skudeløs, der går og tænker på, især her 

i forårstiden, når den stakkels skudeløse 

går over bådpladsen og ser alle kamme

raterne i sving med at gøre deres både 

i stand til sæsonen. 

Medlemsbladet vil nu prøve at hjælpe 

jer. 

Vi bringer her nogle oplysninger fra 

bankerne, om hvordan I kan låne penge 

til ønskeskibet. 

Bankerne har noget de kalder for et 

opsparings-lån, og her er betingelserne: 

Man opretter en konto, og forpligter 

sig til at indsætte et bestemt beløb hver 

måned, mindst kr. 50,00, men gerne 

større. 

Efter 12 måneder kan man låne i ban

ken lige så meget, som man har indsat. 

D.v.s. at man nu kan disponere over en 

kapital der er dobbelt så stor, som det op

sparede beløb. 

Efter 18 måneders opsparing kan man 

låne ll/2 gang af det opsparede, og efter 

24 måneder det dobbelte. 

Alt sammen uden kautionister eller 

anden sikkerhed. 

Højeste lånebeløb er 15.000 kr. 

Tilbagebetaling skal ske over henholds

vis 12 måneder. 27 eller 48. 

Vi tager et eksempel: 

Vi har forpligtet os til at indsætte 100 

kr. månedligt, efter 2 år har vi i banken 

indestående 2400 plus renter. 

Vi kan så låne 4800 kr. d.v.s. at vi så 

står med 7200 kr. i hånden, en god 

hjælp til drømmens opfyldelse. 

Og man bestemmer selv om opsparing 

og dermed lånet skal være større. 

Red. 

HUSK 
at i tiden fra 1. april til 31. 

maj, begge dage incl. - MÅ 

der ikke anvendes elektriske 

slibemaskiner på søn-

og helligdage. 

Dragør 

Dragør havn var før i tiden en idyl, 

en køn stille havn, man søgte ind til, 

enten på vej til eller fra ferie, eller måske 

kun på en weekend tur, når man ikke 

havde lyst til en længere tur, da var der 

en herlig fred og ro i havnen, en hvile 

for os bymennesker. 

Men alt dette er forbi, nu er der mere 

fred og ro midt på Rådhuspladsen i Kø

benhavn en søndag eftermiddag, end der 

er i Dragør havn en sommersøndag. 

Man var forberedt, allerede da de be

gyndte at udbedre havnen og at lave 

færgeleje. 

Men at det skulle blive så slemt som 

det er nu, det havde man alligevel 

ikke tænkt sig. 

Kommer man nu sejlende til Dragør, 

skal man være meget heldig for at finde 

en plads i havnen, hvor man kan ligge 

i fred og ro, i de fleste tilfælde er der 

overhovedet ikke plads i havnen, den 

overvejende del af havnen er optaget af 

lokale både. 

Næ - skal man til Dragør nu, så skal 

man komme i bil, for bilerne det er 

Dragør-kommunes kælebørn, nu spørger 

man: Hvad har biler med havnen at 

gøre? Det har jeg også prøvet på at få 

besvaret, men forgæves. Dragør kom

mune mener vist, at lystbåde og biler 

hører nøje sammen, for hele området ved 

havnen er indrettet til parkering, og bi

lerne breder sig overalt, der er plads nok 

til dem, og vel at mærke ganske gratis, 

vi andre der besøger byen, kommende 

fra søsiden, kan knap nok få stævnen ind 

i havnen, før vi bliver afkrævet havne

penge. 

Til gengæld kan vi dårligt gå over 

havnepladsen uden at risikere liv og lem

mer for kørende biler, bliver man i sin 

båd, kan man sidde og nye larmen og 

udstødningsgassen fra bilerne, en dag er 

man vel så heldig at få en bakkende bil 

ned i sin båd, men det betyder vel kun, 

at der så er en lystbåd mindre, for bi

lerne skal, trods al logik, være i havnen. 

Men hvis man tør vove at passere hav

nepladsen, og er sluppet heldigt op i 

byens små gader, så finder man alligevel 

den ro og fred man søgte, der har Dragør 

stadig sin gamle idyl, lad os alle ønske, 

at den må blive bevaret mange år frem

over. Gubbefar. 

ADVARSEL!! 

Til stikkene på El-masterne 

må KUN tilsluttes dobbelt-

isolerede maskiner, der er 

mærket således 

S O M M E R E N  1 9 5 1  
(Fortsat) 

Efter at bøfferne havde fordelt sig lidt, 

tojg vi op til bal på Mølleberg, med

bringende lidt D.D.S., som vi hyggede 

os med i selskab med venner. 

I ekstra godt humør forlod vi Mølle

berg og trallede ned mod havnen. Her 

var der måneskinsdans på kajen til to

nerne fra et skipperklaver, som flittigt 

blev bearbejdet af en gammel svensk sø

mand. Musikken bevirkede, at vore nyn

nende stemmer blev noget kraftigere, på 

vejen ud til »Rylen«. Her fik jeg lidt 

besvær med Rasmus, han ville ikke entre 

ned i køjen, men ville absolut sove her

oppe på en bænk. - Nå, jeg fik dog, 

trods mit medtagne stemmebånd, overtalt 

ha til at søjge under dæk. Jeg skyndte mig 

med at falde i søvn, før Rasmus forsøgte 

at vælte »Jericos murer« med sit basun

snork. 

Næste morgen, onsdag den 22., stillede 

tolderen trofast som sædvanligt til mor
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genbajeren og passiaren. Med et lunt blik 

i øjnene, mindede han os om aftenen 

forud, ved at gøre os opmærksom på, at 

så lystige vi kom fra byen, ikke kunne 

være af det, man dér fik serveret. 

Vi gav ham ganske ret og inviterede 

ham til en lille afskedsfest sammen med 

to unge damer, kaldet »Brask« og 

»Bram«, Knud (en ung dansk musikstu

derende mand), Carl-Kok og kapelme

steren fra Mølleberg. Senere hoppede 

tolderens hund om bord, også den blev 

der plads til. 

Det blev et hyggeligt samvær, der des

værre måtte afbrydes kl. 15,00, for at vi 

kunne gøre klar til at forlade Mølle. 

Vejret: Gråt med byger. Kl. ca. 14,00 

klarede det op. Kl. 17,15 blegt solskin. 

Kl. 16,00 smed tolderen vor sidste for

bindelse med land, og vi stævnede mod 

havnehullet, medens vore venner ivrigt 

vinkede - god tur. Det sidste jeg hørte, 

var vor hjertensven »tolderen«, der råbte: 

- Kom snart igen - !!! 

Det var med en vis vemid, vi lagde 

Mølle agter. Det er altid kedeligt at 

måtte forlade mennesker, man synes om. 

For en let brise fra NV skød vi genvej 

mellem stenrevet og mærket, og snød der

med vind og strøm for en del krydssej

lads. Bag os strakte Kullens høje mørke 

granitkam. 

Kl. 18,00 satte vi kroge ud i søen. 

Kl. 18,30 bid. En makrel (23,5 cm), 

blev halet indenbords. 

Kl. 19,00 halede vi makrel nr. 2 in

denbords (31 cm). 

Jeg var efterhånden godt træt og søv

nig og sad faktisk og smånikkede, hvor

for jeg foreslog Rasmus at opdele vagter, 

for ikke at vi begge skulle falde i søvn 

på en gang. Vi blev da enige om, at jeg 

skulle tage vagten fra kl. 21,00 til kl. 

24,00. 

På slaget 24,00 vækkede jeg skånsels

løs Rasmus, der snart efter tørnede ud, 

og meget snart efter befandt jeg mig på 

langt i min køje. Langt inde i søvnens 

rige. 

Atter kom turen til vagttørn til mig. 

Her påstår Rasmus, at da han endelig 

fik vækket mig så meget, at jeg kunne 

bruge tungen til tale. Snerrede jeg uden 

at gøre tegn til at stå op: 

- Du kan jo bare lægge dig. 

Hvorefter jeg vendte mig om på den 

anden side og var som bevidstløs. 

- Når Rasmus påstår det, tør jeg ikke 

protestere. 

Bagefter sagde Rasmus: 

- Jeg turde ikke gå ned og lægge mig, 

sådan som vi drev rundt, og for at holde 

mig fri for søvn og morgenkulde, fandt 

jeg snøre og pilk frem. 

Godt klaret, Rasmus. 

Jeg tror klokken var slagen fem torsdag 

den 23., da jeg igen sad ved pinden i 

let tåge, der fik mig til at finde kom

passet frem. Det var ikke let at holde kur

sen, da der kun af og til kom et pust. 

Kl. 6,15 kom solen til syne, bleg og 

uoplagt. 

Det var nu mere strømmen, der gjor

de, at der var fremdrift. 

Agterude - højt oppe, meget højt oppe, 

rejste Kullen sig op over tågesløret, som 

et fata-morgana. Det må være det der 

kaldes en luftspejling. 

Kl. 8,00 var vi ud for indsejlingen til 

Hoganås. En let brise fylder nu sejlet og 

giver os mulighed for styring. Kullens 

høje granitryg, der før sås strække sig fra 

et stykke inde i land til trodsigt at skyde 

sig ud i havet, som en kæmpemole, var 

nu helt indhyllet i en »Toga« af tåge. 

Den lette brise var snart opbrugt. Alt 

tegnede til at skulle blive en smuk og 

varm dag på havet. I ny og næ kommer 

et pust, som jeg benytter til at holde fri 

af grundene ud for Hoganås, som strøm

men sætter os tæt til. . 

Kl. 8,10. Tågen kommer væltende med 

fornyet styrke N fra, og har snart ind

hyllet os i dens klamme kappe. Tågehor

net bliver lagt frem, klar til brug. 

Et enkelt hul i tågetæppet, med en 

skorsten i midten, lader os ane, at vi 

stadig er ud for og tæt på Hoganås, så 

der må nu være lidt strøm fra S, og lidt 

småpust. Det hænder at tågemuren rev

ner, og i sådan en revne konstaterede vi, 

at vi nu var drevet nord for Hoganås. 

Kl. 9,00 kunne vi igen holde kursen S, 

med svag brse fra V t SV, skiftende med 

pust fra N t V. 

Kl. 10,00. Alt omkring os er uigen

nemtrængelig tåge. 

Kl. 11,25, brise fra V. 

Kl. 11,35. Medens jeg tilbereder en 

ret makrel, ser vi en mærkelig mørk, slø

ret plet, ret a.gter. Ingen af os tør sige 

hvad det kan være, men vi er begge sikre 

på, at der er noget, så vi størrer trylle

bundet derud, søgende en løsning. Snart 

fremtoner pletten større og samtidig 

mørkere, for snart efter at få os til at 

tro, det er en damper. 

Rasmus for helvede - en damper, her 

- så tæt på Hoganås-grundene!!! 

Vi giver signale med tågehornet, men 

jeg siger til Rasmus: 

- Enten står den damper snart på 

grund - ! Eller osse har vi overhovedet 

ingen anelse om, hvor vi befinder os. 

Udover at vi er om bord i »Rylen«. 

Stadig blev det damerlignende skygge

billede uhyggeligt større. Vi var begge 

uforstående over, at det styrer lige ned 

på os - Han må da for helvede kunne 

høre vort desperate tågehorn, siger jeg 

til Rasmus. 

Vi var, i vor anspændte lettelse, ved at 

bryde ud i et glædesudbrud, da det nu 

ganske tæt på, viste sig at være en lille 

motorbåd, hvor føreren stod oprejst bag 

vindspejlet, så det på afstand havde lig

net en høj kommandobro. 

Jeg var glad for at Rasmus havde set 

det på samme måde, for ellers tror jeg, at 

det var mig, der var bevet tosset. 

Ham »kommandobroen« sagde, at da 

han observerede os, styrede lige på os, 

for at spørge om vej til Hornbæk - ! 

Kl. 12,00 halede vi en makrel inden

bords. 

Kl. 12,10 frisk brise fra NV. 

Kl. 13,30 stærk tiltagende sigtbarhed. 

Senere jævn vind N t NV. 

Kl. 16,30 stod vi Helsingør lystbåde

havn ind, med 241/2 tme bag os. 

Aldrig har jeg set Kattegat så roligt 

og mild. Sejlføringen havde været stor

sejl, fok og klyver. 

Fredag den 24., ophold i Helsingør 

hvor vi havde besøg af bekendte der 

overnattede hos os. 

Lørdag den 25, kl. 13,25 stod vi gæst

frie Helsingør lystbådehavn ud. Farvel -

altid smilende og hjælpsomme havne

foged, fra havnen, der ta ger en rimelig 

afgift. 

Kurs mod Helsingborg. Fantastisk 

strøm nordpå. Vinden S. Vi måtte gøre 

et kryds, lige nord for Helsingborg-mo
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len, halvt ud i Øresund, for på næste ben 

at ramme indsejlingen. 

Et virvar af færger, rutebåde, tank

både og lasfcbåde jog om ørerne på os. I 

første omgang redede vi os over ved en 

kulbunke-kaj, indtil vi så vort snit til at 

søge over mod frihavnsbassinet, hvor 

broen for lystfartøjer findes. Pludseligt 

lyder et hæst vræl fra et horn foran for 

tværs om styrbord, hvor en lilleput-færge 

var på vej tværs over havneindløbet. 

Dens eksistens anede vi ikke, så den gav 

os et helt chok, og det var givet, at den 

ikke havde for vane at gå af vejen. Nå, 

senere blev vi glade for denne lOøres-

færge, der hurtigt satte os i forbindelse 

med byen og dens butikker. 

Vi ankom til Helsingborg kl. 17,30, 

og kort efter kom tolderen med minia

ture-færgen over for at se vore papirer. 

Søndag den 26., ophold i Helsingborg 

og besøg i Folkets park. 

Mandag den 27. 

Grundet regnbyger med tildels usigt

bart vejr med vinden svingende S til SØ, 

forbliver vi, hvor vi er. Mellem regnby

gerne stak jeg hovedet udenfor, og hvem 

siger goddag oppe fra kajen? Ja, mind-

santen — det var det skibsbrudne par fra 

Landskrona, der nu havde deres bil med. 

De fortalte, at de nu havde fået udbe

talingen af skibsforsikringen i orden og 

nu tog en tur op i Sverige for at købe 

nogle tæpper o. 1. til deres hjem, og så 

i øvrigt gå i land, vel sagtens for stedse. 

Tirsdag den 28. 

Ophold i Helsingborg. Stærk blæst fra 

S, senere kuling. 

Vi gjorde en udflugt til Rå, syd for 

Hålsingborg. Det var forresten en mor

som tur med sporvogn, lige ud og om

trent langs kysten, med spor forude så 

langt øjet kunne se. Det var som de 

ingen ende havde. Efter at have set hav

nen og byen dér, tog vi tilbage. 

Onsdag den 29. kl. 18,25 stod vi Hål

singborg havn ud, med gæster om bord, 

til Helsingør. Vinden S. Vi havde forban

det svært ved at finde indsejlingen og 

havde stirret os blinde på lysene der

nede. Da jeg pludselig ser NV-molens 

kaj belysning om bagbord. Nu klar over, 

at vi befinder os mellem bådehavnen og 

Marienlyst, på vej op i klitterne, får mig 

til at dreje hårdt bagbord idet jeg råbte: 

- Pas på bommen! 

Forskrækket ryger de andre i dørken, 

men snart efter er alle rolige da vi be

finder os mellem molefyrerne på vej ind 

i lystbådehavnen, kl. var blevet 21,30. 

Torsdag den 30. 

Kl. 14,28 lettede vi igen fra gæstfrie 

Helsingør. 

Farvel havnefoged og på gensyn. 

Let brise fra N til NV. 

Sejlføring: Storsejl, fok og klyver. 

Kl. 16,30 skiftede vinden til S til SØ. 

Kl. 18,45 stod vi ind i Båckviken havn 

på Ven i let brise. 

I betragtning af, at det skulle være en 

rigtig afslapningsferie med drivertliv, så 

var dette den bedste sejlstrækning. 

Fredag den 31. 

Vandretur til Norreborg med grundig 

gennemgang af det nu nedlagte teglværk. 

Kl. 17,30 forlod vi Båckviken med 

kurs mod Landskrona, hvor vi ankom kl. 

18,40 i brise fra N til NV. 

Lørdag den 1. september. Ophold i 

Landskrona. 

Søndag den 2. kl. 6,45. Fantastisk -

var det 6,45 ? ? ? 

Jo - det må være rigtigt, for det står i 

dagbogen med to tykke streger under. Så 

fantastisk tidlig forlod vi altså Lands

krona med finalekurs og søndenvind mod 

vor egen hyggelige, heldigvis ikke velfri

serede, havn. 

Sejlføring: Storsejl og fok. Kl. 11,00 

skiftede vi til stormfok. 

Kl. ca. 12,00, da vi befandt os midt

vejs mellem Trekroner og Middelgrunds-

fortet, hørte vi et ildevarslende kri-ik. Og 

da vore øjne så efter lyden mod storsejlet, 

fortsatte lyden i et kri-krast, og der frem

kom en flænge i storsejlet fra ægterli til 

masteli. Så lige, at en skrædder og hans 

saks kunne være det bekendt. 

Bommen blev hurtigt indfanget og 

fastgjort, så vi kunne komme til at gribe 

ind over for den genstridige gaffel, der 

opførte sig uden mindste respekt for dens 

misforståede frihed. 

Efter at stumperne var samlet og fast

surret, forsøgte vi at arbejde »Rylen« ind 

ad Kronløbet med stormfokken. Vi drev 

imidlertid forbi mod stensætningen til 

skudehavnen. Så der var ikke andet at 

gøre end at forsøge Tuborg havn. Umid

delbart før manøvren kom en stor lyst

yacht »Dorana« fra KDY os til undsæt

ning og bjærgede os ind til bådehavnen 

ved Langelinie. Endnu engang tak til 

»Dorana«s besætning for den hurtige og 

uopfordrede assistance. 

Havnefogden her, på dette tidspunkt, 

var af en diametralt modsat natur af 

havnefogden i Helsingør. Han her ville 

helst smide os ud igen, men vi fik dog 

overbevist ham om, at i det vejr, med 

kryds til S.S.F., med et todelt storsejl, 

kunne han ikke smide os ud i. Fra et tid

ligere besøg vidste jeg, at et par cigarer 

kunne have forandret indstillingen hos 

ham. Jeg har intet imod at yde en er

kendtlighed, men i denne situation ville 

jeg væmmes ved at købe lidt velvilje. Så 

havnefogden og vi skiltes med sure mi

ner. 

Næste dag glædede vi havnefogden og 

os med at stikke af for vort kraftigt re

bede sejl. I gunstig vind kom vi til sikker

hed i S.S.F. 

N. O. N. 

I ANLEDNING Af 

SUNDBY SEJL-FORENINGS MEDLEMSBLADS 

25 ÅRS JUBILÆUM 

AFHOLDES RECEPTION I KLUBHUSET 

DEN 1. MAJ KL. 10-12. 

BESTYRELSEN. 



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. O.tfOO.OO 

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

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 
2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 
lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 
i over 30 år. 

v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

S.A.K.H. 
Rekvirer tilbudsliste over brugte fartejer, 
udvalg for over 5 mill. kr. tilsendes gratis. 

F O R H A N D L E R  A F  2 3  J O L L E T Y P E R  

5,5 meter SEE MAN glasfiberjoller. 

WATERLAND 600 & 700 fra kr. 34,000,00. 

CHRYSLER påhængsmotorer — Vandski — 

Fiskeudstyr — Sammenklappelig Glasfiber

båd på Trailer — Samt Skandinaviens 

billigste SAGA, SEA CAMP Hardtop Glas

fiber m/ 4 sovepladser, 5 meter plus 1,78. 

Vægt 300 kg, pris 10,400,00 kr. u/ motor. 

Stort norsk program kan forevises ! 

t  B E S Ø G  V O R  U D S T I L L I N G !  4  
DEMONSTRATION af alle jolletyper og motorer. 

SI V II Sumlkrog'Mgade 3 - K Itlivn. O 
I Al m Mi Telt .  (Ol)  29 5? 8© 

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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Foto: Reinhardt Hansen 
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Husk postgiroen 56516 
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DET FØRSTE FORSØG -  FRA 1939 

snut l 
"Hor kunde Plødsman-

den efterlyse Ejerman
den til en Kasse Værk
tøj, som han her fundet 
paa Pi8dsen og meddele 
at Optagning af Baede 
begynder fra og med den 
t . Her"kunde vi faa et 
vide,, hvilket Værktøj 
Foreningen har til vor 
Raadighed. Her var der 
i Vinterens Tid Lejlig
hed til at faa at vide 
hvorledes man nu skal 
bunabehandle ( for 
looo' Gang osv. osv. 

A 

Under dette Mærke 
kunde et Medlem faa 
o pta ge t, a t ha n ha v 
købt Baaden '"dot el.  
det" ligesom Meddelel
se cm at han sælger sin 
Baad -  selvfølgelig 
uden Vederlag -  da saa-
dan Meddelelse siges 
at have stor Interesse 
for Foreningens Medlem
mer . 

fek. fiAz^&n. 
Hvor mange af os lig

ger ikke inde med en el
ler anden god Ide, som 
kan komme andre t il  
Netop en Spalte t il  Ud
losning for disse er sik
ker paa en Interesse fré 
alle Sider. Her maa kun
ne gives mange gode An
visninger paa Motorind
stillinger - Tegninger 
med Anvisninger t il  
Fremstilling af et og 
andet eller den kyndige 
kunde give Anvisning paa 
en Løsning af Skøde- og 
Sejlproblemer. Fagfolk 
kunde- man faa t il  at si
ge et og andet om deres 
Speciale det. være sig 
Sejlets Størrelse eller 
Motorens Indsugning, 
Behandling af Daic med 
Maling - Træsorternes 
Egenskaber og Skavan
ker, for skulde der 
ikke i  en Forening 
pas I4.00 Medlemmer være 
'Folk der vidste Besked ? 

f . Vi 

V M II I3> IL kJ 

Udgivét første Gang til .Torskegildet 1939 ~ 
,-n1 

S , O J  
lille M^na i Havsnød i 

Netop en Redningstjana for. 
Se ils sportsfolk. En lille-beske
den Udgave af et Forsleg til en 
ny Samling af Klublivet i "Sund
by Sejlsportsforening. En haardt 
tiltrængt Saltvandsindsprøjtning 
Vi er en Del, der her. fundet at 
en Samling'ef Foreningens .Medlem
mer er nødvendig for et Interessen 
for Foreningen kan fremme s..I et 
Møanedsbled kunde dette foregaa 
pas en fornøjelig og let Maade. 
Her,er det let for Bestyrelsen 
til Stadighed et staa i Forbindel
se med Medlemmerne! Her er det-
muligt fer Kapsejlere at følge 
med i egne og fremmede Resultater 

Her kan Motorbaedsfolk samles cm Motorer og Forbrug 
Her kanman faa købt og solgt,Baede. Hor kan Forslag 
til .Langture beskrives. Kyndige Fclk kan fortælle .orr. 
gode'Ankerpladser, om Fejl ved Motorer, her kan kis
ges her- ken roses. Kort sagt, dette lille Maanedsblad 
kunde blive en fornøjelig Hilsen fre Medlem til Medlem 
fra Bestyrelsen til Medlemmer cg omvendt "En maansd-
lig Generalforsamling" modsat hvor Meninger-kun udveks
les en Gang aarligt. - Alt hvad der kræves, er at 3-Ij. 
Medlemmer peetager sig at samle.Stoffet og Foreningen 
bekoster Udgifterne, disse ken med Bestemthed siges 
et ligge omkring 5-1° Øre pr< Nr. I foreliggende Ud
førelse. Kogen Indtægt ken sikkert paaregnes i Form. 
af Annoncer. Nu er Sagen bregt frem og SEJLEREN har-
Ordet . -

»Den ejettnte redaktør« ... 
»Den gamle redaktør« er blevet op

fordret til at skrive en artikel i medlems

bladet i anledning af 25 års dagen for 

udsendelsen af det første medlemsblad. 

Det med »den gamle redaktør« har 

jo altid haft en komisk drejning, så det 

er nok bedst, at jeg ikke tager opfor

dringen for højtidelig — 

Der er jo sejlet nogle sømil i SSF si

den jeg nedlagde mit hverv som redak

tør og siden vi udgav det første num

mer af SSF. Derfor er det lidt svært at 

vide, hvad jeg i dag kan fortælle alle 

de mange nye medlemmer, som i dag har 

hjemme i SSF. I har det for øvrigt rart 

i dag, takket være ting som blev grund

lagt for 25-30 år siden af mange gode 

fremsynede bestyrelser og personligheder. 

Jeg må ønske jer til lykke med så godt 

I har fulgt sagerne op til dato og stadig 

haft held til at finde gode folk til at 

føre foreningen frem til den høje stan

dard, den har i dag. 

Sådan var det ikke dengang vi be

gyndte udgivelsen af dette blad -

Det begyndte så godt jeg nu kan hu

ske det med, at vi havde haft en revy, 

dengang spillede man nemlig revyer, ofte 

2 dage med fyldt sal i Markmandsgade, 

ja, jeg husker et år vi havde fyldt hele 

Hollænderbyen, det var skam noget man 

så frem til med store forventninger. 

Efter en af disse revyer havde jeg til 

en fest fremstillet et lille duplikeret blad. 

I den daværende bestyrelse sad blandt 

andet brandmester Henriksen og gas- og 

vandmester Hans Sørensen og guldsmed 

og fordum sejler Carl Nielsen, de fan

gede mig på ideen og vi prøvede at ud

give et medlemsblad. 

Jeg tør godt sige, at SSF allerede fra 

starten fik en god modtagelse og vakte 

opmærksomhed i andre sejlklubber landet 

over. Jeg havde det held at få nogle 

værdifulde medarbejdere. Ing. G. Øster

gaard stod for teknisk afd. og fodrede 

motorfolk med saglighed. Den gode teg

ner og fortæller »Rollo« skabte den helt 

rigtige sej lerstemning og »Gubbefar« Lo

rentzen pyntede på økonomien med an

noncer, der blev for øvrigt aldrig dikte

ret økonomi for blandet fra nogen be

styrelse. 

Vi havde også det held at få startet 

nogle drabelige søslag i form af indlæg 

om foreningslivet, som i krigsårene, vi 

i mellemtiden var kommet ind i, trængte 

til at renses. 

I dag kan jeg såmænd godt røbe, at 

den meget skrivende »Sejlerpige« vi i de 

år mødte i bladets spalter, og som gav 

os nogle drøje hug og svidende sandhe-
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Vor udsendte Medarbejder beret,ter: 

Efter et Formanden havde budt Forsamlingen 
Ve1teommen og udtalt sin Glæde over at der ikke 
var mødt flere Medlemmer, meddelte han, at-det 
ved Forhandling med Magistraten var lykkedes ham 
at fastsætte Dagen for Generalforsamlingens Afhol
delse, samt at der ved velvillig Imødekommenhed 
fra samme autoritative Side kunde opstilles 
følgende Dagsorden: 

Punkt 1. Valg af Dirigent. 
2. Protokol. 
3. Beretning 
Ly.  Regnskab 
5- Forslag 
o. Valg 
7. Eventuelt. 

Til Dirigent foresloges samtlige Medlemer, men. 
da det viste sig at de nærværende Medlemmer under 
den følgende Diskussion var meget fraværende, 
samledes man om Valget af en Brandmand t il  Diri
gentposten,. for som et Medlem sagde, 3aa kunde 
der da ikke blive "Brand i  den". Et Medlem'mente 
at det ikke -var heldigt at slaa saa mange Stillin
ger sammen, han kunde gaa med t il  at Formand og 
Brandmand kunde- forenes som hidtil,  saa en anden 
Mand blev valfrt.  Af Beretningen £k fremgaer st 
Formanden havde forhandlet med Magistraten om Ind
læg af Vand paa-Havnepladsen, men her blev han 
aforucto af et. Medlem af "Piraten" som mente at der 
var Vand norC paa Pladsen, især i  den sydliga Del. 
Formanden oplyste at det var Drikkevand det drejede 
sig om oc :  man var i  Stand til  at tilbyde: En 3.6" 
Ledning nedlagt i  Strandvejen fra Ørssundsvej t il  
KolmbladsgadeEn Lodning fra Strandvejen til  
Havne indløbet og 12 Haner t il  de rae re'  fjernt
liggende Baade. Om Priserne kunde intet oplyses ur.de 
cte nuværende Forhold, men Fermanden anbefalede .at 
man stemte for. Forslaget under Hensyn t il  de stis-en
de ølpriser. fortsættes næste Side. 

Genera 1ferscmlingen. 
"Formanden modSeits~ et der var plantet Træer fra 
sløjfeda Kolonihaver, mon disse'vilde ikke vokse, 
hvad der forbavsede Tilhorerne da fisre havde fun
det Dasser i' og paa Jorden paa trykt "Voksbamner" 
.Formanden omtalte Pinseturen og honstliada til Med
lemmerne at de ventede med at blive søsyge til de 
var udenfer Havnen, for ikke at forurene Vandet. 
De store Sten i Indsejlingen var blevet fjernet 
efter Tilbud fra samme-Mand paa 250-I50-I00-50 Kr, 
Det billigste blev foretrukket.da Arbejdet var ens. 
Flore Medlemmer gjorde opmærksom pea at. Tang drev 
ind i Havnen og sank 3ea Dybden blev Mindre og Van
det mere mudret og man mente at den sydlige Del ef 
Havnepladsen ver opstaaet pøa den Maede. 

-fortsættes. nxste Kummer. 

B R E V K A S S E .  

Kan-Red. give mig Anvisnig paa Omrigning af min Baad 
Spidsgattertype m. g8mmel Sejlføring. Bøadens Længde 
2o Fod Bredde ij. Fod. -Kaptajn.-

VI vil mene, at svær Dug klippet i passende Læng
der og anbragt paa Snore i en ce, 6 m høj og lf-2" 
tyk Granstamme som afstives til Dækket med J-& svæ
re Snore fastbundet ved 6'' Søm (husk galvaniserede} 
Strimlerne holdes udspændt ved Hjælp af en anden 
Grenstok skal vi sige 2 n Isng og !+•' tyk. Sidstnævn-
to Stok-.bør helst sidde nederst paa førstnævnte 
Stok. Over Roret køn saves én Stol af et Par gamle 
Brædder, hvis man gør foromtalte sidstnævnte Gran
stok fast til førstnævnte og anbringer sidstnævnte 
i omtalte Stol af Brædder sku-Me de.t med passende 
Vind fra Siden give en god Sejlføring'. Kvad angaar 
Forsejl mener vi ikke det er strengt nødvendigt, 
.dels forhindres den i st holdes udspilet nsar Vin
den er pea tværs i omtalte Rig. Sar.dent Forsejl, 
som bestå ar af blødt Tøj kan jo kun holdes helt 
udbredt ved at bindes op af sllerførstnævnte Gran
stok og denne Dug vil da staø ret paa tværs som et 
Flag. For dette øjemed vil vi hellere anbefale et 
rigtigt Flag som kan sømmes paa en rund Pind, hvor
til kan bores et Hul i Dækket.. løvrigt faas i Han
delen gode gangsikre Motorer osv osv osv osv. 

Red.-

der, var »den gamle redaktør« himself -

tilgiv - men det var slemme tider -

Foran mig ligger en skrivelse, hvori 

jeg på Politigården har underskrevet på, 

at der intet sted i vor lille »sprøjte« måtte 

stå noget, som kunne fornærme en i de 

dage ret kendt malersvend Hitler. 

I disse år havde vi samtidig et meget 

rigt foreningsliv. Det lyder tosset, når 

man hører, at det var fordi vi ikke måtte 

sejle med vort skib. 

Tænk nu bare den tanke til ende, at 

der blev lagt en spærrebom tværs over 

havneudløbet og I fik den besked, at i 

sommer kommer I ikke udenfor havnen, 

ja - men sådan havde vi det, og så 

sku' der selvfølgelig findes på noget, 

bestyrelsesfolk, formanden brandmester 

Akilles Jensen, kommunalbetjent Henry 

Madsen og gas- og vandmester Hans Sø

rensen i havneudvalget havde nogle for

færdelige oplevelser og et stort arbejde 

med at værne om det, som var Sundby 

Sejl-Forening værdig. 

Ved hjælp af bladet fik vi i øvrigt i de 

år startet en propaganda for det bygge-

fond, som I idag nyder godt af i jert 

smukke klubhus. 

I de år havde vi også fået en ung 

urolig sejladschef i bestyrelsen, han fik 

skabt røre om juniorsejladsen, og han 

var vel den egentlige starter af SSF's ju

niorflåde, I kender ham i dag som for

eningens formand Sv. Andersen. Gruelig 

meget ondt måtte han igennem før til

slutningen var opnået, jeg tror også vort 

medlemsblad var med i den sag. - Pres

sens magt har jo altid været stor, så stor, 

at man undertiden som redaktør for med

lemmernes blad var bange for at komme 

for langt ud, når bølgerne gik højt, og 

der skulle tages hensyn til, at ikke alle 

foreningshændelser var egnet for frem

mede øjne, og så den kendte beskyldning 

om censur. Jeg klarede mig nu ofte med 

»på grund af pladsmangel«. 

Blev dette ikke meget om bladet, og 

mere om foreningen, er det fordi for

eningsliv og blad altid var og skulle være 

det samme. 

Alle de mange som gav stof til bladet 

i min tid er desværre borte - Leo på mid

terbroen, som altid mente det ku' nytte 

noget, hvis han hørte flasker klirre i 

sækken, Hans Sømand, den udmærkede 

riggerlærer, som udprovianterede i 14 

dage før sommerturen, Hans Skolebe

tjent, hvis båd vi »byttede« med et lyst

hus, gode gamle Theodor, som lavede 

mit flotte skib »Marianne« om til ind

købssted for tomme flasker, medens jeg 

var gået i land, og mange, mange flere, 

som gav liv i klubben. Foreningen har 

imidlertid også det held stadig at have 

nogle af de allerførste igangsættere af 

foreningslivet aktive endnu. Ved mit sid

ste besøg så jeg for bare at nævne nogle 

folk, Sejrbo og Harald Hansen, nogle af 

de første, som mødte op med klassebåde 

og repræsenterede SSF på landets kap

sejladsbaner, lad mig ikke glemme Mar

tin med alle sine fidusbåde, der var 

altid godt stof til bladet der. 

Tilbage er så at ønske det kære barn, 

man satte i verden for 25 år siden, til 

lykke med fødselsdagen: »Jeg er glad 

for at se så pæn en ung mand, du er ble

vet, du har haft dine dumme ungdoms-

fejl, som vi alle skal igennem i lømmel

alderen, men vi kan hviske dig i øret, at 

vi er lidt stolte af dig og nødig vil miste 

dig - du længe leve!« 

Sv. Aa. R. 
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MEDLEMSBLADET 25 ÅR 

Sundby Sejl-Forenings medlemsblad 

har nu i 25 år bragt meddelelser m.m. 

ud til medlemmerne i S.S.F. Vi kan tak

ke Sv. Aa. Rasmussen, der var foregangs

mand og kæmpede for, at vi fik et med

lemsblad indført i foreningen .Hvad skul

le vi ellers have gjort i bestyrelsen, når 

der skulle sendes meddelelser ud til 850 

medlemmer, man ville da have fået skri

vekrampe inden kuverterne var færdige. 

Når jeg ser tilbage på den årrække, 

der er gået siden bladets første nr. ud

kom den 1. maj 1942 har det bragt man

ge gode artikler af oplysende art såvei 

som sommerferieture og langtursberetnin-

ger. Der er dog en langtursberetning, jeg 

særligt vil fremhæve og det er Carl Niel

sens beretning om »Nordkaperens« tur 

jorden rundt med Sundby Sejl-Forenings 

stander vajende fra mastetoppen. Det var 

en god præstation vore 3 medlemmer ud

førte. 

Breve og hilsener fra andre klubber i 

landet, om deres klubforhold og lignende 

er jeg personlig meget glad for at læse i 

bladet. Det er ligesom vi sejlsportsfolk 

kommer mere i kontakt med hinanden, 

når vi mødes ude omkring i havnene. Jeg 

vil samtidig benytte lejligheden til at 

sige til landets sejlere. I er altid velkomne 

i Sundby Sejl-Forening dersom jeres fe

rietur går forbi vor havn. 

Vi har haft 4 redaktører i den årrække, 

bladet har eksisteret. Først Sv. Aa. Ras

mussen, så afdøde Einer Nielson, der

efter Thorkild Langelund også kaldet 

»Rollo«, som efterfulgtes af vor nuværen

de redaktør Martin Andreasen. 

Der har blæst megen en storm igen
nem S.S.F. i årene, der er gået, og mange 

artikler burde ikke have stået i bladet, da 

utilfredshed hører hjemme på en gene

ralforsamling og det er der, man skal 

give sine meninger til kende så eventu

elle fejl kan blive rettet. Fra min start 

som formand har redaktøren været til 

stede ved bestyrelsesmøderne og kan skri

ve, hvad han vil. Der vil således ikke op

stå noget hemmelighedskræmmeri fra be

styrelsens side, hvilket formodentligt vil 

styrke tilliden. 

Selvfølgelig er der også ting, man kan 

more sig over af indlæg, der var en gene

ralforsamling, hvor unge mennesker ville 

have alle de små haver på nordre side 

nedlagt på en gang. Dette gik bestyrelsen 

imod, vi ville kun nedlægge haverne i 

takt med det omfang, som udvidelser og 

plads krævede. På det førstkomne besty

relsesmøde efter generalforsamlingen 

mødte en af jollesejlerne op med en ar

tikel til redaktøren, da han havde læst 

den, nægtede han at optage den i bladet 

og overgav den til bestyrelsen. Da jeg 

læste artiklen kunne jeg både blive arrig 

og more mig over den; det værste ved 

den var, at jeg blev omtalt som en gam

mel landkrabbe, og at vi skulle have et 

blomkålshoved i standeren. Efter en sam

tale med den unge mand viste det sig, at 

han ikke havde været længere ude på 

sundet, end at han stadig kunne se hav

nen. Og han skulle kade mig en gam

mel landkrabbe, det er da kun til at more 

sig over; den unge mand trak da også 

artiklen tilbage, da han var klar over, 

han ikke var den rigtige til at sætte sit 

navn under den. 

Ja, der er mange minder, man kunne 

skrive om igennem de 25 år, bladet har 

været til, men jeg vil slutte med at ønske 

medlemsbladet »god vind fremover«! 

Sv. Larsen 

Overrumplet 
Det var en dejlig septembersøndag i 

året 1958. Solen skinnede, ikke en sky 

på himmelen alt tegnede til at blive en 

dejlig dag på sundet, det var dengang, 

jeg havde en dejlig motorbåd og tænder 

i overmunden. Jeg får jo nok en af dele

ne igen. 

Vi var lige gået fra kaj og sejlede 

langsomt ud, da vi midt i den store havn 

blev prajet fra midterbroen, kom lige her 

ind; tak tænkte jeg, hvad har du nu lavet. 

Der stod vor daværende formand Willy 

Tanggård Rasmussen og klubbens talent

spejder Carl Hillers og ventede på os, og 

dommen lød: Du kommer til at overtage 

redaktørposten ved vort blad, da Lange

lund pludselig har fået forfald. Jeg 

sendte en venlig tanke til Ing. Østergaard, 

jeg var næsten sikker på, han havde en 

finger med i spillet. Det var ligesom so

len langsomt gik ned; jeg var nok inden 

for det grafiske fag, men skrive det kun

ne jeg ikke påtage mig, så jeg udbad mig 

betænkningstid, men intet hjalp. På ge

neralforsamlingen i oktober blev jeg valgt 

til redaktør, dog med den klausul, at jeg 

nok skulle redigere bladet, men ikke 

skrive det. 

I bladudvalget var, da jeg trådte til, 

Gunnar Østergaard og Carl Hillers og 

uden deres enestående hjælp, var det al

drig gået, de skrev og samlede stof, så 

det var en nem opgave at være redaktør. 

Der gik et par år, så gik Hillers af på 

grund af alder, og Østergaard fik over

talt bladets ekspeditionschef E. Lorentzen 

til at være med i bladudvalget og vi tre 

har i årenes løb ført bladet frem til det, 

som det er i dag. Jeg må dog ikke glem

me vor meget dygtige fotograf Reinhard 

Hansen, der har en meget stor del af 

æren for bladets smukke forsider og 

glimrende referater fra generalforsam

linger og bestyrelsesmøder. 

Jeg vil herved benytte lejligheden til 

at sige mine venner tak for deres store 

hjælp med bladet, og jeg takker alle de 

medlemmer, som viser bladet deres tillid 

ved at sende artikler og billedstof ind til 

os, og det er mit håb, at vi med den vel

vilje og forståelse, vi møder fra bestyrel

sens side, efterhånden kan få et endnu 

bedre medlemsblad til gavn for S.S.F. og 

som et lille bindeled mellem sejlklubber

ne landet over. 

Redaktøren 
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14. ARGANG — NR. 1 

MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING 

I maj 1942. I krigstid og under be

sættelsen udkom det første nr. af Sund

by Sejl-Forenings Medlemsblad. Et lille 

beskedent blad på 4 sider, det var alt. 

Men det var et tegn på en ukuelig 

vilje hos Sundby Sejl-Forening, til ikke at 

lade sig slå ned, trods tyskernes totale 

sejlforbud for lystfartøjer, trods papir

mangel, trods alle besværligheder under 

krig og besættelse, var dette lille blads 

fødsel et tegn på optimisme og sammen

hold i Sundby Sejl-Forening. At bladet 

skulle blive 25 år, var der ikke mange 

af os, den gang, der ville have troet. 

Vanskelighederne for bladet var i star

ten meget store. 

Tanken om et medlemsblad havde 

længe været til stede, og ved general

forsamlingen marts 1942, kom der fra 

bestyrelsen et konkret forslag: Bestyrelsen 

foreslår et trykt medlemsblad, udsendt til 

medlemmerne en gang månedlig. 

Besparelser på tidligere tryksager, ind

tægt af annoncer, og et bladkontingent 

på 2 kr. årligt for alle medlemmer, skulle 

dække udgifterne. 

Sv. Aage Rasmussen uddybede forsla

get, og henviste til betydningen af et så

dant bindeled mellem medlemmerne, sær

ligt i denne tid. Akilles Jensen anbefa

lede forslaget, særligt hvis de beregnede 

udgifter kunne holde. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Sv. Aage Rasmussen blev bladets før

ste redaktør, som rimeligt var, efter som 

det var ham, der var primus motor for 

blandets start. 

Redaktøren skriver i bladets første 

nummer: 

Hermed har vi fornøjelsen at holde 

vort nye blad over dåben. 

Vi appellerer til alle »fadderne« om 

straks fra begyndelsen at påtage sig det 

ansvar, som en sådan handling nu en

gang medfører - vær god imod barnet i 

dets opvækst. Hjælp det - Vær overbæ

rende for småfejl. 

Og vi lover Dem mange hyggelige ti-

blad, skal det være mig en stor glæde 

at byde det velkommen. Jeg vil håbe, at 

det bliver til gavn og glæde for alle sejl-

sportskammeraterne, og at vi derigen

nem får indsigt i alt vedrørende sejl

sport m.m. 

Det er interessant og morsomt at læse 

i de gamle årgange af bladet. For eksem

pel finder man i november 1946 følgende 

statistik for foreningens regnskab gennem 

4 år, den fremkommer grundet en 50 % 

forhøjelse af pladslejen, der lige var ved

taget af generalforsamlingen. 

Analyse af foreningens regnskab de 

sidste 4 år: 

1942. Udgifter kr. 14025 

Indtægter kr. 8700 

Underskud kr. 5325 = 61,2 % 

1943. Udgifter kr. 13839 

Indtægter kr. 9976 

Underskud kr. 3863 = 38,7 % 

1944. Udgifter kr. 12712 

Indtægter kr. 9255 
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mer sammen med vort nye blad S.S.F. 

Den nuværende redaktion håber, at 

vore læsere mener det samme som vi: 

At dette løfte indtil dato er blevet holdt. 

Daværende formand Ludvig Henriksen 

skriver: 

Da det nu er en kendsgerning, at 

Sundby Sejlforening har fået sit eget 

Underskud kr. 3457 = 37,3 % 

1945. Udgifter kr. 15700 

Indtægter kr. 9657 

Underskud kr. 6043 = 62,5 % 

Altså et gennemsnitligt underskud på 

49,9 %. 

Og så må det huskes, at i årene 1943-

44-45 har vi haft en lejenedsættelse fra 

kommunene på 2400 kr. årlig. 

(Grundet på at det lejede areal ikke 

kunne bruges til det, det var lejet til, 

nemlig lystsejlads, der var forbudt i de 

år - red.). 

Foreningens gennemsnitlige pladsleje 

ligger i dag på 38 kr. pr. fartøj, det be

tyder altså at den enkelte fortøj sej er skal 

betale ca. 19 kr. mere om året, eller om 

man vil, 1,58 kr. pr. måned. 

Ak ja! Det var dengang. 
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Oktober 1948. 

Sv. Aage Rasmussen træder tilbage og 

Einer E. Nilson bliver bladets nye re

daktør. 

Foreningens 25 års jubilæum fejres 

med en frokost for indbudte og en fest 

i Håndværkerforeningen om aftenen. 

Maj 1949. 

Bladet får nyt hoved (titel: Sejl og 

Skue Medlemsblad for S.S.F.). 

Oktober 1952. 

Ny redaktør: Erik Nilson. Det var dog 

kun for en måned, så trådte Sv. Aage 

Rasmussen til igen som redaktør, samti

dig fik bladet igen nyt hoved. 

November 1954. 

Thorkild Langelund bliver redaktør. 

Januar 1958. 

Bladet får igen nyt hoved. 

Oktober 1958. 

W. Tanggaard Rasmussen overtager 

redaktørposten for en måned, november 

1958 overtager vor nuværende redaktør 

M. Andreasen posten. 

Januar 1959. 

Nyt hoved. 

Januar 1960. 

Nyt hoved. 

Med alle de mange hoveder bladet har 
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Men den ordning vi har nu, og som 

vor nuværende redaktør har indført, at 

sammenkalde bladudvalget til månedlige 

møder, hvor bladet bliver redigeret klar 

til trykning, mener jeg, for bladets skyld, 

er absolut at foretrække. 

Hvor dygtig en redaktør end er, vil 

der altid ligge den fare, at et blad vil 

blive for ensidig. 

Jeg vil ikke fremhæve nogle enkelte 

af bladets skiftende redaktører, de har 

alle hver på sin måde gjort et stort og 

dygtigt arbejde for bladet. Et stykke ar

bejde som bladet og dets læsere her på 

25 års dagen bringer dem en hjertelig 

tak for. 

Jeg vil nu slutte denne oversigt for 

bladets første 25 år med en lykønskning 

for vort medlemsblad og god vind de 

næste 25 år. 

Gubbe far. 

S U N D B Y  S E J L -
F O R E N I N G  
(yŶ dJZê iÂ CLoL 

haft, må vi da håbe, at det hoved, bladet 

fik maj 1966 er et så klogt og godt ho

ved, at det kan holde i mange år. 

Bladets første redaktør var alene om 

det redaktionelle arbejde med bladet, ja 

mange gange måtte de også skrive det 

selv. 

I Thorkild Langelunds tid som redak

tør blev der nedsat et bladudvalg, der 

skulle hjælpe redaktøren i det daglige 

arbejde med bladet, men dette indkaldte 

Langelund aldrig til møde, han ordnede 

bladet alene, lige som de forrige redaktø

rer. Det var, kan man sige, prisværdigt, 

at de påtog sig det store arbejde ved at 

redigere bladet alene. 

En misforståelse 
Påskelørdag var jeg til forårsfest i 

Sundby Sejlforening, hvor jeg morede 

mig godt. Et danseorkester spillede, og en 

udmærket tryllekunstner optrådte, og som 

senere viste sig at være et ganske almin
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deligt menneske i påskehumør ligesom 

alle os andre. 

Man kunne rigtig mærke, at festudval

get havde gjort en hel del, for at afte

nen skulle blive festlig og vellykket. 

Men i aftenens løb hørte jeg flere gan

ge ordet »25 år«. 

Ja, tænkte jeg så, her er da flere, som 

morer sig godt, som er både under og 

over 25 år, hvad mon der ligger bag 

det ord, som jeg gennem larmen har 

hørt flere gange, og nysgerrig som jeg er, 

gik jeg rundt i salen for at finde ud 

af det. 

Jeg fik da også held med mig, det 

skulle være noget i forbindelse med 

redaktøren. 

Nej, tænkte jeg så, det kan ikke passe, 

for han blev 60 år for nylig.. 

Vanskeligheder er til for at overvindes, 

så jeg gik videre, hen til min gamle 

ven, og så ham dybt i øjnene og spurgte 

ham så: »Hvor gammel er du?« 

»8 år«, var svaret, jeg blev mere og 

mere forvirret, og tænkte så, at det var 

da et mærkeligt svar. 

Jeg ville have de 25 år opklaret, hvad 

det dækkede over, 25 år, det må da være 

et jubilæum, og ganske rigtigt. 

Det er vort medlemsblad, som i år bli

ver 25 år, og Dres har været redaktør i 

8 år, så jeg kom endelig sagen nærmere. 

Man ved jo, at papir er et taknemligt 

offer, tænk hvad det medlemsblad har 

stået for i de år, der er gået, og ventet 

med længsel og nysgerrighed, og derfor 

kære medlemsblad: 

Hjertelig til lykke med de 25 år. 

Anna Nielsen. 

i 

S U N D B Y  S E J L 
F O R E N I N G  
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Bare styr Uge ud. - Kanal i Frankrig. 

lægsarbejderne bogstavelig talt greb ind 

i den gamle kanal og gjorde den endnu 

smallere. 

Men omsider kom vi da ud på den nye 

kanal, og så gik det rask frem mod Bru

xelles, og de pramfolk, vi nu blev sluset 

sammen med i de store sluser, fortalte 

os, hvor vi kunne finde lystbådehavnen 

i Bruxelles. Til sidst manglede der kun 

en sluse, og snart blev den åbnet for os 

- troede vi altså, men der blev vinket 

afværgende fra slusepersonalet: Agter fra 

kom en kæmpemæssig flodpram, og den 

bemægtigede sig hele slusekammeret. Når 

den var sluset, var det fyraften, og så 

måtte vi vente til næste morgen tidlig 

med at sejle den sidste kilometer til lyst

bådehavnen. Det var så meget mere ær

gerligt, som det var den sidste kanal

sluse. De resterende tre sluser til Ant

werpen er »maritime« og arbejder der

for hele døgnet. 

Vi havde nu lyst til at se Bruxelles, så 

vi nøjedes med den ene kilometer og 

fortøjede således en tidlig lørdag mor

gen til en lille bro ved en kombineret 

sejl- og roklub. 

Også i Belgien har lørdagsfriheden 

grebet om sig, og da det var en strålende 

sommerdag, varede det ikke længe, før 

de fleste medlemmer havde fundet vej 

til deres »skiv«, og naturligvis skulle alle 

Langs kanaler 

og floder fra 

Middelhavet 
med det gode skib ,,Bamse" 

mestrene gjort os opmærksom på, at den 

måtte vi se. Der var man nemlig ved at 

anlægget et »skråplan« til den nye kanal 

for at undgå en række sluser . Nu kan 

man jo naturligvis ikke få vandet til at 

danne et skråplan, men det så ud til, at 

det man var ved at anlægge var en slags 

kæmpebadekar, der skulle køre op og 

ned ad en skråt anlagt bane, med vand 

Endelig ude i dagslyset igen, efter 5 km 

tunnel i Frankrig 

og kanalpramme. Derved kunne man 

slippe for 21 sluser på en 18 km lang 

strækning. 

Da den gamle kanal således snart 

skulle afløses, var den kun nødtørftigt 

vedligeholdt, og det gav sig mange pud

sige udslag, særlig husker vi sluserne, 

hvor vandet, nrå man åbnede for venti

lerne, på en eller anden måde gav nogle 

kraftige drøn, der fik de jernplader, 

som man står på, medens man drejer på 

håndsvingene, til at hoppe under fød

derne. 

Andre steder var trafikken på kana

len reguleret med lyssignaler, når an

Sambre havde først givet os et dejligt 

indtryk af skøn natur, men inden vi 

skulle forlade den, førte den os ind gen

nem kolossale industriområder. Og så var 

det slut med skønheden. Flodens over

flade var dækket af et lag olie, nærmest 

så tykt som beg, og fra de mange store 

skorstene væltede røg i alle kulører op 

mod en vist nok blå himmel. Det tog os 

knapt et kvarter at passere gennem byen 

Charleroi, men selv på denne korte tid 

blev skibet overtrukket med et rødgult 

støvlag. 

Det første stykke af turen fra Charleroi 

til Bruxelles foregik på en helt ny og 

moderne bred kanal, men den måtte vi 

snart forlade, og så befandt vi os igen 

på en meget gammeldags kanal med små 

sluser tæt ved hinanden. 

Denne kanal er ved at blive afløst af 

en moderne, og mange steder kunne vi 

se byggepladserne, hvor man var ved at 

anlægge de store sluser. Mest omtalt var 

dog den største af disse byggepladser, ja 

allerede dagen før havde en af sluse-

Lamparas, både til lyslokning af sardiner 
på stranden ved Rosas, Spanien 

Rotbergs leverpostej den grove, den er fin. 
Serveres i klubhuset. 
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Juleaften i kahytten 

hen og snakke med os: Det var jo ikke 

hver dag, at en dansk fiskekutter fandt 

ind til deres klub. Og deres interesse 

blev jo ikke mindre, da de erfarede om 

vores rejse. 

Hele weekenden tog klubben sig af os; 

vi blev kørt rundt i byen i bil, vi var på 

havnerundfart i et af medlemmernes mo

torbåd, og vi fik lov at låne nøglen til 

klubbens baderum, hvor der var varmt 

brusebad. 

Først om mandagen lykkedes det os at 

få ordnet vores egne affærer, komme på 

posthuset og gå på indkøb, og tidlig tirs

dag morgen startede vi igen mod nord. 

Som jeg nævnte før, er kanalen fra 

Bruxelles til Antwerpen »maritim«, d.v.s. 

at den kan befares af coastere og mindre 

søgående skibe, og for os var det en hel 

nydelse atter at se »rigtige« skibe i stedet 

for alle disse firkantede flodpramme. 

Den allerførste coaster, vi passerede, 

viste sig at være en dansk, »Monsunen« 

af Svendborg, og dens skipper standsede 

midt i et skridt, da han pludselig så en 

dansk fiskekutter midt i Belgien, og der 

gik et par sekunder, før han fik taget 

sig sammen til at vinke. Vi vinkede glade 

igen, ikke bare fordi det var en dansker, 

men også fordi, det var et havskib, der 

var kommet ind fra Nordsøen. Vi selv 

var kommet ind fra Middelhavet, og ved 

mødet med et skib nordfra, var rejsen 

gennem Europa faktisk afsluttet. Men 

endnu var der jo et stykke vej hjem. 

Længere fremme i kanalen hilste vi på 

en marstaller, og da vi en månedstid se

nere selv var kommet til Marstal, fik vi 

besøg af skipperen, der nu var hjemme 

på ferie. 

Vi nåede frem til Antwerpen, og der

fra ville vi sejle mellem øerne op til Rot

terdam. Men for at finde vej mellem 

sandbankerne i tidevandet, er det nød

vendigt med søkort, og vore venner i 

Bruxelles havde givet os adressen på fir

maet i Antwerpen, hvor den slags kunne 

købes, så det lyder jo meget nemt, sådan 

bare lægge til i Antwerpen og gå i land 

og købe kort. Men når teorien skal om

sættes i praksis, går det nemme hurtigt 

væk. Antwerpens havn er anlagt langs 

floden Schelde, og der er et tidevand på 

tre-fire meter. Der findes en lystbåde

havn, men det er en dokhavn, der kun 

kan besejles ved højvande. Vi kom ned 

ad floden med faldende vandstand og 

fandt naturligvis havnen lukket. Uden 

for lystbådehavnen er der en ventebøje, 

som man kan fortøje til medens man 

På vej fra varmen 

venter på næste højvande, men den var 

allerede optaget, så vi måtte altså se at 

finde til rette ved kajerne, der var ind

rettet til de store fragtskibe. 

Først søgte vi ind i en lille sidekanal; 

for selv om der stadig var tidevand der, 

slap vi dog for den kraftige strøm, som 

rasede ude i floden. Men snart indfandt 

sig en guldtresset uniform, hvis indeha

ver for øvrigt snakkede udmærket en

gelsk, og gjorde os opmærksom på, at 

der kunne vi altså ikke ligge for sådan 

og sådan. Jeg forklarede, at vi kun skulle 

gøre ophold for at købe søkort inden vi 

fortsatte til Holland, og guldtresserne pe

gede så ud mod nogle flodpramme for 

udgående og sagde: »Hvad med at følge 

efter en af dem der, de følger så tit efter 

et af de store skibe alligevel?« Men da 

jeg svarede, at det ikke var min sædvan

lige måde at navigere på, fik jeg anvist 

en liggeplads ved en meterhøj kaj ude 

i tidevandsstrømmen, for der ville ikke 

komme noget skib før sent i aften efter 

at lystbådehavnen var åbnet ved høj

vande. Og jeg fik endnu en gang adres

sen på søkortforhandleren. 

Nå, vi fortøjede ved en høj, slimet 

trappe i kajen, og det var ikke nemt at 

holde »BAMSE« inde til kajen i strøm

men, for på grund af den stadige vand-

standsændring måtte vi bruge lange for

tøjninger. Men det gik da, søkortene blev 

hentet, det blev lavvande og strømmen 

rendte, og så begyndte et nyt arbejde 

med at holde skibet i nærheden af land, 

nu da fortøjningerne stadig slækkedes 

medens vandet steg. 

En times tid før højvandet skulle nås 

stillede pludselig guldtresserne atter på 

kajen og råbte til os, at nu måtte vi se 

at komme væk, for nu kom det fragtskib, 

der skulle ligge ved denne plads. Vi kig

gede ud på floden, og der var slæbebå

dene allerede ved at vende skibet, så det 

kunne lægge til med stævnen mod strøm

men. Guldtresserne sagde også til os, at 

nu var lystbådehavnen åben, for det 

Sommer i Amsterdam, Herengracht. 

STORT UDVALG I TOBAK * CIGARER * CIGARETTER * ØL 
Nærmeste forretning ved havnen! (hjørnet af Milano vej) Telefon 554547 

CIGARFORRETNINGEN • Svend Jensen, Øresundsvej 114 
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grønne flag var hejst på masten. Vi kig

gede derover, og kune kun konstatere, at 

der ganske rigtigt sad et grønt flag, men 

at vi troede det var en klubstander, for 

det havde siddet der hele dagen! Men 

jeg fik travlt med at tænde blæselampen, 

og slæbebådene måtte pænt holde fragt

skibet ude i floden til det passede den 

gode, gamle DAN-motor at »blive rød 

i toppen«. 

Men lystbådehavnen var åben nu, 

pladsmanden anviste os en god plads, og 

det var rart at kunne slappe af medens 

skibet lå stille ved en lav bro. 

Næste morgen ved højvande sagde vi 

farvel til Belgien og startede på turen ud 

mellem øerne, og da det blev aften, var 

vi allerede et godt stykke forbi grænsen 

og kunne fortøje til en flydende bro, (så 

den følger med tidevandet), ved en lille 

hollandsk by. 

Dagen efter gik turen videre mod Rot

terdam, men da vi havde vores erfarin

ger fra Antwerpen i alt for frisk erin

dring, gjorde vi slet ikke noget forsøg 

på at lægge til der, men søgte i stedet en 

lille flod, der kunne føre os til Gouda. 

Vi kunne se af kanalkortet, at vi skulle 

dreje til styrbord, og vi fandt da også 

e nlille kanal. Den endte imidlertid ved 

et skibsværft, så vi måtte jo se at finde 

den rigtige gren. Det var nu heller ikke 

så svært, for ved den næste sidekanal 

stod der et »vejskilt«, der fortalte, at 

her var »vejen« til Gouda. Vi omdøbte 

forresten byen til »Goddag«, fordi det 

var vores første rigtige hollandske by, 

hvor vi sagde goddag til Holland. Og vi 

blev et par dage i byen og smagte bl. a. 

dens specialitet: Sirupskager, inden vi 

fortsatte mod Amsterdam. 

Turen fra Gouda til Amsterdam star

tede en lørdag morgen i strålende solskin, 

og vi kom snart i en konvoj af pramme, 

som vi måtte følges med i mange timer. 

Ganske vist var der ingen sluser, men de 

mange broer, der skulle åbnes, holdt sam

men på fartøjerne. 

Men hen ad middagstid begyndte det 

at tynde ud blandt prammene, snart lagde 

én ind til siden, snart en anden. Vi var 

ikke vant til at se kanalfolkene holde 

week-end, når de havde last, så det un

drede os lidt, men eftermiddagen viste 

os hvorfor: 

Kanalen førte os gennem store fritids

områder syd for Amsterdam, og det fine 

vejr lokkede det meste af storbyens be

folkning ud. Vi passerede hundredvis af 

»sommerhuse«, der enten var specielt 

byggede husbåde eller ombyggede små 

flodpramme, og de havde hver deres 

egen private lille sidekanal, hvor de lå 

fortøjet midt i en velplejet have. Mange 

børn var ude at svømme i kanalen (Øre

sunds vand er det reneste postevand sam

menlignet med kanalens grumsede ind

hold), og de syntes naturligvis, at det 

var spændende at svømme tæt til vores 

mærkelige fartøj. Flodprammene har de

res skrue gemt i en tunnel, så den er ikke 

så nem at komme til, men vi kunne ikke 

rigtig lide at se armene og benene for 

tæt ved vores agterende, hvor to store 

»griseører« vifter rundt uden beskyttelse. 

Men når vi ville vinke ungerne væk, gri

nede de bare af os, så vi nøjedes snart 

med kun at kigge efter hovederne foran 

skibet. 

Snart voksede trafikken på kanalen. 

Men denne gang var det lystfartøjerne, 

der dominerede. Endnu alle motortrukne, 

men i et utal af variationer. Små speed

både med små motorer, små speedbåde 

med store motorer, små joller med store 

lysthuse som kahyt (på kanalerne spiller 

sødygtigheden ingen rolle), hurtiggående 

motorbåde i tre etager og med billygter 

indbygget i bovene (men endnu ikke for

synet med blinklys og stoplygter agter). 

Også her samledes vi sammen i klum

per ved broerne, og så snart broen blev 

åbnet, for »vandbilerne« af sted. Men 

når »BAMSE« i sit besindige tempo nåe

de frem til den næste bro, lå de der og 

ventede. Så hvad glæde har man så af alle 

hestekræfterne ? 

Vi kunne se på vores kort, at vi skulle 

passere over flere søer, og jo nærmere vi 

kom disse søer, jo større blev trafikken, 

og nu kom der også sejlbåde frem. I al 

mylderet på den snævre kanal glædede vi 

os til at nå frem til disse søer, for at få 

lidt mere albuerum. Men go' mor'en! Vi 

spurgte hinanden: »Er dette her søen«? 

da vi pludselig befandt os ved et område, 

der var fuldstændig dækket af fartøjer. 

Sejlbåde i alle størrelser fra optimistjol

ler til folkebåde krydsede på den mest 

forvirrende måde rundt mellem hinanden, 

og det hele lignede en fællesstart til en 

kæmpekapsejlads, hvor dommerne to mi

nutter før startskuddet havde ændret både 

bane og omsejlingsretning. Og de før om

talte motorbåde sejlede slalom mellem 

sejlerne. 

Der findes naturligvis ikke »søkort« 

til disse småsøer, men af det store kanal

kort fremgik det tydeligt, at vores kanal 

skulle gå tæt forbi en pynt, dreje lidt der 

og fortsætte lige over mod søens mod

satte bred. Pynten var nem at se, så vi 

satte kursen nogenlunde mod den. D.v.s. 

til at begynde med forsøgte vi at sejle 

efter de gældende regler, vige for sejl

både og holde tilbage for trafik fra styr

bord, men vi var ikke glade for at kom

me alt for langt væk fra den lige linie til 

pynten, for vi kendte jo ikke bundforhol

dene. Det viste sig dog snart, at alle var 

indstillet på at give plads for det frem

mede fartøj, og snart styrede vi lige på 

pynten, medens jeg tænkte på gamle 

styrmand Bentsens ord, da han for man

ge år siden lærte mig navigationens 

grundbegreber og gennemgik reglerne 

for fiskefartøjer ved Kinas og Koreas ky

ster: »Vi sejlede bare ligeud, så skulle de 

nok sørge for at flytte sig«. 

Vi nåede snart pynten, og der viste sig 

endda en bøje, som vi holdt os tæt til. 

Men hvad nu? Jeg ved, at der altid står 

et lille, hvidt fyrtårn der, hvor kanalen 

fortsætter efter søen. Men hvordan finder 

man et lille, hvidt fyrtårn mellem flere 

hundrede hvide sejl, der flimrer af sted 

i alle retninger? Efter et par hundrede 

meters sejlads var vi totalt rådvilde, og 

der var ikke andet at gøre end at standse 

op for at spørge om vej. En stor motor

båd skulle samme vej og råbte til os om, 

at vi bare kunne følge efter ham og satte 

kursen ind mellem nogle sejl joller, der 

beredvilligt gjorde plads for os. Da vi 

atter var inde på kanalen, trak vi vejret 

lettet, for selv om her stadig var trængsel, 

kunne vi dog ikke tage fejl af vejen. 

Senere førte kanalen os tæt forbi Am

sterdams store lufthavn, Schiphol, og det 

var en underlig fornemmelse at sejle på 

kanalen, der ligger højere end lufthavns-

arealet og at kigge fra skibet ud over 

alle startbanerne og lige ind i hangarene, 

hvor der stod maskiner fra alverdens lan-
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Nye medlemmer 

som søger optagelse 

SuvMy. Sê jOÅjmb̂ q. 

Aktive: 

Bent Andersen, 

Italiensvej 48, S, 

jolle. 

Vagn Jørgensen, 

Amagerbrogade 73, S, 

knarb. 

Verner Lundholm, 

Humlebækgade 5, N, 

u/bd. 

Kaj H. Lauersen, 

Nørre Farimagsgade 42, K, 

mtb. »Kiss«. 

Carsten Bjerg, 

Margretheholmen Søvæ. 

Konstsk. Refshalevej K. 

O.K. Jolle »Zefyr«. 

Per Manhart, 

Italiensvej 14, S, 

u/bd. 

Juniorer: 

Passive: 

Preben Biehl, 

Vesterbrogade 166, V. 

Børge Andersen, 

Italiensvej 48, S. 

Kaj Hansen, 

Amagerbrogade 208, S. 

Børge Olson, 

Ryslinge Allé 28, 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. 

de. Og vi var glade for, at vores mast 

ikke var rejst, da vi, medens vi kiggede 

på langs hen ad en landingsbane, kom til 

at kigge til den anden side og så et større 

luftfartøj nærme sig med hjulene nede. 

Efter endnu et par søer nåede vi frem 

til Amsterdams sydgrænse, hvor vi sam

men med mange lystbåde blev sluset ind 

i Amsterdams kanaler. Hos slusevagten 

betalte vi for passersedlen til Amster

dams havn og vi modtog grundige in

struktioner for den videre færd gennem 

byen: Vi skulle passere ni klapbroer, for 

nogen af dem skulle der betales, men 

ikke for andre, og jeg måtte lære num

rene på »betalingsbroerne« udenad, in

den vi fik lov at fortsætte. Samtidig frem

drog slusevagten en stor pose vekselmøn

ter, for han vidste af erfaring, at ikke 

ret mange havde det nødvendige antal 

småmønter i beredskab. Behørigt udrus

tet med kundskaber, bropenge og passer

seddel tøffede vi mod den første bro, 

hvor vi ventede tålmodigt en lang tid. 

Slusevagten havde sagt, at han ville ringe 

til broen og varsko vores komme, men 

vagthuset var totalt tomt. Da broen des

uden så ud til at være under reparation, 

fik vi efterhånden mistanke om, at vi 

måske var sejlet forkert, selv om vi 

ingen sidekanaler havde bemærket. De 

lystbåde, vi var blevet sluset sammen 

med, havde alle lagt sig i en lille havn, 

de skulle ikke gennem byen. Da vi havde 

ventet en rum tid, blev vi enige om, at vi 

hellere måtte sejle tilbage til slusen og 

forhøre os. Slusemesteren kunne fortælle 

os, at det var den rigtige bro, og at bro

vagten netop havde ringet og fortalt, at 

han var kommet til broen da vores agter

ende forsvandt hen ad kanalen mod slu

sen. Da vi kom tilbage til broen, stod 

der da også et par mand klar, og snart 

var vi igennem. Glade tøffede vi videre 

til næste bro, men den var også forladt. 
fortsattes. 

SHORT STORY 
Sejlerfest 

Pænt tøj 

smil 

taler 

glæde, 

flere taler 

god mad 

drikke 

latter, 

skulderklap, 

mere at drikke 

rosenrødt. 

næste dag, 

hovedsmerter 

lomme ditto, 

sort, sort. 

Ak! ja. 

Autor. 

Klubhus og fester 
Lørdag 13. maj (pinselørdag) stander

hejsning kl. 16. 

• 
Søndag 14. maj pinsefest i klubben 

• 

Onsdag 24. maj aftenkapsejladserne be

gynder. 

• 
Fredag 23.juni Set. Hansfest. 

• 

Lørdag 12. august svagføretur. 

• 
Søndag 20. august Kastrup Sejlklubs ju-

bilæumssejlads (Amagerkreds hoved-

kapsejlads). 

• 
Lørdag—søndag 2.-3. september manne

tur. 

• 
Lørdag 7. oktober af riggergilde. 

• 
Søndag 15. oktober tur til motorbåds-

klubben »West«. 

KØB gEEVINRUDE FÅ ET GODT BYTTETILBUD! 
VI GIVER TOPPRIS FOR 

mm æ* m ̂ m mm Æ m mm DERES BRUGTE BÅD H0S Ru AT- / J IH og motor-mm %m mm M m mm ØRESUNDSVEJ 51 . ASTA 2929 
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Bestyrelsesmødet den 28.3.1967. 

1. Formanden bød velkommen, særlig 

til de nye bestyrelsesmedlemmer og ud

trykte ønsket om et godt samarbejde i 

den kommende tid. Knud Pagh konstitu

eredes derefter til klubhus og festudvalg 

og Poul Nielsen som skolechef. 

2. Formanden oplæste div. skrivelser 

som toges til efterretning. Det oplystes 

endvidere, at der nu bliver opsat nye lys

master langs ndr. bro. Asfaltering på sdr. 

mole vil blive påbegyndt næste uge. 

Lågepartiet til det sydvestlige hjørne 

af hegnet er bestilt, og den nye ophaler-

vogn er såvidt færdig, at den kan prøve

køres og sendes til galvanisering. 

Ang. Arne Vendelsbos nye skib, slog 

man fast, at den af havneudvalget og for

manden én gang vedtagne beslutning, 

som er konfirmeret af bestyrelsen, må stå 

ved magt og den søgte dispensation, 1 år, 

kan ikke gives. Arne har fået besked på 

at skibet skal være ude af havnen den 

15. april. 

Formanden havde fået tilbud fra tøm

rermesteren på opførelse af 22 skure på 

ndr. plads og man enedes om at påbegyn

de opførelsen. 

Da der på generalforsamlingen vistes 

stor interesse for at støtte juniorafdelin

gen i dens bestræbelser på at skaffe mid

ler til en ny juniorbåd, enedes man om 

at lade restoplaget af byggefondsmærker 

sælge for 1 krone pr. stk. til fordel for 

sagen. 

3. Protokollen oplæstes. Ingen kom

mentarer. 

4. Under havn og plads oplystes det, 

at der er blevet udlagt bøjer i havnen 

som grænsemarkering for udlægning af 

bøjer. 

Man drøftede problemet sommerhuse 

i haverne, idet et medlem nu, uden til-

Ny sætteskipper 
Foreningens revisor, Gosta Oberg, har 

ved Københavns Navigationsskole bestået 

sætteskippereksamen af 1. grad og har 

samtidig erhvervet sønæringsbevis som 

yachtskipper af 1. grad. 

Bestyrelsen og redaktionen ønsker til 

lykke. 

ladelse havde anbragt en stor kasse i sin 

have, det var meningen, at den skulle 

bygges til lysthus. Der blev fra flere sider 

givet udtryk for, at det ikke må udarte sig 

til en sommerhuskoloni og man enedes 

om, at der herefter ikke må bygges lyst

huse med tag, men kun læskærme. 

5. Klubhus og fester. Det oplystes, at 

der vil blive afholdt Pejseaften fredag 

den 7. april. 

6. Sejlerskolen. Den nye skolechef ud

talte, at han håbede på god tilslutning til 

sejlerskolen i den kommende sæson, samt 

udtrykte ønske om, at skolen kunne del

tage i større sejladser, hvilket giver erfa

ring og rutine. Endvidere må grejet brin

ges 100 % i orden. 

7. Juniorafdelingen. Juniorlederen ud

trykte ønske om at få bygget en ny op

timistjolle, idet han havde fået et favora

belt tilbud. Man sigter efter at lade bygge 

én eller to om året efter behov og for

måen. Seim udbad sig tilladelse til indkøb 

af 20 stk. lærebøger for juniorer, tilladel

se blev givet hertil. 

Endvidere ønskedes der polysterol som 

opdriftmiddel i alle bådene. Man ene

des om, at formanden og skolechefen, 

sammen med juniorlederen, går materiel

let igennem, da dette jo selvfølgelig skal 

være i orden. 

Juniorlederen fik tilsagn om, at kon

trakt på en ny juniorbåd vil blive skrevet, 

når den gule båd er blevet solgt. 

8. Under kapsejlads blev det oplyst, at 

Kapsejladskalenderen er fremkommet fra 

Dansk Sejlunion. 

Mødet sluttedes kl. 23.40. 

Sign. Sv. Larsen 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær 

Juniorafdelingen 

Vi har i denne måned modtaget følgende 

bidrag til den ny juniorbåd. 

Poul Nielsen 

Peter Høgh Thomsen 

Knud Pagh 

H. A. 

H. F. Andersen 

Henning Jensen 

Leif Halse 

Indkommet fra mærkesalg 1234 kr. 

lait med indkomne bidrag fra sidste 

måned og mærkesalg 2034 kr. 

Et anonymt medlem af klubben har 

skænket et stel sejl til den nye juniorbåd. 

Vi takker bidragsyderne og mærkekø

berne for deres velvilje og håber, at den 

nye juniorbåd snart kan blive en realitet. 

]uniorlederen 

Den 7. april havde vi pejseaften, hvor 

der var en del juniorer, som optrådte; 

det gjorde tilsyneladende stor lykke. 

Vi vil gerne takke alle de juniorer 

for det gode humør, de mødte op med, 

og vi fik da også solgt en del mærker til 

vor nye juniorbåd. 

Angående klargøringer, ser det ud til, 

at vi snart kan få de første både i van

det, og det er jo ønskværdigt, da det ser 

ud til, at vi får tidligt forår, selv om det 

er lidt koldt endnu. 

Øvelsessejladserne begynder den 16. 

maj kl. 18,30, og deltagerne opdeles fore

løbig i 8 hold. 

Skriveren 
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Sommerferie med skolebåden 
Jeg havde tænkt mig, at vi tog en tur 

til De vestindiske Øer i anledning af 50-

året for øernes salg til USA. 

Vi må tidligt af sted, så jeg mener vi 

tager afsted omkring den 20. maj; første 

trip skal gå til Amsterdam, derfra til Pa

ris hvor vi fejrer Bastilledagen, så i den 

tid slapper vi lidt af. Når vi har provi

anteret både med det ene og det andet 

tager vi turen til Brest, sidste havn før 

Den biscayske Bugt. Næste havn er Lissa

bon, hvor vi må proviantere til det lange 

trip til øerne. Jeg regner med, at vi tager 

fra Lissabon ca. 1. juni. Så skal vi jo på 

havet en lille månedstid, men jeg regner 

med, at vi er i god form efter den lange 

træningstid vi har haft fra turen Amster

dam, Paris og Lissabon. Jeg regner med 

vi anløber Set. Thomas sidst i juni. Så 

begynder dagene, hvor vi skal leve som de 

gamle vikinger. 

Ja det ville jo være dejligt, hvis det 

kunne lade sig gøre, men vi må nok bli

ve herhjemme i vore egne farvande. Jeg 

så gerne, at vi kom på nogle kapsejladser 

med båden, f. eks. Møen rundt og nogle 

24 timers ture for vi kommer jo ikke 

uden om, at det er ved kapsejladser, man 

lærer at sejle. Jeg kan endnu huske, da 

jeg blev lokket til min første kapsejlads. 

Det begyndte nede i Svend Lorentzens 

båd, hvor Jørgen og jeg var nede og få 

en pils med Svend og lille Verner; de 

mente, at her var der et par ofre til kap

sejlads. Vi slog til og mente, at det kun

ne vi nemt klarer som erfarne sejlere på 

andet år. Vi fik tæsk, mine murerbukser 

fra 48, var ikke så gode, som jeg regnede 

med, så vi måtte bestille nye sejl i Dacon 

og vi måtte også til at trimme masten. 

Så begyndte »ZAMBOANGA« at sej

le, og vi lærte en masse. Det var dejlige 

år, hvor vi sejlede med skruegatterne, 

men interessen gik jo i retning af hur

tigere både, så vi udskiftede til både uden 

motor, som vi sejler med i dag og håber 

at vinde en del sølvtøj med. 

Skolechejen 

Pejsefesten den 7. april 
Marianne, Marietta og Michael lagde 

for på en meget professionel måde med 

folkesang, og så gik det slag i slag. Dan's 

meget humoristiske protest som speed

bådsejer tog vældige kegler - og var et 

af Cabaret'ens bedste indslag. Men da 

Ulla Britt satte sig til klaveret og akkom

pagnerede Tage gennem Wien, Du Stadt 

meiner Traume, var der ikke et øje tørt i 

hele salen - og det var der heller ikke, 

da Holger og Vagn blev sluppet løs. Især 

Vagn må have haft mange afteners træ

ning for at gå op i rollen, som den be

duggede gæst. 

Det er svært ikke at fremhæve nogen 

specielt - for de var alle dygtige - men 

jeg synes, vi skal benytte lejligheden at 

sige tak til vore venner »udefra« - der 

kom og hjalp os, og Juniorafdelingens 

indsamling til den nye juniorbåd. Der var 

Charlotte og Birthe med deres folkesang, 

Erik Bødtker Jørgensens tryllerier, som 

var i absolut særklasse og ikke mindst, 

men sidst Elof Borgstrøm og søn med 

deres dejlige musik. Svend Andersen -

der efterhånden er stamgæst hos os -

gjorde sit til at alting blev kædet sammen 

med hans dejlige klaverspil. Prikken over 

i'et blev sat af Ady med sin følelsesbeto

nede fremførelse af Havneidyllen - der 

viste sig at være en maskeret opfordring 

til støtte af Juniorafdelingen — og den 

støtte kom. 

Alle de unges strålende indsats havde 

nær taget pippet fra skriveren af disse li

nier, hvorved jeg var tæt på at glemme 

Erik Lyngkjær og hans hyggelige Sø-

mandsafdeling med fællessang. Den sad 

lige i øjet - ligesom hans tubaspil på 

tenorhornet ved finalen var uforligneligt 

- så derfor også til dig, Erik - tak for 

hjælpen! 

kp 

Hvad både ku' berette 
En klam efterårsdag i SSF. Bådene 

står trætte på deres klodser, hvilende til 

bukkene, med dynen ned om ørerne, men 

tro nu ikke, at de derfor ikke kan høre, 

hvad der siges og hviskes hernede i SSF. 

Gå blot en tur ind mellem bådene, 

luk ørerne op, og du vil høre sælsomme 

ting. Der berettes om glade sommer

minder ,og skuffede suk fra dem, der 

måtte blive eller næsten blive i havn. 

Nogle gør vrøvl over en skipper, der blev 

sur, fordi vejret aldrig passede til hans 

temperament, og så derfor ikke ville uden 

for molerne, medens skivet utålmodigt 

længtes efter sprudlende bovvand og 

fyldte sejl. 

Hør blot: 

En stor motorbåd med en masse heste 

i sig, hvorunder skipperen stod og for

talte om dens uvilje og svigten. Ikke så 

snart var vor gode skipper gået, før bå

den gnavent hviskede: 

Min vilje var der absolut intet i vejen 

med, men misrøgtet som jeg er blevet, 

kan det ikke undre, man taber sin energi, 

men hvor er sejlere menneskelige i deres 

tro på egen uf ej barlighed. 

Ja, det er artige ting, man der hører. 

Her er et pragtfuldt sejlskib, ikke en 

plet at sige den på, men hvor den dog 

jamrer og klager sig over dens skipper, 

som den siger, har ringe forstand på sø

kort og navigation, og det til trods for, 

dens herre ikke forsømmer noget tids

punkt til at prale over for dem, der gi

der lægge øre til, og siger, hvor uforsvar

ligt alle andre færdes på havet og ikke 

går af vejen, når de dog må kunne se 

ham komme. 

Ja, siger den pletfrie videre: 

Og så har jeg endda hørt, at man i 

SSF har kursus for tilfældet. 

Ja, stemmer naboen i. En gammel so

lid kragejolle: 

Og det er kommet mig for øre, at SSF 

også lærer sine medlemmer at behandle 

tovværk. Og se så til de kohaler i fald 

og skøder, der duver i vinden, når vi er 

på farten. Uf - jeg føler mig dybt kræn

ket. 

Åh - er det noget at tale om, siger en 

kutter spagfærdigt. Næh, så skulle I ha' 
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set i sommer, da jeg lå i en fremmed 

havn, hvor de omkring liggende med

søstre vrængede ad mig, med de knob 

eller rettere knuder der var på mine for

tøjninger. Uf - jeg var dybt forarget og 

skamfuld, og så gjorde min skipper end

da vrøvl og bandede en nat, han var gået 

til køjs, og vinden havde vredet mig løs, 

så jeg lå og gnubbede mig op ad en an

den i min vildfarelse. 

Næh, hvisler en anden længere henne. 

Jeg har virkelig grund til at forarges, se 

nu til mit fine plankedæk, ja er det ikke 

rædsomt. Min skipper har for vane at 

sejle alene, og hver gang vi nærmer os en 

havn, bliver jeg frygtelig nervøs for at 

skipper skal gå i land og lade mig ene 

tilbage med mine tanker. For når skip

per så vender tilbage, er der oftest stilet

hæle, der stikker og prikker i min lak, så 

saltvandet svier i mine sår. Og det er vir

kelig ingen rar fornemmelse at vide, hvad 

de i havnen agtværdige og ærbare både 

hvisker om, så skævt og uroligt jeg så 

ligger i vandet, og det selv om ingen 

vind rør på sig. 

Næh, hensyn til ens moral og omtale 

tager ingen. 

Aha, klukker en splinterny glasfiber

båd, du frk. jomfrunal, du skulle vel 

ikke være jaloux -! 

Åh, hold bøtte din plastic, brølede næ

sten alle de gamle træskibe, du er for 

grøn til tale med, når voksne taler, og 

kultur har du ikke. Vi bedrevidende øn

sker ikke at tituleres med du - at du ved 

det. 

Uf, snerper en drage, og blander sig. 

Sådan en ækel plast, den hører vist til i 

Storkespringvandet. 

Her blev der en længere pause!! 

Åh ja, knirker det ovre i den anden 

række fra en lille sirlig spidsgatter. Det er 

slemt at høre, selv om jeg personligt in

tet har at klage på. Min skipper er både 

nænsom med min pasning, og sikke fint 

han rigger mig til. Jeg føler mig virke

lig i kjole og hvidt, når vi skal ud, men 

jeg er så forfærdelig ked af det. 

Næh, hvor utaknemmelig, råber de an

dre i kor. 

Nej I misforstår mig kære, det, der be

kymrer mig, er, at min skipper og hans 

familie holder så meget af at tumle sig 

med mig, men jeg er jo så lille og fa

milien er så stor, at de næsten må skiftes 

til at være i kahyt og cockpit, og jeg ville 

jo så gerne, at de var tilfreds med mig. 

Tænk, hvad der kunne hænde mig, hvis 

mit herskab fik råd til at udskifte mig 

med en større, hvad skulle der så blive 

af mig? 

Uh, den tanke gør mig nervøs. 

Nej da, vejrer en ældre meget stor og 

meget forsømt havkrydser. Ku' være man 

skulle vrikke lidt med bagen og prøve 

at indynde sig der. Jeg trænger virkelig 

til kærlighed, inden det bliver for sent. 

Havkrydseren drømmer videre og hø

rer ikke de andres hån og latter. 

Hørte I det, hørte I det. Den gamle 

kælling talte om kærlighed, griner en flok 

folkebåde. 

Nåh, grynter en springer ovre fra den 

anden side af sporene. Med jeres flade 

bag har I nok ingen chancer. 

Nu ikke så vigtig du, også du må snart 

ud på asfalten, vrisser en bastard af en 

sejl-motorbåd. 

Ak ja, bifalder andre. Der ender vi jo 

nok allesammen, det er jo ikke mere mo

derne at være jordbunden. Næh, fint 

skal det jo være, råber nogle andre ovre 

ved slæbestedet. 

En stor spidsgattet kragebasse, som 

ikke har ytret sig, hyler op. Tænk, det 

var også meningen, at der ikke måtte 

hænge vasketøj på os, ja altså her i SSF. 

Næh, skumler nogle, du lyver - så galt 

kan det heller ikke gå. 

Jo, siger kragebassen. Det er ganske 

vist, for jeg har selv hørt det med mine 

egne øren, og endda fra min egen skip

per, der selv en sommer tørrede tøj på 

mig i en fremmed havn, og det var jeg 

meget stolt over, så hyggeligt og livsbe

kræftende det tog sig ud. Men da så 

skipper kom hjem og så, at der her i SSF 

hang rene bleer, sokker og disse - to 

halvrunde, som skippers kone bruger, 

vrissede han: 

Det skal forbydes. Og ja I skulle have 

set, hvor han rødmede. 

Men det tror jeg nu også, din skipper 

gør i dag, siger en forhenværende red

ningsbåd, for det siges, at man måtte 

forklare ham, at det i adskillige år hørte 

med til sølivet, og at der aldeles ikke var 

nogen som helst grund til pludseligt at 

have urene tanker over rent tøj. 

Ak ja, klager en nybygning fra sit 

skjul, hvor bliver tilværelsen dog efter

hånden indviklet og steril. Gud ved, om 

jeg nogen sinde oplever en sejlers frie 

færd. 

Jo bådene både hørte og så. 

Hvad var nu det? Ligesom jeg skulle 

gå, ser jeg nogle stikke stævnene sam

men, jeg nærmer mig forsigtigt for at 

lytte til deres svage hvisken: 

Hvad for noget, de taler om vejskilte, 

der ved en lille festlighed skal afsløres 

henne ved den forventede asfalterede 

vej, ved den omtrent færdige mastekran. 

Bådene rykker tættere sammen, hvad 

skal der så mon stå på det skilt? spørger 

en lille jolle uden kahyt. 

Ja, siger en lille sladrehank, der ligger 

med kølen i vejret. Hvis I vil love ikke 

at sige det til nogen, kan jeg godt for

tælle jer, at der skal stå - Svend Aages 

Allé - og længere nede, hvor græsrabat

ten bliver delt af en stribe jord, skal en 

sti døbes - Carlsens sti. 

Nu syntes jeg jo nok, at de gode både 

blev lidt for fantasifulde. 

En sand hønsegård - uden fjer. 

Men så en skønne morgen begyndte 

sneen at falde, det tog til, frosten tog til, 

vinden tog til. Hylende overdøvede vin

den bådenes beretninger af ondt og godt. 

De havde nu også talt sig hæse, så det 

var vel helt godt at hvile, og nu havde 

de jo fået lettet sig, så det var vel tid at 

gå i vinterhi. 

Der blev stille, meget stille. Ja så stille, 

at man fik fornemmelse af, at det var 

stilhed før storm. Og sandt at sige, der 

skal nok blive larm, når solen atter smel

ter sneen, når skrabejernene hviner, og 

slibemaskinerne slynger støvet over på en 

nymalet båd, og når transistorerne sking

rer om kap, medens ophavet er energisk 

optaget med klargøring af det kære skiv. 

NON 
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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. 9.600.00 

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

Telf. *2915 20 

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 
2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 
lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 
i over 30 år. 

•*^orar 
v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

H e m p e l ' s  Y a c h t  S y s t e m  e r  
tidens løsen, når båden skal 
vedligeholdes. Alt det nødven
dige, fra bundmaling til den af
sluttende lak, er samlet i dette 
system, der gør vedligeholdel
sen lettere uden at der kræves 
særlige fagkundskaber. 
Hempel's Yacht System fås 
hos alle Hempel-forhandlere. 

jF/t føSTÆfttre 

yacht 
system 
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\ MEDLEM / 

SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, S. — Telf. 5832 96 

l \ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 
O 
g Formand : Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S AS 1169 

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

o Kasserer: Anni Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 

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

Holger Larsen, Frankrigsgade 84 S AS 26 64 
g Knud Pagh, Palermovej 25, S AS 5292 
g Juniorleder: Flemming Seim, Frankrigsgade 66 SU 1653 

Skolechef: Poul Nielsen, Prøvestens alle 5, S 58 46 15 
o Kapsejladschef: Viggo Hind, Parkvej 77, Tåstrup 9923 52 
g Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
g Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 
o Bestyreisesværelse SU 3580 

o Pladsmand: Svend Schack, Vittrup Allé 44, Kastrup | 

°oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0 

K asserer 

formanden og 

havneudvalget 

t r æ f f e s  

hver torsdag: 

kl. 19—20,30 

i klubhuset 

tlf. SU 358© 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Kontoret er lukket hele juli måned grundet sommerferie 

Da der ikke udkommer noget blad i juli, beder vi om, at alle de 

motorbådsejere som vil sejle for de svagføre vil huske 

SVAGFØRETUREN 
L Ø R D A G  D E I M  1 2 .  A U G U S T  K L .  1 4  

Der vil blive foretaget en sejltur p å  sundet og efter tilbagekomsten er S . S .F. 

vært i klubhuset, hvor der vil blive serveret kaffe m.m. 

Der vil blive forskellig underholdning, musik og et væld af gaver 

Alle der kunne 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 
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STANDERHEJSNINGEN 1967 

Standerhejsningen var særlig festlig i 

år, firmaet »Jacob Holm & Sønners« 

hornorkester var kommet til stede og mu

sicerede for os, både før, under og efter 

standeren var sat. 

Formanden Sv. Larsen bød gæsterne 

velkommen, og blandt gæsterne var forh. 

kontorchef Frederiksen, der har fulgt 

S.S.F. gennem årene lige fra 1930, Ama

gerkredsens formand Vilhelm Wieder fra 

Dragør Sejlklub og formanden fra Sund

by Kajakklub samt nogle af vore æres

medlemmer. 

Sv. Larsen udtalte efter at stander og 

flag var sat (desværre var det ved en 

fejltagelse et slidt flag, der blev hejst). 

Den af Amagerbladet foreslåede masse

sejlads til Saltholm, for at nedlægge 

grundstene til den ny lufthavn ville S.S.F. 

ikke deltage i, for han mente, der var 

sten nok derovre, vi havde fået afslag 

fra Carlsbergfondet på vor ansøgning, der 

var ikke flere penge denne gang, så vi 

prøver igen. Der var kommer afbud fra 

Carl Nielsen, men han sendte vor for

ening 5 eksemplarer af bogen »Jorden 

rundt med Nordkaperen«, som kunne 

bruges til præmier eller lignende. End

videre oplyste formanden, at vi i år fik 

ca. 20.000 kr. i benzinpenge og at junio

rerne havde godt 11.000 kr. til en ny 

juniorbåd, og at vi samme dag, lige før 

standerhejsningen, havde fået tilsagn om 

12.000 kr. fra Tuborgfondet, så nu blev 

det ikke én, men to juniorbåde, vi fik, 

hvilket der også var hårdt brug for. 

Børge Thejl Hansen havde været pri

mus motor ved bygning af nye optimist

joller, men desværre var kun én blevet 

færdig til standerhej sningsdagen, og det 

blev overdraget vor benzinmand Georg 

Jørgensen at foretage dåben. Båden fik 

navnet »Georg«. Efter orkesteret havde 

sluttet med »Der er et yndigt land« gik 

alle indbudte og bestyrelsen ind til de 

smukt dækkede borde. Lige en lille be

mærkning, det ser ikke godt ud, når flag 

og stander bliver hejst og nationalmelo

dien spilles, at flere bliver siddende, og 

nogle kan ikke engang overkomme at 

tage kasket eller hue af. Hvis de ikke 

mener det er nødvendigt, må de hellere 

blive væk. 

Ved bordet takkede formanden for det 

gode samarbejde i Amagerkredsen og 

med vor nabo Sundby Kajakklub samt 

forh. kontorchef Frederiksen for hans vel

vilje overfor S.S.F. gennem årene, hvad 

den nordlige kaj og andet arbejde vidner 

om. Fmd. sluttede med en tak til de 

medlemmer, som uden vederlag, på én 

eller anden måde havde gjort et stort 

arbejde for vor forening. 

Kredsformand Vilhelm Wieder fra 

Dragør Sejlklub takkede Sv. Larsen for 

hans energiske indsats i alt hvad han 

påtog sig, og beklagede den mand, der 

engang skulle overtage hans job. For

manden for Sundby Kajakklub takkede 

for jubilæumsgaven, det gode naboskab 

og ønskede til lykke med den ny sæson. 

Kaj Hansen, vor gartner og plæneklipper, 

udtalte en hyldest til vor formand, bad 

medlemmerne om at overholde søens reg

ler og sluttede med at motivere et leve 

for S.S.F. 

Kun ærgerligt at der ikke var mikrofon 

til talerne, for selv om de medlemmer, 

der sad længst væk, kunne vel dårligt 

høre, hvad der blev sagt, men derfor 

kunne de godt være lidt mindre højrøs

tede under talerne. 

Dagen sluttede med en svingom til 

dejlig musik, både for de unge og dem 

på 40. Alt i alt en rigtig festlig og for

nøjelig sej lerfest. 

Ref. 
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Sætternissen 
Sv. Aa. Rasmussen, eller også må det 

være!mig, der er mest uvenner med sæt

ternissen, for i vort jubilæumsnummer, 

hvor vi havde gjort alt for at der ikke 

skulle være fejl eller andet galt, havde 

den berømte sætternisse alligevel lavet 

grin med os, og det var den »gamle« 

redaktørs indlæg, det var gået mest ud 

over. 

Først blev kriminalbetjent Henri Mad

sen til kommunalbetjent Henry Madsen. 

- Derefter fik vor energiske formand 

navneforandring til Sv. Andersen, hvilket 

han tog os meget unådigt op. (Synd for 

dem, der hedder Andersen). Der skulle 

selvfølgelig stå - Sv. Larsen. I Sv. Lar

sens omtale af bladet, stod der kade i ste

det for - kalde - og endelig til slut var 

der faldet et - T - ud i Reinhardt Han

sens fornavn. 

Ja - der kan man se, man gør alt, og 

da jeg fik det første varme nummer af 

bladet fra bogbinderen - ja så opdagede 

man selvfølgelig for sent alle fejlene, jeg 

må have været godt søvnig, da jeg læste 

korrektur. Jeg beder dem, det gik ud 

over, modtage min undskyldning, men 

jeg kan ikke garantere for, det ikke vil 

gentage sig, jeg ærgrede mig både gul og 

grøn over det skete, indtil jeg kom i 

tanke om et gammelt ord, der siger: 

At ærgre sig i verden, er gratis - og 

det er skidt - thi kostede det penge, man 

ærgred sig ej så tit. 

Disse visdomsord kan vi alle engang 

imellem have brug for. 

Redaktøren. 

Kvindelig Sejlklubs 

25 års jubilæum 
Ja, der er noget, der hedder »Kvinde

lig Sejlklub«, og vi har oven i købet eksi

steret i 25 år, og for dem, der ikke er 

opmærksom på vores eksistens, vil vi 

gerne her gøre rede for vort formål. 

Klubbens formål er at få kvindelig 

ungdom interesseret i sejlsport og ved så

vel praktisk som teoretisk undervisning 

at give medlemmerne mulighed for at 

dygtiggøre sig i sejlsport. Uddannelsen 

sker ved afholdelse af kursus i navigation 

og sømandsskab og ved deltagelse i øvel-

sessejladser med klubbens både. Efter 

endt uddannelse indstilles eleverne til 

klubbens førerprøve, som er godkendt af 

Navigationsdirektoratet, og hvis de består, 

har medlemmerne ret til på egen hånd 

at føre klubbens både. 

Vi har en 30 m2 spidsgatter S 30 D 6 

»Vidar« og en folkebåd FD 316 »Sisse«. 

Med folkebåden deltager vi flittigt i kap

sejladser, bl. a. deltog vi i 1966 i »Sjæl

land Rundt«, »Møn Rundt«, »Lappegrun-

den Rundt«, »Hveen Rundt« samt navi-

gationssejladsen »24 timer«. 

I anledning af vort 25 års jubilæum i 

år vil vi for første gang selv prøve at 

arrangere en kapsejlads. Dagen er fastsat 

til den 10/6 1967 (prinsesse Margrethes 

bryllupsdag) i Svanemøllebugten. 

Vi arrangerer også weekendture og 

ferieture. På disse ture får eleverne større 

mulighed for at stifte nærmere bekendt

skab med søens luner. 

»Pløk«. 

Sundby Sejlforenings medlemsblad øn

sker »Kvindelig Sejlklub« hjertelig til 

lykke med de 25 år. 

En yndig alder for den unge pige. 

Red. 

Vend standeren rigtig! 

Når man især her i forsæsonen går sig 

en tur i havnen og glæder sig over alle de 

nylakerede både, der er kommet i vandet 

sejlklar til sæsonen med vor kønne stan

der vajende fra masten, undrer det mig at 

se, at mange skippere ikke ved, hvordan 

man sætter sin stander. Den er i mange 

skibe sat omvendt op. 

Derfor dette: Sundby Sejlforenings 

stander skal sættes sådan: Den ene spids 

på den femtakkede stjerne skal vende 

opad. 

Husk det nu, det ser lidet sømands-

mæssigt ud at sætte den forkert. 

Red. 

Fra »Sejl og Motor« har vi tilladt os 

at sakse dette. 

Dansker slog den svenske 

OK-jolle-elite 
For første gang skete det enestående i 

svensk OK-jolle-sport, at en dansker 

hjemførte Pater-Noster-Pokalen. Det ske

te ved det første svenske jollestævne i år, 

arrangeret af Marstrand Segelsållskap i 

weekenden 22.-23. april, hvor foruden 

finn-joller og sniper 80 OK-joller deltog. 

Hele den svenske OK-jolle-elite deltog 

med VM 1965 og 1966 Goran Anders

son, nr. 2 i VM 1966 og flere svenske 

OK-jolle-mestre i spidsen. Fra Danmark 

deltog DM i OK-jolle 1963 og 1966: 

Poul Richard Høj Jensen. 

Høj Jensen sejlede i de fire sejladser 

hele den svenske elite agterud og vandt 

suverænt med to 1., en 2. og en 3. plads. 

Dårligste placering - hans 3. plads -

kunne han kassere. Hans Fogh havde lånt 

en OK-jolle hos Høj Jensen og deltog for 

morskabs skyld. Han blev sammenlagt 

nr. 3 med en 2., en 4. og to 5. pladser. 

Hans Fogh sagde efter sejladserne til 

»Sejl og Motor«: 

- For Poul Richard gjaldt det om at 

komme i trim og frem for alt at måle 

kræfterne med svenskerne, som gælder 

for at være verdens stærkest sejlende 

OK-jollefolk, med henblik på VM i 

Montreal i begyndelsen af juli. Efter 

hans glimrende og fornuftige sejladser 

ved Marstrand er jeg ikke i tvivl om, at 

hans chancer for at blive verdensmester i 

år er store. Jeg deltog kun for at teste 

OK-jollen, som efter min mening er den 

bedst egnede jolleklasse for yngre og 

ældre juniorsejlere. Hidtil har svenskerne 

i OK-jolleklassen været hårde ved dan

skerne i internationale kapsejladser, men 

nu synes det, som om strømmen vender 

sig. 

hhs. 
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(Tia. 

Bestyrelsesmødet d. 9• 1967. 

Kapsejladschefen fraværende. 

Kasserer og redaktøren til stede. 

1. Formanden bød velkommen og oply

ste, at det nye hegn ved Amager Strand

vej er på vej og vil være færdigt inden 

standerhejsningen. 

Bladets jubilæumsdag var forløbet på 

bedste måde, og de gamle redaktører samt 

enkelte andre medarbejdere var indbudt 

til en lille festlighed. Bogtrykker Karl 

Povlsen, som også var til stede, skænkede 

bogen HVIDE SEJL, restauratøren, en 

flaske Otard cognac med karaffel, end

videre en flaske vin fra vinhandleren 

samt en mængde blomster. Redaktøren 

havde fra Aalborg Sejlklub modtaget en 

skrivelse og ]/2 fl. cognac. 

Langelund havde sendt et brev, hvori 

han takkede for festen, samt sendte nogle 

tegninger, som han stillede til rådighed 

for bladet. 

Formanden oplyste at S.S.F. havde fået 

afslag på en ansøgning om støtte fra 

Brygger Jacobsens mindelegat. 

Form. havde været til 40 års jubilæum 

i Sundby Kajakklub samt til benzinmøde. 

Der var en skrivelse fra D.S. med til

bud til klubberne om lån af Sejlsportens 

Venners nye SOLING. Båden kan lånes 

en uge efter ansøgning. Man mente at 

det kan blive en kostbar affære, da trans

porten (over land) skal betales af den 

lånende klub. 

Der oplæstes div. skrivelser og takke

kort som toges til efterretning. 

Den nye ophalervogn er nu i fuld 

sving og har vist sig at være tip-top. 

Fra kommunen har man fået medde

lelse om lejeforhøjelse og den årlige leje 

andrager nu 14.318,- kroner. 

2. Protokollen oplæstes. Ingen kom

mentarer. 

3. Svend Jensen beklagede, at klodser

ne på grænsebøjerne i sdr. bassin har 

vist sig at være for lette. Endvidere be

klagedes det dybt at Strandgård endnu 

ikke er færdig med den nye cementkaj. 

Det henstilledes at Strandgård bliver taget 

alvorligt i rette i denne sag. Formanden 

ringede omgående Strandgård op. 

Der var en henvendelse fra Fyr- og 

Vagervæsenet om opgivelse af position 

for indsejlingen til Sundby havn. Denne 

sag overlodes til skolechefen. 

Man er i færd med at lave bolværk i 

renden som giver 13 pladser. Dette ud

føres af medlemmer. 

4. Klubhus- og festudvalget udtalte, at 

alt er klart til standerhejsningen og pin

sefesten. Man kunne ønske at få bevilget 

et beløb til indkøb af to sofaer til pejse

væggen i klubhuset, og efter en kort de

bat enedes man om at bevilge beløbet. 

5. Skolechefen oplyste at tilslutningen 

til sommerens skolesejlads havde endnu 

ikke været særlig stor, og var af den for

mening, at man eventuelt må gå nye veje 

fer at opnå større tilslutning, f. eks. med 

en skriftlig opfordring ved indmeldelse 

af nye medlemmer. 

Man gennemdrøftede problemet og 

man enedes om at frafalde betaling af 

gebyr for at deltage i øvelsessejladserne, 

samt at passive medlemmer skal kunne 

deltage. 

Svend Jensen forespurgte om man kun

ne gå ind for obligatorisk navigations- og 

sejlerskole ved indmeldelse af nye med

lemmer. 

Det kunne man ikke, der er ingen lov

hjemmel for at tvinge medlemmer på 

kursus. Der var dog flere meninger om, 

at der snart vil fremkomme nyt fra lov

givningsmagtens side. 

Skolechefen havde fra et medlem fået 

tilsagn om et mindre tilskud til skolen. 

6. Juniorlederen udtalte at den gule 

juniorbåd nu er blevet solgt. 

Seim oplyste endvidere, at alt er opta

get i juniorafdelingen, så man nu må til 

at lave venteliste. 

Endvidere efterlystes reparation af ta

get på juniorskuret. 

7. Kapsejlads - Intet. 

8. Eventuelt — Intet. 

Mødet slut kl. 10,30. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Fra klubhusudvalget 
Det henstilles til medlemmerne, at de 

passer betydeligt bedre på deres børn, 

når de er i klubhuset. Vi må henvise til 

vore love hvori der står, at medlemmerne 

er ansvarlige for deres gæster og deres 

børns opførsel på klubbens område. Klub

huset er ikke nogen legeplads. 

Ligeledes beder vi medlemmerne om at 

fjerne service og madpapir, når de for

lader et bord, og i det hele taget at være 

behjælpelig med at holde lidt mere orden 

i klubhuset. Det vil pynte svært på det, 

og hjælpe vor flinke restauratrice i hendes 

arbejde. 

Der kommer 2 nye sofaer ved pejsen, 

og de må absolut ikke benyttes af børn, 

de er kun til voksne. Vi har i den sidste 

tid fået mange klager over børns hærgen 

i klubhuset, især kommandobroen er en 

yndet legeplads, så vi ville være foræl

drene taknemlige, hvis forældrene så lidt 

mere efter børnene. 

Borde og stole udenfor klubhuset må 

ikke fjernes fra deres pladser, det er jo 

ikke meningen, at klubhusudvalget hver 

lørdag-søndag skal gå rundt og samle 

det sammen og stille på plads efter med

lemmerne, de har meget andet at tage 

vare på. 

Klubhusudvalget. 

Sejlerskolen 
Der er stadig plads til nye elever på 

sejlerskolens øvelsesbåd, - passive med

lemmer, der har lyst til at lære at sejle, 

kan også få undervisning i sejlads med 

øvelsesbåden. 

Alle interesserede kan tilmelde sig hos 

skolechefen hver torsdag aften i kontor

tiden. 

Sejladsundervisningen er gratis. 
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Fra Havneudvalget 
Ja, nu begynder sæsonen, og fra os 

kommer et nødråb! 

Vi må desværre komme med flere hen

stillinger, som absolut skal efterkommes 

af medlemmerne samt deres gæster. 

1) Cykler må under ingen omstændighe

der henstilles andre steder end i 

cykelstativer eller andre anviste plad

ser. 

2) Bilisterne må vi takke for den orden, 

de selv holder på parkeringspladsen. 

Dog er der lidt malurt iblandet: Der 

findes stadig nogle, der træder for 

hårdt på sømmet, når de starter, til 

disse vil vi sige: I må da kende færd

selslovens paragraf der siger: Vis hen

syn. Vi beder jer om også at vise hen

syn til vores vejbelægning på plad

sen, vedligeholdelsen koster os alle, 

også jer, mange penge. Husk! 10 km 

overalt på pladsen. 

3) Vedrørende pladsen, der er affalds

kurve overalt på pladsen, det er me

ningen, at der skal affald i dem, og 

ikke alle andre steder på pladsen, den 

ville se kønnere ud uden alt det papir 

og tomme flasker, der flyder rundt. 

4) Vedrørende plæner og bede: Der er 

stadig en del ubetænksomme medlem

mer, der ikke forstår at en flaske 

splintres i tusinde stykker, når en plæ

neklipper går hen over den. 

Tænk dog på de ulykker, sådanne 

skår kan forårsage, når et barn eller 

voksen for den sags skyld også, løber 

over plænen med bare ben. 

5) Til lystfiskerne: Lad være med at 

smide de fisk i havnen, som I ikke 

gider tage med hjem, vi vil give jer 

et godt råd, I skal ikke sige det til 

andre: Lad de fisk gå derude, de bli

ver meget større til næste år. 

Dette være sagt fordi der i den senere 

tid har ligget fisk og fiskeaffald 

rundt omkring i havnebassinet, det 

lugter ikke godt. 

6) Husk, når I smider dunke eller då

ser med ætsende væsker i affaldskas-

serne, da at lukke disse godt til, det 

er ikke morsomt for folk, der læsser 

vognene, at få syre eller andet ubeha

geligt ned over sig. 

Til sidst men ikke mindst: Bukke og 

klodser skal sættes på plads efter at bå

den er kommet i vandet, og de skal være 

mærket med navn. 

Nye medlemmer 

som søger optagelse 

i Sund&f SejUflcuieniMQ 

•sdlNiC)j> 

Juniorspalten 
Vi har i denne måned modtaget føl

gende bidrag til den nye juniorbåd. 

Egon Brazin, K.H. og indkom

met fra mærkesalg i alt kr. 250 

Lotteriet fra standerhejsningen... kr. 500 

I alt indkommet med 

mærkesalg og 

bidragyderne kr. 4.154,00 

Fra juniorballerne kr. 4.000,00 

Salg af den gamle 

juniorbåd kr. 4.200,00 

I alt indkommet kr. 12.354,00 

Den 13. maj havde vi standerhejsning, 

hvor det kom som en stor overraskelse, 

at vi fra Tuborg modtog 12.000 kr. til 

en ny juniorbåd, så i stedet for 1 junior

båd, kan vi nu få to. 

Som nogle måske har bemærket, er 

optimistjollesejladserne startet tirsdag d. 

16. og efterfølgende tirsdage. Vort første 

store skud går kl. 18,00 præcis, så mød 

i god tid og rig jollen til. 

]uniorudvalget. 

Aktive 

Kristian Lauridsen, 

Fælledvej 14 N. 

Jolle. 

Gunnar A. Christensen, 

Oxford Allé 14, S. 

u/bd. 

Henning S. Hartmann, 

Italiensvej 84, S. 

u/bd. 

Bent Hansen, 

Kinkelgade 9, Dragør. 

u/bd. 

Mogens Jensen 

Nordre Dragørvej 8, Dragør, 

u/bd. 

Knud Jørgensen, 

Belgiensgade 1, S. 

u/bd. 

Helge Olsen, 

Ny Carlsbergvej 8, V. 

u/bd. 

Jørgen Sebens, 

Smedegade 7 A, N. 

Jolle. 

Bent O. Nielsen, 

Badensgade 8, S. 

Mtb. 

Ole H. Hansen, 

Nordmarksvej 77, Kst. 

Mtb. »Anni II«. 

Sven E. Johansen, 

Ved Volden 9, K. 

Jolle. 

Per F. Anderson, 

Sixtusvej 2, S. 

Jolle »Jonna«. 

STORT UDVALG I TOBAK * CIGARER * CIGARETTER * ØL 
Nærmeste forretning ved havnen! (hjørnet af Milano vej) Telefon 554547 

CIGARFORRETNINGEN • Svend Jensen, Øresundsvej 114 
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Poul A. Jensen, 

Svanestok 2, Kastellet, 0. 

Jnr. båd. 

Jørgen Brasen, 

Ved Volden 13, K. 

u|bd. 

Sven Riis-Klausen, 

Søborg Torv 2, Søb. 

u/bd. 

Ulla M. Helium, 

Vorgodvej 32, Kst. 

u/bd. 

Børge K. Jensen, 

Amsterdamvej 22, S. 

u/bd. 

Erling G. Jensen, 

Hjærtegræsvej 19, Kst. 

Mtb. »Blue Bird«. 

Bjørn Ørding-Thomsen, 

Horsekildevej 43, Vlb. 

Jolle. 

Flemming S. Petersen, 

Christian d. II Allé 19, S. 

Jolle. 

Kaj Lylloff, 

Uplandsgade 24, S. 

Jolle. 

Alva Erik Z. S. Y. Holst, 

Tingvej 9, S. 

Kutter. 

Flemming Sten, 

Valmuevej 19, S. 

u/bd. 

Jens Bruun, 

Istedgade 1, V. 

Mtb. 

Juniorer 

Marietta I. Binnerup, 

Englandsvej 72, S. 

Finn Sandgren, 

Reberbanegade 53, S. 

Torben Kelde, 

Kretavej 9, S. 

Dennie T. Rasmussen, 

Congovej 22, S. 

Inge Christensen, 

Ungarnsgade 33, S. 

Passive 

Ruthwenn E. Eriksen, 

Ordrupvej 71, Charl. 

Jan P. Knudsen, 

Wittenberggade 5, S. 

Karl Povlsen, 

Parkstykket 3, Brh. 

Alfred Budtholt, 

Geislergade 6, S. 

KØB Deres BÅD hos Alt i joller og både, såvel træ som glasfiber 
Priser fra kr. 548,— 

BO AT-FAIR Se „Siger" bådeprogram 1967 hos os 
Øresiinclsvej 51 - ANta 2929 

SCT. HANSAFTEN 

Sejlforeningen fejrer Set. Hansaften i klubhuset med stort 

bal. Baltegn å kr. 3,00 løses i salen. 

Arne Deverils Dansetrio spiller op til dans 
fra kl. 19-24. — Flere overraskelser 

Vi beder alle bådejere om at illuminere deres både, så vi kan få en festlig 

og hyggelig aften i havnen. 
Festudvalget 
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Så kan vi atter sejle 

trygt! 
Fire år er gået siden »Jeg er sejler« 

udkom sidst. Nu har POLITIKENS 

FORLAG genudsendt bogen - men i en 

helt ajourført og gennemarbejdet udgave. 

Sejlsportseksperten Eyvin Schiøttz har øst 

ud af sin kunnen og skabt en bog, der 

burde være lovbefalet udstyr på alle sejl

både. 

Bogens første, store afsnit gennemgår 

en meget væsentlig del af de fartøjer, der 

kan ses i vore lystbådehavne og i de 

danske farvande; en nøgtern gennem

gang, det er værd at stifte nærmere be

kendtskab med, før man vælger sin båd

type. Skulle man ønske selv at bygge en 

sejljolle, er der også anvisning herpå -

konstruktionstegninger, mål, data og styk

lister, intet mangler, det er blot om at 

komme i gang. 

»Klargøring af båden«, som er et af 

denne udgaves nye afsnit, vil være til 

hjælp på bådepladsen netop i denne tid. 

Og nu går det rask med at finde ud af, 

hvad alt hedder om bord, hvor man fin

der det, og hvordan man endelig skal 

sejle båden. Vindretninger og manøvre, 

navigations- og søvejsregler, kompas, sø

kort og fyr, hvordan man sætter en kurs, 

hvordan man sikrer sig mod brand og 

mod at falde over bord - alt dette og 

meget, meget mere af interesse for sejl

sportsfolk diskuteres og gennemgås i de 

følgende kapitler. Et særligt afsnit om

handler kapsejlads, hvor de nyeste reg

ler selvfølgelig er med, og til glæde 

for kvindelige sejlere fortæller sejler-

pigen Karina om sine erfaringer i kapit

let »Hvad gør jeg hvis . . .« 

Bogens næstsidste afsnit er helliget 

bådsproget - ca. 750 specielle »båd

sprogs-udtryk« ordnet alfabetisk og om

fattende en kort definition på dansk og 

med de tilsvarende udtryk vedføjet på 

engelsk og tysk. Endelig rundes bogen 

af med »Sejlerens blå bog«, der giver bio

grafiske oplysninger om ca. 90 af Dan

marks dygtigste, nulevende, aktive sejlere. 

»Jeg er sejler«, er gennemillustreret af 

Arne Gaarti Baks instruktive og smukke 

tegninger - ikke mindst disse vil være 

nyttige at kikke på, før man foretager 

en vanskelig manøvre, skal have fat i et 

nokbeslag eller lave et specielt knob. 

(Det er selvfølgelig ikke meningen at 

bogen »Jeg en sejler« skal være nogen 

konkurrent til vor egen »Dansk Sejl

unions« »Til Søs«. 

Men det er en god opslagsbog for nye 

sejlere). 

Red. 

te*-

KLUBHUS 
OG 

FESTER 
Fredag 23.juni Set. Hansfest. 

• 
Lørdag 12. august svagføretur. 

• 
Søndag 20. august Kastrup Sejlklubs ju-

bilæumssejlads (Amagerkreds hoved

kapsejlads). 

• 
Lørdag-søndag 2.-3. september manne

tur. 

• 
Lørdag 7. oktober af riggergilde. 

• 
Søndag 15. oktober tur til motorbåds-

klubben »West«. 

EFTERLYSNING 
1 boremaskine (Blach an Decher) 
er fjernet fra motorbåd „Panto" 
den 19. maj. 
Kan afleveres til pladsmanden 
eller Jørgen Munk. 

Fra receptionen på med

lemsbladets jubilæumsdag 

Fra venstre Langelund, »Rollo«, i midten bladets «far«, 

-Sv. Aa. Rasmussen og til højre bladets nuværende 

redaktør Martin Andreasen. 

Medlemsbladets 

25-års dag 1. maj 1967 
jubilæet blev fejret ved en fest i klub

huset, hvor vi blandt alle vore gæster 

havde den glæde at hilse på bladets for

henværende redaktører, hr. Svend Aage 

Rasmussen og hr. Thorkild Langelund. 

Det var ganske overvældende, hvad der 

kom af gaver og telegrammer fra nære 

og fjerne venner. Medlemsbladet bringer 

hermed en tak til alle, der sendte en hil

sen på den store dag. 

Samtidig vil vi også sende en hilsen 

og en tak til alle danske sejlklubber, der 

tænkte på os, det var som om I alle var 

med til at gøre dagen festlig for Sundby 

Sejlforenings medlemsblad. 

Red. 
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Langs kanaler 

og floder fra 

Middelhavet 
med det gode skib „Bamse" 

Kort efter kom imidler

tid vagterne fra den første bro cyklende 

langs kanalen, parkerede cyklerne ved 

broen og gik i gang med at spærre for 

vejtrafikken. Dette var den første »be

talingsbro«, og Anette, som havde fået 

overdraget mønterne medens jeg passede 

manøvreringen, var noget spændt på, 

hvordan hun skulle få dem afleveret. 

Men den ene brovagt dukkede frem med 

en lang fiskestang, og da han svang den 

ud over vores skib, viste det sig, at kro

gen var erstattet af en træsko, ophængt 

i hælen, så mønterne kunne forvares 

sikkert på tæernes plads. 

I løbet af ca. halvanden time nåede 

vi den sidste bro, og den gik også op, 

og vi satte farten ud mod havnen med 

de store skibe. Da alle bromønterne var 

opbrugt, blev Anette noget overrasket, 

da hun pludselig så den kendte fiskestang 

med træsko. Men hun puttede passersed

len i, og det var vagten tilfreds med, 

når man skal dømme efter hans ansigts

udtryk. 

Nu var vi atter på kendt vej, og da vi 

kort efter fortøjede i den lille lystbåde

havn neden for havnevæsenets skryskra-

ber, følte vi os næsten som om, vi alle

rede var kommet hjem, her var vi sted

kendte, her havde vi været før. Lystbåde

havnen var for øvrigt også fyldt med 

svømmende ungdom, som vi måtte holde 

væk fra skruen til vi fik standset moto

ren. Og alle ville de gerne springe ud fra 

»BAMSE«, der var meget højere end 

kajen. 

Den rute, vi havde fulgt fra Rotterdam 

til Amsterdam, kan befares af sejlskibe 

med rejste master, da alle broerne kan 

åbnes. Men en af disse klapbroer er en 

jernbanebro i Amsterdam, og der går 

en så livlig togtrafik over den, at den 

kun åbnes én gang i døgnet, midt om nat

ten, og kun for ti minutter. Er man ikke 

nået igennem i løbet af de ti minutter, 

må man vente et døgn. Til alt held er 

den bro så høj, at »BAMSE« kunne 

komme under med nedlagt mast. 

I Amsterdam følte vi os som hjemme. 

Vi havde sluttet den ring, vi var be

gyndt på langt nede i Frankrig på Saone-

floden, og da vi nu lå ved mole, som vi 

kendte så godt fra udrejsen, var det ingen 

sag for os at gå i byen, fødderne fandt 

næsten af sig selv op til forretningerne, 

og fra vor sofa i kahytten havde vi gen

nem skylightet den kendte udsigt til top

pen af havnevæsenets bygning, hvor de 

røde støttepiller omkring udsigtsveran-

daerne ved restauranten fik den øverste 

etage til at ligne en kæmpeedderkop. 

Da det blev mandag, kom besætnin

gerne fra havnevæsenets fartøjer, der har 

»til huse« ved en mole live ved lystbåde

havnen, og ønskede os velkommen til 

Amsterdam og spurgte, om vi ville besøge 

byen hvert år, de kunne huske os fra 

sidste sommer. 

På scootertur i Pyrenæerne. 

Sommervejret fortsatte for højeste gear, 

og mange mennesker gik tur langs hav

nens kajer, og da vi tilbragte mest mu

lig tid på dækket, kom vi i snak med 

mange, både turister, søfolk og »ind

fødte«. En ung lægestuderende var meget 

interesseret i »BAMSE«, og inden læn

ge var vi blevet gode venner med både 

ham, hans kone og deres lille dreng på 18 

mdr. De besøgte os flere gange om bord, 

og vi var også på besøg i deres hjem, 

tjalken »WAMPIC«, der lå fast fortøjet 

i Herengracht. (På billedet fra kanalen 

ligger den forrest til venstre). Den 18 m 

lange tidligere sejlførende fragtpram var 

nu ombygget til en hyggelig lejlighed 

med mange værelser, bl. a. et særligt stu

dereværelse, der var lagt i den ene ende 

af skibet, og børnværelset var så anbragt 

i den anden ende. Til boligens udstyr 

hørte elektrisk lys og rindende vand fra 

land samt telefon. I den ene stue var der 

et akvarium med en fisk, og den var, 

sagde vore venner, den eneste, der ville 

blive lykkelig, hvis husbåden sank. 

Medens vi var i Amsterdam blev det 

varmt på mere end en måde: Provoerne 

havde fundet ud af, at de milde aftener 

var gode til ballade, og undertiden gik 

det ret voldsomt til på visse strøg i byen. 

Vi mærkede dog ikke andet til det, end 

hvad vi hørte i radioen og fik fortalt af 

vore venner. En aften, da vi var på be

søg i husbåden, hørte vi i radioen direkte 

reportager fra de urolige steder, hvor 

politiet både brugte stave og tåregas. 

Men samme aften gik vi tur langs kana

lerne, hvor der netop denne aften var 

præmiere på turistsæsonens illumination, 

og alt var fred og idyl. Vi hørte ikke en 

lyd til optøjerne, der fandt sted få hus-

blokke fra os. Kun af og til lyden af en 

udrykningsbil, men det hører man jo ofte 

i en storby. Men næste dag, da vi gik en 

sidste gang til posthuset, kunne vi tyde

ligt se sporene i form af ødelagte parko

metre, knuste ruder og glasskår over alt. 

Det varme vejr fik os til at længes ud 

af byen mod friske strande, og inden der 

var gået en uge, sejlede vi mod nord over 

et stille og solbeskinnet Ijselmeer, gen

nem den ene sluse i den store dæmning 

mod Nordsøen ud til Terschelling, en af 

de friesiske øer ud for Hollands kyst. 

Vi ankom til øen om formiddagen på 

Anettes fødselsdag, og vi blev modtaget 

af en kæmpe flotille af typiske holland

ske sejlfartøjer, alle med sidesværd og 

store gaffelsejl. Netop på denne dag skul

le årets store kapsejlads mellem de gamle 

fartøjer finde sted. Men kort efter at vi 
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med noget besvær havde fået os en plads 

i havnen (havnefogeden anviste os først 

en plads, hvor vi ville stå på grund ved 

lavvande), kom alle skibene tilbage til 

havnen. Vejrudsigten var ikke gunstig 

for de lidet sødygtige fartøjer, så kapsej

ladsen var udsat til næste dag. Et par 

timer efter hyldede vejrguderne Anettes 

fødselsdag med alle tiders festfyrværkeri, 

hvor lynene slog ned i vandet ret uden 

for havnen med vældige brag og skarpe 

glimt. 

De næste dage tilbragte vi med at køre 

øen rundt på cykler og ligge ved stran

den og bade i rigtigt friskt, salt og kø

ligt Vesterhavsvand. Når vi kørte på cyk

ler, var det ikke fordi vor scooter plud

selig var sat ud af spillet, men øens vejnet 

går kun mellem de få byer, medens et 

net af cykelstier forbinder alle interes

sante punkter og de store badestrande, og 

mange forretninger udlejer cykler til tu

risterne. 

I havnebyen West Terschelling findes 

en søfartsskole, og en af lærerne herfra 

tog sig venligst af os, gav gode råd om 

seværdigheder og de bedste strande, samt 

lod os hente vand i sit køkken, da der 

ikke fandtes en tilgængelig vandhane på 

havnen. 

En dag, da vi var ved stranden, blev 

vi pludselig mindet om, at vi var på vej 

hjem til Danmark, for mellem det iland

drevne gods på sandet lå en lille trækasse 

med ordene: MÆLK - FLØDE - TRI-

FOLIUM. - Så blev vi grebne af hjem

ve, og dagen efter satte vi atter kursen 

mod fastlandet, og i Harlingen blev vi 

sluset ind på kanalnettet igen. Vejret var 

blevet lidt ustabilt, og de hollandske sø

kort er rasende dyre, så disse to ting i 

forening fratog os lysten til at sejle langs 

kysten til Delfzijl. Inde i kanalerne følte 

vi os mere trygge, og i det flade Vest-

friesland er der meget langt mellem slu

serne, og alle broerne er så høje, at vi 

kan komme under dem, når masten er 

lagt ned, så sejladsen foregår uhindret, 

og næste dags middag var vi i Delfzijl, 

vor sidste hollandske by for denne gang. 

Inden vi forlod Holland, sørgede vi 

naturligvis for at få fyldt vor brændstof

beholdning op med billig olie, men ellers 

købte vi desværre ingen andre transit

varer. Desværre, for de tyske toldere kan 

ikke finde ud af, hvordan de skal ind

klarere et skib, der ikke medfører transit

varer. Har man transitvarer, udsteder den 

første tolder en såkaldt »Schiffsbedarfs-

liste«, og den kan man så vise frem i de 

øvrige tyske havne, man anløber, og har 

dermed et papir på, at man er indklareret. 

Men når man ingen toldpligtige varer 

har om bord, kan man ingen liste få, 

og har således ingen dokumenter at vise 

frem, og så må man på ny indklareres 

i hver havn. 

Vi blev første gang indklareret ved 

toldvagtskibet i Ems-flodens munding, 

og da vi huskede vore kvaler fra udrejsen 

på grund af den manglende liste, bad vi 

naturligvis om at få udleveret papirer, 

som viste, at vi var toldbehandlet, samt 

således, at vi kunne købe olie i transit i 

Tyskland. 

Floden, Meuse, Profondville, Belgien. 

Når man har en Schiffsbedarfsliste, 

kan man få toldfri olie ved at vise den 

til leverandøren, der så påtegner den, og 

alt er i orden. Men da vi nu ikke havde 

transitvarer, kunne vi ingen Schiffsbe

darfsliste få udstedt, og tolderen måtte 

lægge hovedet i blød for at vi kunne få 

papirer til at købe olie for. Han fandt så 

på at give os et »Bezugsheft«, et kom

pliceret system af kontrolbøger og lister, 

hvor man for hver dag skal anføre antal 

sejltimer og formodet beholdning af 

brændstof, smøreolie og fedt, samt hvor

når og hvormeget man tanker osv. Vi var 

godt tilfredse med den ordning, for vi 

fik en masse papirer med stempler og 

underskrifter, så nu mente vi jo nok, at vi 

havde noget at vise frem. 

Og alting så da også ud til at være i 

orden, for tolderen i slusen i Bremerha-

ven, det var første sted vi på ny så en 

tolder, var godt tilfreds, da vi fortalte 

ham, at vi var toldbehandlet på Ems, og 

det havde han allerede selv gættet, for 

han kunne se, at vi kom indefra, vor 

mast lå endnu ned. 

Inden vi kunne komme ind til Kieler-

kanalen fra Elben, måtte vi ligesom på 

udrejsen en tur ud i Nordsøen fra We-

serflodens munding rundt om fyrtårnet 

»Alte Weser« og fyrskibet »Elbe I«. For 

at denne sørejse skulle være så vellykket 

som muligt, måtte flere ting passe sam

men. Da vi nødig ville sejle turen i mør

ke, og heller ikke ville kæmpe os imod 

tidevandsstrømmen, måtte vi lægge vores 

afgang, når det var højvande om morge

nen eller i hvert fald inden middag, så 

vi kunne sejle ud af floden med det fal

dende vand og løbe ind i Elben, når van

det seks timer senere begyndte at stige 

igen. Ved hjælp af en tidevandstabel var 

det ikke svært at finde de datoer, hvor 

en afsejling var gunstig. Men på en 

sådan havtur må vejret også tages i be

tragtning. Blæst giver svær sø, men stille 

vejr giver tåge og dis, og under sejladsen 

mellem de sandbanker, der ligger helt 

tørre ved lavvande, er tågenavigation 

meget farlig. Så vi måtte lytte intenst til 

alle vejrmeldingerne. 

Men der gik over en uge, inden pusle

spillet gik op, og alle betingelser var til 

stede, men så fik vi også en fin tur i 

Nordsøen. Ventetiden blev brugt til at 

friske »BAMSE« op. Alle sluserne på 

vor rute gennem Frankrig, Belgien, Hol

land og Tyskland har fået en blå streg 

fra vort skib, så efterhånden var der ikke 

meget farve tilbage til os selv. Også ma

sten kunne nu rejses og støttesejlene hej

ses til luftning. Malingen på lønningen 

havde vi også slidt helt af, alle de mange 

gange, vi var kravlet over i sluserne, så 

der var arbejde nok at fordrive tiden med. 

Vi ville jo også gerne have, at »BAMSE« 

ikke så alt for medtaget ud ved hjem

komsten. 

I Bremerhaven lå vi næsten inde i 

Weser Yacht Club's havn, og vi havde 

stor glæde af deres nye klubhus med 

brusebad, og vi kunne også hente vand, 

klubbens slange kunne ikke nå helt ud 

til os. Men til gengæld var havnepen

gene de dyreste, vi kom af med på hele 

rejsen. 

I det hele taget var vi næsten blevet 

vænnet af med at tænke på begrebet hav

neafgift på turen. Ingen steder langs 
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Middelhavet have vi betalt én rød øre 

for liggeplads, men enkelte steder var vi 

blevet afkrævet afgift for at få leveret 

drikkevand, men det var kun småpenge. 

Men nu kaldte WYC os altså tilbage til 

den barske virkelighed. 

Som jeg nævnte før havde vi god tur 

til Elbens munding, og undervejs nik

kede vi genkendende til de mange vrag, 

som vi huskede alt for tydeligt fra ud

turen, så vi var glade, da vi var ud for 

Cuxhaven og havde land på begge sider. 

Men så begyndte besværlighederne først. 

Da vi netop havde passeret Cuxhaven, 

blev vi prajet af toldkrydseren, og vi 

svarede, at vi kom fra Bremerhaven og 

var blevet toldbehandlet på Ems. De bad 

om at se papirer og rakte et net på en 

lang stang over til os. Vi lagde nogen af 

de papirer, vi havde fået af de tyske tol

dere i nettet. Men da de havde gransket 

dem en tid, gjorde de tegn til os, at de 

ville sætte en mand over til os. Vi fik så 

en tolder om bord, og han forklarede, at 

han ikke var tilfreds med den slags pa

pirer, han ville se vores Schiffsbedarfs-

liste. Det kunne han jo af gode grunde 

ikke komme til, og han indledte så et 

forhør om vores rute, havneanløb og be

holdningen af spiritus, tobak, kaffe etc. 

Jeg var efterhånden ved at tabe tålmodig

heden med det væsen, for jeg havde jo 

redegjort for al dette, da vi indklarerede, 

og dengang havde jeg jo også bedt om 

papirer, der viste, at vi var behandlet, og 

jeg jo viste de papirer. Men tolderen for

klarede, at de papirer ikke var gode nok 

til det formål, vi skulle have haft en 

Schiffsbedarfsliste. »Jamen«, spurgte jeg, 

»hvorfor har vi så ikke fået sådan én?« 

»Fordi De ingen toldpligtige varer har«, 

svarede tolderen. »Jamen kan De så ikke 

give mig en Schiffsbedarfsliste?« spurgte 

jeg. »Nej«, svarede tolderen, »når De 

ingen transitvarer har, kan De ingen liste 

få, og så må De finde Dem i at blive 

Anette skal på indkøb i Rosas. Spanien, 

undersøgt, hver gang De går ind til en 

tysk havn, sådan er reglementet!!« 

Vi syntes, at det er en underlig frem

gangsmåde, så inden den stakkels tolder 

fik lov at komme tilbage til sin krydser, 

fik han et referat af vores kvaler med det 

tyske toldvæsen fra udrejsen. De var så

ledes: 

Den første tyske havn, vi anløb, var 

Sleimiinde, og der kom naturligvis en tol

der om bord og kiggede på vores provi

ant. Vi havde købt rigeligt ind af kaffe, 

smør og sukker, men ikke mere, end at 

tolderen fandt, at alt var i orden. 

Et par dage senere måtte vi lægge ind 

til kajen i Kielerkanalen lige efter slusen 

for at justere koblingen. Dette arbejde 

kan udføres på et kvarters tid, men me

dens vi lå der, kom en tolder springende: 

»Hvorfor fører De ingen toldstander?« 

»Toldstander? ?« 

»Ja, har De en Schiffsbedarfsliste?« 

spurgte tolderen. 

»Nej«, svarede jeg, »men tolderen var 

om bord i SI.. .« 

Kurs mod »Alte Weser« fyrtårnet i Nordsøen. 

»Når De ingen Schiffsbedarfsliste har, 

må De sejle med toldstander; det er tredje 

hjælpestander, og hvis De ikke har den, 

kan De købe den henne hos skibshand

leren !!!« oplyste tolderen. 

Jeg kikkede på det papir, vi havde fået 

udleveret ved slusen, og som indeholdt 

forskrifterne for at sejle på kanalen, og 

der stod intet om at sejle med signalflag. 

»BAMSE« havde ikke tredje hjælpe

stander i sin flagkasse, så jeg gik hen til 

skibshandleren. Her var de imidlertid 

udsolgt i størrelsen til lystbåde, og fand

tes kun så store, at jeg kunne bruge dem 

som stormfok. Sådan en turde jeg ikke 

hejse, for så ville tolderen vel mene, at 

jeg gjorde nar ad ham, så vi listede vi

dere gennem kanalen som smuglerskib 

uden toldflag, og ingen andre spurgte 

efter det. 

Næste gang vi mødte det tyske told

væsen var i Bremerhaven, da vi i en sen 

aftentime kom i havn efter turen rundt 

om fyrene i Nordsøen. Da kom tre svært 

bevæbnede toldere myldrende om bord. 

Vi foreviste endnu en gang resterne af 

vores medbragte lager, og tolderne var 

tilfredse med det og forføjede sig hur

tigt i land, da vi satte os til bords og be

gyndte på den aftensmad, som vi trængte 

meget til. 

Da vi næste dag begav os op ad Weser-

floden, begyndte en toldkrydser at blinke 

energisk til os, så vi drejede bi og råbte 

til dem, at vi kom fra Bremerhaven. »Har 

De haft toldere om bord der?« råbte de 

til os, »Ja, tre toldere«, svarede vi, og så 

fik vi lov at sejle videre, og vi troede, at 

nu fik vi vel fred. 

Vort mål for den dag var Bremen, 

men det var blevet os fortalt, at vi let

test ville kunne finde en liggeplads i byen 

Vegesach, der ligger lidt længere nede af 

floden. Havnen i Bremen er udelukkende 

for fragtskibe. 

Sluttes i næste nummer. 

KØB EEEVINRUDE FÅ ET GODT BYTTETILBUD! 
VI GIVER TOPPRIS FOR 

mm æ* m m m m mm DERES BRUGTE BÅD 
HOS ål MM Æt g m K*MI MB OG MOTOR. 

Mm irnf M ÆmMMM ØRESUNDSVEJ 51 . ASTA 292Q 
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Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 

fordelagtigst 

hos BACHER 
JMGlICS 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • lGX * u 

JOLLEBENKLÆDER 1 jlll ' I 

Elvstrøms Flydeveste \ JP | 
•

til voksne og børn! m I Wl 

ORIG. ENGELSKE f\ 'I J | | 

SØMANDS GENSERE ^ 

DUNLOP SEJLERSKO % 4.^3*^ 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. 
F I L I A L  G B O B I T T O K V E T  ? 9  -  V A l b y  2 3 8  

DISTANCER I  SØMIL 
målt fra vort havneindløb 

Lystbådehavnen (Langelinie) 3,1 Rødvig 29,0 

Lystbådehavnen Lund 32,0 

(Svanemøllen) 4,1 Fakse Ladeplads G
N

 
00

 

Hellerup havn 4,7 Præstø .. 43,8 

Skovshoved 6,1 Klintholm havn .. 47,0 

Bellevue bro 7,1 

7,7 

Hesnæs havn .. 60,5 

Taarbæk 

7,1 

7,7 Bøgestrømstønde .. 36,4 

Strandmøllen 9,0 Nyord 00
 

Vedbæk 11,5 Stege .. 49,2 

Rungsted 13,8 Kallehave .. 47,4 

Nivaa 16,5 Stubbekøbing .. 59,5 

Sletten 17,9 Vordingborg .. 58,0 

Humlebæk 18,9 Mølle havn .. 38,4 

Espergærde 20,0 Hoganas .. 33,4 

Snekkersten 20,8 Viken .. 29,2 

Helsingør, nord 23,2 Hålsingborg 22,8 

Hornbæk 29,6 Råå .. 20,2 

Gilleleje 34,6 Ålabodarne .. 17,2 

Hundested 54,0 Kyrkbacken .. 14,9 

Rørvig 57,0 Landskrona .. 14,6 

Saltholm (Barakkebro) 3,6 Båckviken .. 14,8 

Saltholm (Lusebro) 3,3 Barsebåck .. 10,5 

Kastrup 2,1 Lomma .. 14,1 

Dragør 5,0 

8,5 

Malmo 13,1 

Drogden fyr 

5,0 

8,5 Limhamn 

Køge 25,2 (gennem Drogden) 11,7 25,2 

Stevns fyr 25,0 Klagshamn 12,1 

Skanør 16,5 

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 kr. 9.600,00 

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

Telf. *29 15 20 

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 
2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 
lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 
i over 30 år. 

ø̂ jfåsat 
v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: M. ANDREASEN. NYRNBERGGADE 50. AM 8384 u .  TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGAARDSVEJ 4,  KBH. V. TELEFON: 35 67 8B 
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\ MEDLEM t 

SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, S. — Telf. 5832 96 

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

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

g Næstformand og Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 
o Kasserer: Anni Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 
o Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S. 
o og Børge Bech, Øresundsvej 70 S AM 89 00 
o Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

o Holger Larsen, Frankrigsgade 84 S AS 26 64 
o Knud Pagh, Palermovej 25, S AS 5292 
o Juniorleder: Flemming Seim, Frankrigsgade 66 SU 1653 

§ Skolechef: Poul Nielsen, Prøvestens alle 5, S 58 46 15 
o Kapsejladschef: Viggo Hind, Parkvej 77, Tåstrup 992352 
o Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
g Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 
g Bestyrelsesværelse SU 3580 
O 
o Pladsmand: Svend Schack, Vittrup Allé 44, Kastrup | 

°ooooooooooooooooo  O OOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 0  

K asserer 

formanden og 

havneudvalget 

træffes 

hver torsdag: 

kl. I0-S0,30 

i klubhuset 

tlf. SI 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

VIS  HENSYN . . .  

Sejl langsomt i havn og rende! 

Ti l  Sundby  Se j l -Foren ing!  
Jeg plejer gerne at sende et par ord 

med tak for alt, hvad der bliver gjort for 

vore handicappede venner; men nu vil 

jeg gøre en forandring og skrive inden 

den store fest løber af stablen, lørdag den 

12. august. Det er en dag, som vi ser 

hen til med stor forventning og som 

hvert år overgår alt, hvad der gøres og 

endnu flere beder om at deltage i. 

Vi har udtrykkelig fået besked fra be

styrelsen i SSF, at det skal være gæster, 

der virkelig trænger, og det prøver vi på 

at efterkomme, men I kan tro, det er 

svært at sige nej til nogle. 

Selv om de ikke kører i rullestol, kan 

de godt være handicappede på anden 

måde. 

Jeg har i årenes løb hørt flere bemærk

ninger, som jeg har taget til eftertanke. 

Nogen piber, bare det er regnvejr, andre 

piber, hvis det ikke blæser så de kan 

komme ud med deres båd. Det er kun 

småting. 

En bemærkning om at det måtte væ

re en samfundsopgave, ja, det er det og

så, men samfundet er os alle, og et han

dicap kan ramme os alle, men folk rea

gerer som regel ikke, før det rammer 

dem selv. 

Tænk på trafikken, som den er i dag 

både til lands og til vands, gennem syg

dom på mange forskellige måder; folk 

kan blive deprimerede ved tabet af en 

ægtefælle, det er også en slags handi

cap. 

Jeg har hørt et skilsmissebarn blive 

skældt ud for åndsvag, og det skal man 

være forsigtig med. 

Nogle generer sig for at tage med på 

vore ture, for de tror, at nogen anser 

dem for at være fattige, og det giver dem 

mindreværdskompleks, og det er ikke 

meningen; de har godt af at komme 

sammen med andre, så de derigennem kan 

se, at der er nogle, der har det værre, og 

og at de kan se, nogen tænker på dem. 

Jeg blev engang spurgt, om vi inden 

for arbejder-samaritterne var tilknyttede 

noget kirkeligt eller nogen mission. Det 

er vi ikke mig bekendt! Der er et godt 

kammeratskab, der ligger bag vor ger

ning, og hvorfor kan man ikke vise lidt 

menneskelig forståelse i det daglige. 

Jeg personlig glæder mig til dagen 

og sender alle en hjertelig tak, som støt

ter dette arrangement. 

Når jeg sidder og skriver disse linier, 

sender jeg en venlig tanke til vor gode 

ven, »Pløk«, som dengang for flere år 

siden sammen med sin kone tænkte på 

andre end sig selv. 

Og nu erfarer jeg, at »Pløk«, som er 

en stor godmodig dreng, er ved at gå 

ind i de voksnes rækker. 

Hjertelig til lykke! 

Anna Nielsen 
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H U S K  S V A G F Ø R E T U R E N  
LØRDAG DEN 12 .  AUGUST KL.  14  

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 handicappede venner ! 

( 'ha. 
Bestyrelsesmødet den 20. juni 1967. 

Bestyrelsen fuldtallig. 

Redaktøren tilstede. 

1. 2 medlemmer var mødt op til be

styrelsesmødet for at forklare en sag, som 

var opstået omkring de 2 medlemmers 

lån af et tredie medlems båd. 

Bådejeren havde over for bestyrelsen 

givet udtryk for de 2 medlemmers mis

ligholdelse af den lånte båd, samt at de, 

efter at de var nægtet videre adgang til 

båden, havde begået hærværk på denne, 

bl. a. havde den ene revet en lap af en 

hynde, som han dog selv havde syet på. 

Bestyrelsen udtalte sin misbilligelse af 

dette sidste forhold, men fandt i Øvrigt, 

at intet var bevist som kunne berettige 

bestyrelsens indblanding i sagen, ud over 

at bådejeren ikke havde meddelt besty

relsen noget om, at han havde lånt sin 

båd ud til andre. 

Diverse skrivelser oplæstes og toges til 

efterretning. 

Formanden oplyste, at Toms guldbarre 

havde skænket en fin sølvtallerken til 

præmie, den vil blive udsat til Amager

kredsens hovedkapsejlads. 

2. Protokollen oplæstes, der var ingen 

kommentarer. 

3. Svend Larsen ankede over, at Sv. 

Jensen havde indkøbt et dyrt automatisk 

ur, som skulle dirigere skylningen på 

herretoilettet. Sv. L. udtalte, at han hav

de undersøgt hos de rette myndigheder, 

om ikke det er lovligt at benytte et tryk

knapsystem, som man havde set i anven

delse mange andre steder, bl. a. i Ka

strup Sejlklubs nye klubhus, og at han 

havde fået den besked, at dette er fuldt 

tilstrækkeligt og er desuden meget bil

ligere. Sv. Jensen svarede hertil, at myn

dighederne, til ham, havde sagt noget 

helt andet. Desuden ville han herefter 

trække sig tilbage og ikke udføre arbej

de for foreningen i fremtiden. 

Svend Jensen udtalte, at man nylig 

havde måttet rense kloaken igen, man 

havde været helt ovre på Vølund for at 

skaffe luft, og i en brønd der havde man 

fundet en tromle, en kaleche, en tricykle 

plus div. brædder, grene og en halv me

ter jord. 

Om arbejdet på pladsen udtalte for

manden, at man efter det sidste møde 

med pladsmanden havde ventet, at der 

ville ske noget positivt, men at det mod

satte var tilfældet, idet alting får lov til 

at forfalde, endvidere var det rygtedes på 

pladsen, at intet arbejde må udføres, det 

er der ingen penge til, og med den nye 

vogn skulle der i fremtiden kun én mand 

til hjælp ved optagning og udsætning af 

både. 

Alt dette er jo grundløse rygter, og 

Svend Larsen udtalte, at disse rygter op

stod ved, at Svend Jensen drak for meget 

kaffe i shoppen sammen med pladsman

den. 

Svend Jensen udtalte hertil (og ønske

de det ført til protokollen): Jeg vil ikke 

lade mig kommandere af formanden el

ler af nogen anden, hvem jeg skal drikke 

kaffe sammen med og hvornår. Hvis det 

skal være tilfældet, så trækker jeg mig ud 

af bestyrelsen med det samme. Herefter 

smed Sv. Jensen sine nøgler på bordet 

og forlod mødet. 

Lidt senere forsøgte Sv. Jensen, pr. 

telefon, at få sekretæren til at optage en 

tilføjelse til protokollen, hvilket sekre

tæren nægtede med den motivering, at 

han kun kunne skrive i protokollen, hvad 

der var sagt på mødet. 

Bestyrelsen tog Sv. Jensens bortgang til 

efterretning, og man enedes om at ind

kalde første suppleanten Tage Kjær til 

næste møde. 

Man fortsatte drøftelserne om arbejdet 

på pladsen, og der var enighed om at 

pladsmandens arbejdskraft ikke blev ud

nyttet fuldt ud, og der var enighed om 

at formanden og Børge Beck skulle fore

lægge bestyrelsens ønske for pladsman

den, at man ønskede, at han stillede sin 

arbejdskraft til rådighed for foreningen 

fra kl. 8 om morgenen, bortset fra de ti

der, hvor der er arbejde med optagning 

eller udsætning af både, da man i mod

sat fald må søge anden arbejdskraft til 

pladsen. 

4. Fra klubhus- og festudvalget oply

stes det, at udvalget havde bedt PLØK 

om at forestå arrangementet med svag

føreturen i august. 

5. Skolechefen oplyste, at der på øvel-

sesbåden er 4 hold om ugen med ialt 16 

deltagere. Elever der har lyst får lov at 

sejle flere aftener, når der er plads. 

Endvidere påtænker man at oprette 

teoriaftener til vinter. 

6. Juniorlederen ønskede tilladelse til 

at hæve halvtaget bag juniorskuret, så 

der blev bedre plads til juniorbådene. 

Tilladelsen givet. 
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Der har været 3 nye førere til fører

prøven, de bestod alle tre. 

Efter sommerferien skal man i gang 

med at revidere juniorreglementet, hvil

ket arbejde skal udføres af juniorlederen, 

skolechefen og sekretæren. 

7. Kapsejlads. Aftensejladserne går 

godt. 

8. Eventuelt. Intet. 

Mødet slut kl. 22.45. 

Sign. Sv. Larsen 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær 

Pladsmanden 

Pladsmand Sv. Schack har på grund af 

sygdom sagt sin stilling op pr. 1. august. 

Tom vil i mellemtiden, indtil ny plads

mand bliver antaget ca. 1. oktober, vare

tage pladsmandens arbejde. 

Sv. Schack kan, dersom han vil, afvikle 

»Shoppen« inden for tiden mellem 1/8-

30/9 1967 efter hans behag. 

PBV 

Sv. Larsen 

sign. Sv. Schack 

Ved min afgang som pladsmand, vil 

vi gerne benytte lejligheden til at takke 

alle medlemmerne i SSF for godt samar

bejde og jeres handel hos os! 

Tak! 

Elly og Sv. Schack 

Set. Hans aften 

Set. Hans Aften startede festligt med 

en optimistjollesejlads for old-boys. Den

ne kapsejlads udviklede sig nøjagtigt lige 

så festligt, som man kunne vente sig af 

de gamle svende - i sandhed særdeles 

øvede - sejlere. Bent Slagter indviede 

vanddåben med at ville pejle dybden i 

søndre bassin - med et vådt resultat - og 

derefter fulgte resten af de modige sej

lere - Benny - John hin Store - John 

Neal - Rolf - Skæg-Henning - uden at 

forklejne Knud Festudvalg. Resultatet 

endte med, at Benny vandt racet - og 

præmien: En rustfri - og brænde-på-fri 

stegepande. 2. præmien gik til Store

john: 1 æske chokolade med indlagte 

kakler. 

Bålet blev startet kl. 22.00 - og var 

udstyret med den dejligste heks, man 

kunne tænke sig. Vinden var lidt i det 

forkerte hjørne - men alt forløb vel. 

Desværre havde festkomiteen glemt san

gene, så der var ikke den sædvanlige 

MIDSOMMERSANG. Dette vil blive 

husket til næste år. 

Resten af aftenen forløb i bedste stem

ning - orkestret var godt - alle var gla

de - og de 4 amerikanske lotterier med et 

væld af dejlige nylonstrømper - transi

stor-radioer - chokolader og barbersæber 

gav et fint overskud. Dette var også til

trængt efter festkomiteens åreladning af 

indtægter til juniorafdelingen. 

Man glædede sig på denne aften især 

over de nye lædersofaer, borde og deko

rative lamper. Dette er et absolut plus for 

klublokalets udseende. Borde og lamper 

er betalt ved privat indsamling blandt 

medlemmerne. 

Motorskuret  -  Masteskuret  og Mastebukke 
Den 1. september skal der renses ud i motor- og masteskur samt mastebukke. Er der medlemmer, der har en 

motor stående i skuret, skal den tydeligt mærkes med navn og nr. 

Ligeledes i masteskur og på bukkene. De medlemmer, der har master liggende, skal have dem tydeligt mær

ket med navn og nr. og det gælde; begge skure, at mærkningen skal være foretaget inden 31. august 1967, 

hvad der ikke er mærket til denne dato vil blive fjernet. 

Vi gør samtidig opmærksom på, at master som ligger i masteskuret skal være afriggede. 

P. H. v. 

Sv. LARSEN. 



Nyt blad 

Vi har fra yachtklubben »Furesøen« 

modtaget deres medlemsblad, som vil bli

ve fremlagt i klubhuset, hver gang vi 

modtager det. 

Når man læser »Furesø-Nyt, opdager 

man, at de har nøjagtig de samme pro

blemer at kæmpe med, som vi læser om 

i alle de andre klubblade, vi modtager, 

og som vi selv har, for lille klubhus, 

bedre orden o.s.v. 

»Furesø-Nyt« har dog også plads til 

lidt sjov. Jeg har hørt mange forskellige 

udlægninger af, hvorfor man siger »hun« 

om et skib, og her er en ny, som jeg har 

lånt fra bladet. 

1) Et skib bør ligesom kvinden have en 

mand til at styre sig. 

2) Det tager ofte magten fra manden. 

3) Det tåler ikke overlast. 

4) Det skifter navn, når det skifter ejer. 

5) Det kan være skyld i mænds under

gang. 

6) Det koster mere at vedligeholde skro

get, end ejeren synes om. 

7) Det skal pyntes op, før det går på 

fart. 

Trængsel på flagmasten 

Det er sommer, der er sol og det er 

sejltid 

Jeg blev kendeligt oplivet, da jeg for

leden aften kom i havnen og fandt flag

masten så spraglet, som var det på selve 

standerhejsningsdagen. 

Der var, foruden vort smukke danne

brog, fire nationers flag under råen, og 

ovenover det hele vajede Sundby Sejl-

Forenings stander 

Det er Danmark, det er Sundby Sejl-

Forening, det er stedet, vi alle holder af, 

hvor til vi styrer vor gang, så snart vi har 

fri, for at mødes med gode venner og 

dyrke vor fælles interesse, sejlsporten. 

Joh, det er i sandhed et paradis på 

jorden,... men, intet paradis uden slan

ger, heller ikke Sundby Sejl-Forening. 

Som nu forleden kom der et par unge 

tyske sejlere til havnen, de var i Nyord 

kommet i snak med en Sundby-sejler, og 

han havde anbefalet dem at aflægge et 

besøg i Sundby. Det gjorde de, og de 

blev begejstrede ved ankomsten, jeg hav

de selv den glæde at tale med dem straks 

efter ankomsten. 

Men så var det, at slangen stak hove

det frem medens en af gæsterne var 

i brusebad, havde han stillet sin batteri

shaver til opladning, og straks kom der 

en »sejlsportsmand« eller pårørende (da 

der jo skal nøgle til for at komme ind 

på netop dette rum, og tog tyskerens 

shaver med sig i farten). 

Min mening om vedkommende egner 

sig ikke til gengivelse på papiret, men 

jeg vil håbe, at han læser dette, og så 

skynder sig at melde sig ud af SSF, thi 

eet er sikkert, hvis han bliver opdaget, 

da står han lige til eksklusion uden videre 

dikkedarer. 

Formanden har over for gæsten rådet 

bod på det skete, men det kan jo, i det 

lange løb, blive en dyr spøg, det er bil

ligere at rense de dårlige elementer ud, 

de er ingen pryd for sejlsporten. 

No. 630, Reinhardt Hansen. 

KLUBHUS 
OG 

FESTER 
Lørdag 12. august kl. 14 svagføretur. 

• 
Søndag 20. august Kastrup Sejlklubs ju-

bilæumssejlads (Amagerkredsens ho

vedkapsejlads). 

• 

Lørdag-søndag 2.-3. september manne

tur. 

• 

Lørdag 7. oktober af riggergilde. 

• 
Søndag 15. oktober tur til motorbåds-

klubben »West«. 

KØB Deres BÅD hos Alt i joller og både, såvel træ som glasfiber 
Priser fra kr. 548,— 

Se „Siger" bådeprogram 1967 hos os 

Øresundsvej 51 - ANta 2929 BO AT-FAIR 
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Svagføreturen 1967 

Svagføreturen er i år lørdag den 12. 

august kl. 14 - og PLØK har på festud

valgets opfordring lovet at være primus

motor - som de foregående år, da det jo 

er hans idé fra starten. Vi vil benytte 

lejligheden til at opfordre motorbådsejer

ne om at stille deres motorbåde til dispo-

tion ved denne lejlighed til glæde for 

vore venner blandt de svagføre. 

Der vil som sædvanlig blive optræden 

af forskellige kunstnere - og i år har 

festudvalget gjort sig særlig umage -

med håb om en dejlig fest. Som et sær

ligt indslag - vil 10 af de svagføre kom

me på en flyvetur over sundet - med 

Falck's flyvetjeneste - og vognmand Gun-

dorph har lovet at stille bus til rådighed. 

Til denne flyvetur skal vi bruge 4 frivil

lige, som selvfølgelig også kommer med 

på luftturen. 

I lighed med tidligere år vil der blive 

udlagt indsamlingslister - og vi opfordrer 

medlemmerne på det kraftigste til at støt

te dette virkelige gode formål. 

Festudvalget 

Pløk — 50 år 

Den 15. juli fyldte Pløk 50 år. Det var 

Pløk, der startede svagføreturene i Sund

by Sejl-Forening for 13 år siden. Denne 

svagføredag har stadig hans store inter

esse så han vil stadig stå i spidsen for 

denne dag. Jeg har kendt Pløk fra de 

unge år i SSF, hvor han var en frisk gut, 

når der skulle sejles kapsejlads ude om

kring. Præmier har Pløk skænket mange 

af igennem årene. Dette viser hans store 

interesse for Sundby Sejl-Forening og 

sejlsporten. 

Desværre er det en lidt forsinket lyk

ønskning, men derfor er den lige vel

ment. 

Du ønskes rigtig hjertelig til lykke 

med det halve sekel af alle dine venner 

i SSF, og vi håber at se dig mange år 

endnu i vor forening. 

Sv. Larsen 

Slettede medlemmer pr. 30.6.67 

A 16 Ivan Jonasson, 

Møllegade 27. 

A 36 Aage Jensen, 

Henrik Rungsgade 18. 

A 78 Rolf Berger, 

Olymposvej 2. 

A 159 Arne Petersen, 

Vestbirk Allé 59. 

A 212 Henry C. Rinas, 

Røde Mellemvej 152 B. 

A 288 Carl Ch. A. Madsen, 

V. A. Borgensvej 4. 

A 296 O. E. Nielsen, 

Dovregade 4. 

A 377 Jørgen Herlevsen, 

Skånegade 10. 

A 399 Poul K. Maduszak, 

Asminderødgade 14. 

A 410 John H. H. Jordan, 

Hellasvej 31. 

A 440 Mogens Eghøj, 

Tinghøjvej 46. 

A 519 Hans P. Petersen, 

Turensensgade 3. 

A 521 Kaj E. Møller, 

Sundevedsgade 5. 

A 563 Benny Oemig, 

Elbagade 30. 

A 569 H. Dalsgård Andersen, 

C. F. Richsvej 126. 

A 588 Helge M. Håstrup, 

GI. Kongevej 149. 

A 600 E. A. Thomsen, 

Englandsvej 265. 

A 684 B. Mørch Pedersen, 

Samosvej 7. 

A 689 S. O. Petersen, 

Emdruphuse 27. 

J 3 H. Rygård Olsen, 

Ved Mønten 19. 

J 12 Niels Baden, 

Sirgræsvej 49. 

J 22 Tommy Frederiksen, 

Frankrigsgade 82. 

J 35 Niels Gissum, 

Englandsvej 32. 

J 43 Poul Brinchs Larsen, 

Moselgade 6. 

J 49 Peter Bilmose, 

Nyrnberggade 8. 

NB! Ifølge foreningens love må 
slettede medlemmer ikke op
holde sig i klubhus, eller på 
foreningens område. 

KØB 2EEEVINRUDE FÅ ET GODT BYTTETILBUD I 
VI GIVER TOPPRIS FOR 

mm æ* m Æmm mm m m mm DERES BRUGTE BÅD 
HOS OmmAT- ÆTAMD OG MOTOR. 

ÅTM MMJTM M M M MM ØRESUNDSVEJ 51 . ASTA 2929 
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Nye medlemmer 

som søger optagelse 

Simdåy Se^fjOJ^nu^ 

Aktive: 

W. Grøndahl, 

Studsbøl Allé 3, Kst. 

u/bd. 

Niels E. Hansen, 

Ørnemosen 9, Glostrup. 

Jolle. 

M. E. Bruus-Jensen, 

Dyssebakken 21, Heil. 

FD 394 »Siw«. 

Jørgen W. Iversen, 

Kastanie Allé 34, Farum, 

u/bd. 

Ernst Palving, 

Holmbladsgade 36, S. 

Pram. 

Erik Housted, 

Amagerbrogade 69, S. 

Jolle. 

Gunnar Frisch, 

Fredensborggade 14, N. 

Spdb. »Alfa Dana«. 

Claus F. Christensen, 

Finmarksgade 5, S. 

OK-jolle »Pinafore«. 

Ejgil Hansen, 

Herluf Trollesgade 26 a, K. 

u/bd. 

Søren F. Sørensen, 

Ahrenskildes Allé 20, S. 

u/bd. 

K. Hartmann Larsen, 

Saltværksvej 138, Kst. 

Folkeb. »Smut II«. 

Kurt Wilken, 

Tobrukvej 25, Kst. 

Mtb. »Mette«. 

Børge H. M. Schlichter, 

Vinhave 49, Valby. 

Mtb. »Dobigrel«. 

Tage F. Sørensen, 

Ahrenkildes Allé 20, S. 

Ubek. »Ella«. 

Niels Rytsel, 

Borups Allé 242, NV. 

Kutter. 

Jan E. Kjær, 

Havdrupvej 13, Brh. 

Mtb. 

Peter E. Schou, 

Filosof Vænget 11, NV. 

Mtb. »Pep«. 

Kurt Juhl Håkansson, 

Kettehøjvej 5, GI. 

Krgjl. 

Eigil Gregersen, 

Bogholder Allé 57, Vanl. 

u/bd. 

Erik L. Andersen, 

Guldbergsgade 61, N. 

Jolle. 

Torben Junker, 

Peder Lykkesvej 55, S. 

u/bd. d 

Thorkild Petersen, 

Vesterbrogade 127, V. 

Ktt. »Jan«. 

Allan Donstrup, 

Højdevej 43, S. 

Mtb. 

Juniorer: 

John Ingemann Larsen, 

Grækenlandsvej 132, S. 

Passive: 

Aage Sarsøe, 

Flinterenden 7, S. 

Erik Holger Larsen, 

Ove Billesvej 17, S. 

Børge E. Hansen, 

Under Elmene 1, S. 

Børge Zacho, 

Kastrupvej 163, S. 

Ingolf Zacho, 

Kastrupvej 99, S. 

Axel Scharff, 

Frankrigshusene 3, S. 

Mogens Christensen, 

Ungarnsgade 76, S. 

Kay Juliussen, 

Thorsly Allé 8, Kst. 

Susanne Ryberg, 

Lyneborggade 26, S. 

Kai Svendsen, 

Christianshavns Voldg. 9 c, K. 

Kai Hansen, 

Moldaugade 13, S. 

Taus Petersen, 

Nordmarksvej 79, Kst. 

Erik Jokumsen, 

Ved Amagerport 4, S. 

Peter E. Christensen, 

Moldaugade 6, 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. 

STORT UDVALG I TOBAKSVARER * VIN * SPIRITUS * ØL 
Nærmeste forretning ved havnen! (hjørnet af Milanovej) Telefon 554547 

TOBAKSFORRETNINGEN • Svend Jensen, Oresundsvej 114 
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Langs kanaler 

og f loder fra 

Middelhavet 
med det gode skib „Bamse" 

Da vi nåede Vegesach, (det betyder 

»feje lommerne«, thi her lå i sejlskibenes 

tid en slags Nyhavn, hvor søfolkene fik 

brugt deres hyre), sejlede vi et par gange 

frem og tilbage for at finde en egnet 

liggeplads. Under denne manøvre fik vi 

trofast følgeskab af en toldkrydser. 

Vi kunne ingen liggeplads finde, men 

lagde til sidst til ved indløbet til en lille 

havn. Toldbåden lagde straks til ved 

siden af, og to mand kom springende 

for at se papirer. Vi havde fået en seddel 

fra paspolitiet, men den var de ikke inter

esseret i, de ville se toldpapirer, og det 

havde ingen givet os. 

»Jamen har der da ikke været toldere 

hos Dem?« spurgte de. 

»Jo«, svarede vi, »i Sleimiinde, i 

Holtenau, i Cuxhaven, og to gange i 

Bremerhaven«. 

»Jamen har De ingen papirer fået«, 

sagde tolderne, »det er da helt forkert«. 

Hvorefter vi endnu en gang forelagde 

resterne af vores kaffe, smør og sukker, 

og tolderne skrev omhyggeligt op, hvor 

meget vi havde af hver slags. En af tol

derne fandt i vort spisekammer en stor 

portion kaffefiltre, som vi havde købt 

i Danmark, da vi ikke vidste om de var 

til at få i udlandet, og straks mente tolde

ren, at når vi havde filtrene, måte vi jo 

også have kaffebønnerne, og det kostede 

os stort besvær at få ham overbevist om 

andet. 

Da skriveriet var afsluttet, trak tolderne 

sig tilbage til deres eget fartøj for at fin

de ud af, hvad de nu skulle stille op, me

dens Anette og jeg undrede os over, at 

den tyske stat er så rig, at den har råd 

til at holde en patruljebåd og lønne to 

voksne personer til at føre omhyggeligt 

regnskab over, hvad en familie på to 

personer har i sit spisekammer. 

Medens tolderne var væk, havde hr. 

Lursen, chefen for et stort skibsværft, 

set vor pladsnød, og han kom kørende i 

sin bil og tilbød os sin plads i yachtklub

ben, der har sin havn lige overfor. 

Da tolderne atter kom om bord, tog 

vi fat på at udfylde listerne, men pludse

lig forsvandt den ene tolder i land, og 

lidt efter kom han tilbage og meddelte, 

at nu havde han spurgt i hovedkvarteret, 

og man mente ikke, at det var nødven

digt at udstede papirer, da vi havde så 

lidt. Så blev alle papirerne pakket sam

men og de påbegyndte lister blev revet 

itu, medens vi så højest undrende til! og 

tolderne trak sig atter tilbage til deres pa

truljebåd. 

Slusen ved Bollene, efter slusningen er faldet 26 meter. 

Da nu tolderne fandt ud af, at det var 

lidt for latterlig først at sige, at det var 

forkert af deres kollegaer ikke at udstede 

papirer, og derefter gå i land uden selv 

at gøre det, vendte de atter tilbage til os 

for at genvinde deres selvtillid ved at 

fortælle os, at der ved indløbet til den 

lille havn kunne vi ikke ligge. (Men vi 

måtte god ligge der i de tre kvarter, det 

tog for tolderne at finde ud af, at de 

ikke skulle gøre noget). Men lige så 

snart Anette fortalte dem, at vi lige hav

de talt med chefen for det store værft, 

og at han havde stillet sin plads i yacht

klubben til rådighed for os, gjorde de 

honnør og trak sig baglæns og næsten 

bukkende tilbage til deres toldkrydser. 

Da vi et øjeblik senere tøffede forbi 

patruljebåden, vinkede Anette med en 

agurk og betydede tolderne, at den havde 

de ikke fået skrevet op, men vi så, at de 

tre mand om bord skyndte sig at vende 

ryggen til. 

En uges tid senere travede jeg ban

dende hele byen Leer rundt for at finde 

hoved toldkontoret: Jeg skulle have ud

stedt en Schiffsbedarfsliste, så vi kunne 

få toldfri olie og transitvarer inden vor 

afrejse til Holland. Overtolderen på kon

toret måtte telefonere mange steder hen 

for at finde ud af det, og da han endelig 

begyndte at udfylde en liste, tænkte jeg 

med længsel på den, som vores »venner« 

i Vegesach havde revet i stykker. 

Alt dette fik tolderen på Elben fortalt, 

inden han fik lov at komme tilbage til sin 

krydser, og han kunne kun svare, at alt 

var gået efter reglementet! Den tanke, at 

der eventuelt kunne være noget galt med 

reglementet, faldt ham slet ikke ind. Men 

i stedet fuldte toldkrydseren efter os lige 

til slusen i Brunsbiittelkoog. 

Da jeg et par dage senere var oppe på 

toldkontoret i Laboe for at aflevere olie

regnskabsbøgerne, kiggede den vagtha

vende forundret på dem, og så sagde han 

de eneste fornuftige ord, jeg endnu har 

hørt en tysk tolder sige: »Hvorfor har 

man dog givet Dem alt det? De skulle 

da bare have haft en Schiffsbedarfsliste«. 

Jeg vil ønske, at denne mand en gang 

kan avancere til en så høj post, at han 

kan fortælle de andre toldere, hvordan 

man kan klare problemerne. 

At det tyske toldvæsen kender sit eget 

værd, kan man tydeligt se ved aftenstide, 

når fartøjerne tænder deres kendingslys: 

De for skibsfartens sikkerhed så vigtige 

lodsbåde kan nøjes med én ekstra lan

terne, men en toldbåd er udstyret som et 

helt juletræ med ikke mindre end fire 

grønne lys. 

På vej gennem Kielerkanalen besøgte 

vi familien Thomas i Rendsburg, og blev 

ligesom på udturen særdeles vel modta

get. Vi havde opgivet Rendsburg sejlklub 

som postadresse, og der lå allerede breve 

og ventede på os. Og netop som vi var 

ved at lægge til, og Anette var hoppet i 

land med den første trosse, kom et post

bud ud ad broen, og stak et brev i hån

den på hende. Vi følte os næsten som en 
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helt stor damper, der får posten bragt 

ned ved den aftalte ankomsttid. 

Vi lå også en dags tid i Laboe, og da 

det en aften var helt vindstille og klart, 

bestemte vi os for at sejle til Marstal lige 

så snart det blev en lille smule lyst. Og 

tidligt næste morgen sejlede vi ud med 

kurs mod Danmark. 

Vi glædede os naturligvis til at se de 

danske kyster igen efter et års fravær, 

men Danmark legede kispus med os: 

Først rejste der sig en let østenvind me

dens vi sejlede over Østersøen, og de 

små bølger fik »BAMSE« til at gynge, 

og det var vi kommet helt ud af vane 

med på de lange kanalfarter, så både 

Anette og jeg blev utilpasse, medens vi 

på skift var nede for at spise morgen

mad under overfarten. 

Dernæst indhyllede Danmark sig i 

regndis, så vi næsten intet så af landet, 

før vi var helt inde ved stranden, men 

vi var heldige, vi ramte ikke ret meget 

ved siden af anduvningsbøjen til Klør

dyb. 

Tolder Svane i Marstal gav udtryk for, 

at han var godt tilfreds med virkelig at 

kunne skrive »Hjemkommen fra udlan

det« i vor bog: De fleste fartøjer, han 

skulle behandle, havde jo sjældent været 

mere end tre døgn borte fra Danmark. 

Og med dette stempel var vor oplevel

sesrige rejse egentlig slut, men der var 

endnu en måned til at min ferie var slut, 

så vi ville se lidt af Danmark, hvis ellers 

landet ville komme frit frem af regn

disen. 

Under den sidste del af vores hjemrejse 

havde vi aftalt med noget af vor familie, 

at de skulle støde til os og tilbringe en 

uges tid i »BAMSE«s selskab, og gensy

net skulle finde sted i Lohals, hvortil 

vi ankom få øjeblikke før vore gæster, 

der kom med S/S »MJØLNER« fra Kor

sør. Vore gæster var et ungt ægtepar, og 

hun havde ønsket at se Langeland, me

dens han, der er skotte, gerne ville fiske 

så de ønsker lod sig jo nemt forene. 

Imidlertid lod vejrguderne en ret frisk 

vestlig vind blæse, så allerede næste dags 

formiddag fandt vi ud af, at vi nok 

kunne finde mere læ i Spodsbjerg og 

sejlede derom. 

Vi havde et par gode dage i Spodsbjerg 

med gode fisketogter i Langelandsbæltet, 

og skotten, der har berejst store dele af 

vor klode, tilberedte fangsten på mange 

måder, som vi ikke havde set før. 

Men så fandt vejrguderne vores gem

mested, og for at hævne sig grundigt på 

os, sendte dc en frisk NØ-vind, der rejste 

en slem, krap sø i bæltet. Bølgerne væl

tede sig ind i havnen og tumlede med 

»BAMSE«, der ikke kunne søge læ i det 

En beretning til SSF bliver til. 

stille hjørne af havnen, der for længst 

var fyldt op med mindre lystbåde. Vi 

fortøjede grundigt, og var glade for, at 

vi stadig havde de mange bildæksfendere 

fra sluserne i behold. Når man ligger og 

hugger op af et bolværk, er det rart at 

kunne hænge dækkene i flere lag, det af

bøder stødene. Man kan også hænge bil

dæk på fortøjningerne, de virker som 

fjedre. 

Om aftenen, medens det var allerværst, 

kom lodsbåden fra Nyborg ind og lagde 

sig tæt ved »BAMSE«. Lodsen skulle ud 

til nogle skibe, der ventedes i løbet af nat

ten. Det blev ikke nogen kedelig aften: 

Først sprang en af lodsbådens fortøjnin

ger, og senere brækkede en af de svære 

pullerter af, og begge gange begyndte 

lodsbåden at drive hen mod »BAMSE«s 

ror. Men en hurtig indsats forhindrede 

skader. Det blev nødvendigt at holde bol

værksvagt til lodsbåden sejlede igen, og 

vi kom uskadte gennem natten. 

Da vinden næste morgen viste sig at 

være drejet så meget mod nord, at der 

var ro i og lige uden for havnen, var vi 

ikke længe om at bestemme os for at 

sejle til Bagenkop for at se, om vi kunne 

finde læ der. Det var der, og der var 

god plads i det nye og gode havnebassin. 

Efter endnu et par fisketure besøgte vi 

atter Marstal og sejlede herfra til Svend

borg i det fineste sommervejr. Undervejs 

ville skotten vaske sine bukser, og da de 

skulle skylles, bandt han en af fortøj-

ningstrosserne i dem og lod dem gå 

ret på knuderne, for pludselig havde han 

kun fortøjningen i hånden. Vi vendte i 

det snævre løb mellem kostene og sej

lede tilbage, men bukserne var allerede 

gået til bunds. 

Vore gæsters ferie var ved at være slut, 

og da vi nu fik gode vejrudsigter, be

stemte vi os for at sejle vore gæster til 

København. Så gik turen til Vordingborg, 

hvor vi nød en dejlig engelsk bøf i 

»Snekken«s klubhus, og næste morgen 

gik det mod hjemhavnen. 

Vi følte det næsten som om, der var 

arrangeret en festmodtagelse for os, thi 

over for Langeliniemolen lå alle de man

ge skoleskibe, der var kommet til Kø

benhavn i anledning af KDY's jubilæ

um; og det er et festligt, men alt for 

sjældent syn at se så mange sejlskibe sam

let. 

Da »BAMSE« var fortøjet på sin plads, 

og familien mødte frem på kajen, var et 

år gået og en rejse til ende. Men både 

skib og besætning rummede mange min

der, som det har taget lang tid at få 

orden i. 

Anette og Bjørn Rambov. 
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Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos BACHER 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER # 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO £ 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. 
F I L I A L  G R Ø N T T O R V E T  5 9  -  V A l b y  2 3 8  

Er De træt af at sejle — 

så kan De stadig holde den rette kurs 

i en 

Austin 
fra MOTORAMA 
Ndr. Fasanvej 43, 

København F. 

GO 8565 

Værksted: 7570 68 

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 
2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 
lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 
i over 30 år. 

v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

Mærket er 

fremstillet i 2 

udgaver, et 

for senior

medlemmer 

og et for 

juniorer. 

Mærket kan 

købes hos 

kassereren i 

kontortiden 

eller hos 

festudvalget. 

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: M. ANDREASEN, NYRNBERGGADE 50, AM 8384 u .  TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGAARDSVEJ 4,  KBH. V. TELEFON: 35 67 88 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
V-^ 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: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S. 

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

Holger Larsen, Frankrigsgade 84 S AS 26 64 
Knud Pagh, Palermovej 25, S AS 5292 

Juniorleder: Flemming Seim, Frankrigsgade 66 SU 1653 
Skolechef: Poul Nielsen, Prøvestens alle 5, S 58 46 15 
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 71 18 y 
Bestyrelsesværelse SU 3580 

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

træffes 

hver torsdag: 

kl. 1»—20,30 

i klubhuset 

tlf. SU 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

t t Husk afriggergildet lerdag den 7. oktober, nærmere ved opslag i klubhuset f 4 

Vi mode* alle 

| til den ordinære halvårlige \ 

G E N E R A L F O R S A M L I N G  
Tirsdag den 24. oktober kl. 19.30 præcis i klubhuset 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Lovændringsforslag 

4. Andre forslag 

5. Valg 

6. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Formanden Sv. Larsen 

Kapsejladschefen Viggo Hind 

Juniorlederen Flemming Seim 

2 repræsentanter Holger Larsen og 
Børge Bech 

2 suppleanter Orla With og X 

Forslag, der ønskes behandlet på generalfor
samlingen, skal være bestyrelsen i hænde se
nest tirsdag den 3. oktober kl. 19.30. 

Bestyrelsen. 
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(Tia. 

Bestyrelsesmødet d. 8. 8. 1967. 

1. Formanden åbnede mødet med at 

oplyse om, at de bevilgede 12.000,- kr. 

fra Tuborgfondet er kommet til forenin

gen. 

Der er mange klager over at renden er 

sandet til på flere steder, så vi må til at 

ansøge om tilskud til oprensning igen. 

Eventuelt må bøjerne flyttes lidt efter 

behov. 

Formanden havde modtaget en takke

skrivelse samt en stander fra Vestberlin 

fra en af sommerens gæster. 

Endvidere havde man fra Birthe og 

Svend Bøje modtaget en meget smuk dug. 

Bolværket ved den nye cementkaj er 

blevet bragt i orden og der er kommet 

trykhaner på toiletterne, og de er god

kendte. 

Angående signalfyrværkeri, oplyste for

manden, at Holbæk Sejlklub havde fået 

en ordning med politiet, således at H.S.s 

sikerhedsudvalg fører en journal over 

hvem der køber signallys samt hvor me

get, og skal i øvrigt drage omsorg for, at 

fyrværkeriet bliver brugt til dets rette for

mål. Man vil fra S.S.F.s side arbejde hen 

på at opnå en lignende ordning. 

Foreningen har indkøbt en ny junior

båd til juniorafdelingen, båden har kostet 

13.500,- kr. med tilbehør. 

Angående de store lossepladsbunker på 

pladsen udtalte formanden, at vi må ar

bejde hen på at anskaffe de store jern

kasser som lige kan hejses op på en vogn. 

2. Protokollen oplæstes, ingen kom

mentarer. 

3. Der er bestilt nye låger til ndr. 

plads. Der må rettes en kraftig appel til 

medlemmerne at de ikke lukker uvedkom

mende med ind på pladsen, thi ellers er 

det jo omsonst med de nye smæklåse. 

Der ankedes over at bommen på den 

nye mastekran er for kort, det må rettes. 

Det henstilledes til havneudvalget at 

drage omsorg for at masteskur og motor

skur bliver rømmet senest d. 1. september. 

4. Fra klubhus- og festudvalget oplystes 

det, at man var klar til at lade svagføre

festen løbe af stabelen. 

Sv. Larsen udtalte at der kommer alt 

for mange ubudne gæster i klubhuset, der 

må gøres noget for at dæmme op for 

dette. 

5. Skolechefen oplyste at øvelsesbåden 

havde deltaget i MØEN RUNDT, den 

havde dog ikke fuldført. 

Den 15. september vil der blive givet 

meddelelse om vinterens kursusaftener, 

og tegningslister vil blive ophængt. 

6. Flemming Seim forespurgte, om 

teoriundervisning i kapsejlads kunne 

komme ind under aftenskoleloven, dette 

mentes dog ikke at være tilfældet. 

Endvidere ønskedes en vinterpressen-

ning til den nye juniorbåd, man vil dog 

kunne bruge pressenningen fra den blå 

juniorbåd, da den skal udrangeres. 

7. Under kapsejlads gjorde formanden 

bekendt med kredsmødet i Kastrup d. 

14 .8. kl. 19,00, i anledning af kredsens 

hovedkapsejlads som er Kastrup Sejl

klubs jubilæumskapsejlads. 

Under denne jubilæumssejlads vil alle 

jollerne få station i S.S.F., hvorfor for

manden henstillede alle bestyrelsesmed

lemmerne om at være behjælpelige med 

at tage imod jollesejlerne når de ankom

mer. 

Mødet sluttedes kl. 22,00. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Klubhuset 
Fra 15. oktober til 1. april lukkes 

klubhuset mandag, tirsdag og 

onsdag kl. 18. 

Pramme! 
Pramme, der ligger i kanalen skal væ

re påført medlemsnr. 

Havneudvalget. 

Yy 

Juniorspalten 
Indsamlet til 2 juniorbåde: 

Salg af 3 optimistjoller 425,00 

Salg af den gule juniorbåd ... 4200,00 

Dansk Sejlunion 500,00 

Rep. af traktor 153,40 

Gave 225,00 

Indsamlet 430,00 

Indsamlet 50,00 

Indsamlet 650,00 

Indsamlet 2004,00 

Indsamlet 270,00 

Indsamlet 30,00 

Amk. lotteri 500,00 

Solgt jolle 900,00 

Solgt jolle 800,00 

Juniorernes overskud fra bal... 4000,00 

Tuborgfond 12000,00 

I alt indkommet 27137,40 

Køb af juniorbåd J 346 13500,00 

Tilbage 13637,40 

]uniorlederen. 
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JUNIORERNES 
SOMMERTUR 1967 

Lørdag den 1. juli startede juniorerne 

på sommerferie i strålende solskin og 

godt humør overalt. Mange forældre var 

mødt op, for at se deres børn komme 

godt af sted, og give dem de sidste for

maninger med om, at opføre sig ordent

ligt, at passe godt på sig selv osv. osv. 

Med lidt forsinkelse drog 7 juniorbåde 

(5 sundby- og 2 kastrupbåde) plus 2 

førerskibe af sted. Endelig var vi på vej. 

Vi kom godt derned over med dejlig 

vind, men da vi var midt i Køge Bugt, 

forsvandt vinden og den kære Børge 

måtte tage samtlige både på slæb. Vi fort

satte på denne måde, til vi nåede Bøge

strømmen, men da klokken var 2 og alt 

var sort omkring os, måtte vi smide an

ker for resten af natten. 

Søndag den 2. juli. 

Om morgenen ved halv seks tiden fort

satte vi, og denne gang for egne sejl mod 

Vordingborg. Vejret var stadig pragtfuldt 

og vinden fin. Vi ankom dertil ved li-

tiden og efter 19 timers sejlads var det 

helt rart at have noget fast under fød

derne igen. 

Skønt man skulle tro, at de fleste hav

de set nok vand i den forløbne nat, måtte 

flere se temmelig grundigt på det endnu 

engang - da Dan spillede lidt for me

get op overfor Marianne, Kirsten og 

Ulla-Britt. Og det endte i en stor vand

gang det hele. Derefter var alle klar over, 

at sommerferien for alvor var begyndt. 

Mandag den 3. juli. 

Denne dag startede vi nogenlunde tid

ligt (kl. 9) med kurs mod Femø. Vi stod 

ud af havnen i fint solskindsvejr og med 

svag vind, men inden vi havde passeret 

Storstrømsbroen, var vejret skiftet til grå

vejr og godt med vind. Vi endte med 

vindstille og silende regn. Igen var den 

uundværlige Børge så rar at slæbe os. 

Vi ankom ved halv seks tiden til Femø 

havn, hvor næsten hele byen, trods regn

vejret var på benene af forbavselse over, 

at se så mange både komme ind på en 

gang. Da regnen endelig holdt inde, blev 

alle mastetoppene fyldt med olietøj og 

redningsveste, da alt var drivvådt efter 

turen. 

Tirsdag den 4. juli. 

Alle tiders dag! Da det blæste temme

lig kraftigt, besluttede vores juniorleder 

at vi skulle ligge en dag over, hvilket vi 

benyttede os af ved at vaske eller rettere 

skure samtlige af Børges optimister med 

skurebørste og sæbespåner. Det blev et 

stort vandpjaskeri, men det hjalp. Vi 

troede de var solbrændte, men efter den

ne omgang, var de hvide som lagener. 

Senere på dagen gik nogle af pigerne 

i gang med at lave pandekager til os alle

sammen. Måltidet foregik på molen, hvor 

man måtte være på klokkeslet, hvis man 

ville sikre sig bare en, da nogle af dren

gene f. eks. Erik og Vovse så ud som om 

de egentlig godt kunne lide pandekager. 

De to timers arbejde forsvandt i løbet af 

et par minutter, men de smagte nu også 

herligt. 

I mellemtiden var Børges optimister 

blevet vældig fine venner med kaptajnen 

på færgen (Femø-Lolland) og fik da også 

lov at få en tur med ved næste afgang. 

Men da der var omkring en time til den 

skulle sejle, måtte der ske noget i den tid, 

så de begav sig en tur op på øen. Men 

pludselig var klokken blevet mange og 

færgen skulle afgå i løbet af 2 minutter. 

Den ordnede Jørn Pagh, han engagerede 

en mand med en traktor og fik ham til 

at køre dem derned. Men ak, det var for 

sent (troede vi), den var allerede 10 

meter ude, men da de fik øje på dren

gene, bakkede færgen ganske roligt til

bage efter dem. Det blev en mægtig tur 

og en virkelig oplevelse. 

Om aftenen var de lidt ældre juniorer 

på kroen, hvor der var liv og glade dage 

- især ved billardbordet, hvor pigerne var 

rigtig til grin over for drengene. De 

yngre havde fundet sig et høloft, hvor der 

var mægtigt spændende, og hvor de 

egentligt skulle have sovet, men da mør

ket faldt på, var der bælgmørkt og ingen 

brød sig alligevel om det, det var som om 

modet svandt lidt hos de ellers så helte

modige drenge. 

Det var en mægtig skøn dag, hvor alle 

fik moret sig. 

Onsdag den 5. juli. 

Dagen begyndte med at alle optimi

sterne stillede op ved vandposten med 

vaskegrej og tandbørste til stor fryd for 

os andre. Nå, men det var blevet bedre 

vejr, og vi fortsatte til Lohals, hvortil vi 

ankom ved halv syv tiden. Den kom

mende aften blev en pragtfuld aften, da 

Seim havde arrangeret et bål på stran

den. Der samledes vi og sang og spillede 

den halve nat, det var vældigt hyggeligt 

og et godt påfund fra vores leders side. 

Fortsættes næste nummer. 

J U N I O R B A L !  
Lørdag den 14. oktober 

fra kl. 19.00 til kl. 24.00 

Billetpris 7.00 kr. 



S V A G  F Ø R E  F E S T E N  
Svagføreturen i år blev den største, som 

S.S.F. indtil nu har arrangeret. Der var 

inviteret 86 handicappede til festen plus 

plejere og samaritter. Vejret viste sig fra 

den bedste side, så sejlturen på Sundet 

var en ren nydelse for deltagerne. 

I år havde vi også den glæde at kunne 

sende 15 handicappede op på en flyvetur, 

fløjet af Falck-Zonens flyvetjeneste, og 

de nåede så tidligt tilbage, at nogle af 

deltagerne kunne nå at få sejlturen med. 

Transporten til og fra lufthavnen sørgede 

hr. Gundorph for i en af sine busser, der 

var stillet gratis til rådighed. Ja sikken en 

forskel fra den første spæde begyndelse, 

som »Pløk« gjorde for 14 år siden, da var 

der sejlturen, kaffe, pølser, lidt musik og 

underholdning, for det meste udført af 

»Pløk« selv. Efter sejl- og flyveturen sam

ledes gæsterne om de smukt pyntede bor

de, der var blomster, levende lys, skåle 

med konfekt og chokolade, store frugtan

retninger, cigarer, cerutter og cigaretter, 

foruden der ved hver kuvert lå forskelligt 

mundgodt og en pakke Pall Mali ciga

retter. Medens salen langsomt fyldtes, 

muciserede Niels og Gert, og endelig kom 

kaffen og godt med fin kringle til, givet 

af Holse-Jensen, »Pløk«s ven fra Eng-

landsvej, der også havde skænket et par 

kransekager. Efter kaffen blev serveret 

is og portvin, og underholdningen skif

tede. Brandmandskvartetten fra stationen i 

Markmandsgade og 008 Larsen indtog nu 

tribunen, de er altid villige til at møde op 

på denne dag, og nu blev der liv og gang 

i sagerne. Vor dejlige og fornøjelige vise

sanger, Kjeld Ingrisch, (han er også 

brandmand), fik hele den propfyldte sal 

til at synge med, man ville ikke give slip 

på den dygtige visesanger, men andre kon

trakter skulle opfyldes, så han måtte af 

sted. Han havde pakket sammen og skulle 

til at gå, da en ung mand i kørestol kom 

ind, han havde været med en båd, der 

sejlede nordpå, han ville i det mindste 

hilse på Kjeld Ingrisch, hvilket vi for

måede Kjeld Ingrisch til. Da han hørte, 

at den unge mand lige var kommet og 

ikke havde hørt ham, greb han resolut 

guitaren, og til forsamlingens store jubel 

gav han nogle flere ekstranumre. Tak 

Kjeld Ingrisch, det var fint gjort, også 

en tak fra den unge mand. Derefter op

trådte den kendte og dygtige tryllekunst

ner, »mister Ørum« med sine fantastiske 

numre, han er dygtig og høstede stort bi

fald. 

Og nu kom gaveuddelingen, der var 

flotte spejle, crepe nylon strømper til da

merne. Sokker og skjorter til herrerne, der 

Gavebordet 

var duge, frottehåndklæder, undertøj til 

damerne, desuden var der tørresnore, 

spegepølser, læsestof og meget meget an

det, ikke at forglemme moderne løghak-

kere, ja det er ikke til at huske alt det, der 

var, men hver af vore gæster gik i det 

mindste hjem med mindst 6 gaver, og til 

at have det hele i, fik de udleveret en bæ

repose fra »Irma«, hvori der var lagt en 

pose kaffe. Jo, der var smil og taknem

melighed ofte gennem tårer. 

En af amagersamaritterne, fru Anna 

Nielsen, var på tribunen og hyldede 

»Pløk« for hans indsats gennem 14 år, 

og samtidig ønskede hun ham til lykke 

med de 50 år, han nylig fyldte og over

rakte ham en stor buket blomster, og for

manden, hr. Petersen fra amagersamarit

terne takkede for det flotte arrangement 

og var i tvivl, om vi stadig kunne overgå 

de efterhånden meget store gaver og fe

ster. Flere af de gamle var oppe for at 

tolke en tak til SSF og »Pløk«, men i 

nogle tilfælde svigtede stemmen, men vi 

var alle klare over, hvad de ville sige. 

Jeg kan godt sige her, alle vore venner 

var overvældede. Og vi sluttede af med 

pølser og øl eller sodavand, og nu nær

mede tiden sig, da vore venner skulle 

hjem. Klokken var blevet ca. 20. Jeg vil 

slutte med at rette en tak til alle vore 

medlemmer, der var med til at gøre denne 

dag til en oplevelse for vore venner. Der 

var fra medlemmernes side indsamlet 

1480 kr. plus et overskud på 600 kr. fra 

sidste år. Vi vil også takke alle de mange, 

som skænkede forskellige ting til festen, 

der var mange; tak til »Irma« for kaffen, 

Jensen og Møller for kiksene, Finn Kårup 

for spegepølserne, tak til bagermestrene 

Leo Stær og Henrik Hansen, tak til frugt
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grosserer Jørgen Brasen, Gosta Øberg og 

Svend Kås, og vi vil rette en tak til Falcks 

flyvetjeneste for flyveturen, Grunddorph 

for busturen, hjemmeværnet for transpor

ten, og til alle bådejerne, ja, der er måske 

mange, jeg har glemt, pigerne i køkkenet 

og vor restauratrice takkes ligeledes for 

det store arbejde ved sådant et stort ar

rangement. Tak til alle, der var med til 

at gøre en indsats, det var umagen værd, 

når man ser glæden og de blanke øjne 

hos vore venner. Vel mødt næste år. 

Hobart. 

København, d. 16. 8. 1967. 

Kære hr. formand. 

Som en af deltagerne i Deres meget 

vellykkede fest lørdag d. 12. 8., vil jeg 

sige Dem og Deres forening en hjertelig 

tak for det meget store arbejde, De har 

haft med at få så fint et arrangement 

i stand. Jeg er meget taknemlig for, at 

jeg fik lov at komme med. 

Med venlig hilsen 

Carla Knudsen, 

Sundparken 17, 1., 372. 

Vi lader takken gå videre til 

»Pløk«, festudvalget og alle, der var med 

til at skabe den gode dag for vore han

dicappede venner. 

Red. 

TAK! 
Jeg vil gerne gennem disse linier 

bringe min hjerteligste tak til Sundby 

Sejl-Forening og til alle vennerne i for

eningen, som viste mig så stor opmærk

somhed i anledning af min 50 års fød

selsdag. 

Jeg var ganske overvældet af de man

ge smukke gaver, og af de mange gratu

lanter som mødte op lige fra morgen

stunden, hvilket gjorde det til en ufor

glemmelig dag for mig. 

Hjertelig tak fra 

PLØK! 

Nye medlemmer 

som søger optagelse 

L SuvMlf Sej/LfljOtøJWlQ. 

Aktive: 

Kurt Kielstrup, 

Amager Strandvej 222, S. 

u/bd. 

Bjarne Adrian, 

Gyldenrisvej 30, S. 

uJbd. 

Gaston Christiansen, 

Bremensgade 13, S. 

Mtbjll. 

Aksel van Deurs, 

St. Møllevej 6, S. 

u/bd. 

Arne Christoffersen, 

Caprivej 2, S. 

Mtb. »Arwi«. 

Bent Ljungberg Jensen, 

Pilegårds Allé 56, Kst. 

Mtb. »Buller«. 

Rita Møller Sørensen, 

Blåhøjsvej 10, Kst. 

u/bd. 

Leo Schjellerup, 

Windsorvej 13, S. 

u/bd. 

Erik L. Gilsager, 

Grækenlandsvej 133, S. 

Piratjll. 

Hans Jørgen Souffaus, 

Oliebladsgade 5, S. 

Jolle. 

Niels Ravn, 

Fiskens Kvarter 2 D, Albertsid. 

u/bd. 

Pablo Håchstrassec, 

Amagerbrogade 149, S. 

Spd. »Grischuna«. 

Henning Petersen, 

Serbiensgade 8, S. 

Mtb. »Sephia«. 

Benny Møller Andersen, 

Silesvej 12, Brønby. 

Mtb. »Samie«. 

Bernhard M. V. Nielsen, 

Birkevang 13, Kst. 

Mtb. 

Willy Sørensen, 

Uplandsgade 36 B, S. 

u/bd. 

Peter Svendsen, 

Hirsevej 8, Brh. 

u/bd. 

Emil T. Mortensen, 

Bragesgade 31, N. 

u/bd. 

Juniorer: 

Elisabeth Juncker, 

Peder Lykkesvej 55, S. 

Passive: 

Vera Hansen, 

Geislersgade 2, 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. 

Turen til 
motorbåbsklubben ,West" 

Vi afsejler fra S.S.F.s havn søndag 
15. oktober kl. 9 medbringende mad
pakke højt humør o. s. v. Vi skal være 
ved slusen kl. 10.30 og ankommer 
til „West" kl. 11.00. 

RED. 

BÅD 
T IL  SALG 

1 Juniorbåd J 142 (klasse) 

med fine ,,Dacon Sejl" 

Henvendelse 

Flemming Seim 
Frankrigsgade 66, Kbhvn. S., Tlf. SU16 53 
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Kastrup Sejlklubs jubilæumskapsejlads 

Som bekendt fejrede »Kastrup Sejl

klub« sit 40 års jubilæum den 15. juni 

og deres jubilæumssejlads (Amager

kredsens Hovedkapsejlads) løb af stabe

len den 20. september. Sejladsen var be

gunstiget af frisk vind, så sejlerne fik 

en god og fornøjelig dag ud af det, ud 

over et par små haverier og et par vand

gange, forløb sejladsen fint. 

Dommerne var, på Store bane: 

Dommer: Gunnar Nielsen 

Meddommere: Sv. Å. Larsen, Eigil Jen

sen, John Hagemann. 

]olle bane: 

Dommer: Åge Riber, 

Meddommere: Povl Rosschou, W. Keller, 

B. Thejl Hansen. 

Særlig bane: 

Dommer: Erik Rosensted 

Meddommer: Flemming Seim. 

Resultaterne blev. NL-bade: 1. løb nr, 

1 »Morena«, Viggo Hind, S.S.F. 2. løb 

1 Afrodite, Ian Dendenroth, Sundet. 3. 

løb 1 »Sfinx«, Axel Theisen, K.S. 4. løb 

1 »Wivace«, Egelund Steffensen, Rung

sted. 5. løb 1 »Lotte«, Erling Hansen, 

K.S. 6. løb 1 »Bon«, H. Betak, K.S. 7. 

løb 1 »Cipa«, K. Sjøsteen, Malmø. 8. løb 

1 »Thue«, Knud Jørgensen, D.S. 9. løb 

1 »Marchen«, Alf Zissack, D.S. 10. løb 1 

»Fri II«, Uffe Below, S.S.F. 11. løb 1 

»Kent«, E. Jørgensen, S.S.F. 12. løb 

»Aloha«, H. Madsen, S.S.F. 13. løb 1 

»Bette«, Jan Larsen, D.S. 

Folkebåde: 1. »Bien«, Werner Jensen, 

Frem. 2. »Helle«, brdr Hjort, K.A.S. 3. 

»Påfuglen«, Børge Malm, S.S.F. 4. »Jep

pe«, J. Wulff, K.S. 

Pir at joller: 1. »Kalorius II«, Per Mel-

cher, D.S. 2. »Kim II«, Kurt Blomgren, 

Trindeln Limhamn. 3. »Snaps«, Theis 

Wieder, D.S. 

OK Joller: 1 »Pussy Galore«, Ib Us-

sing Andersen, Hvidovre Sejlk. »Suset«. 

2 »Pussy Cat«, Bent Jørgensen, Hvidovre 

S.S. 3. »Cheff«, Kurt Jensen, D.S. 4. 

»Pearl«, Mogens Poulsen, Hvidovre S.S. 

Trapezjoller: 1 »Simba, Christen Tang 

Kock, Hvidovre S.S. 

420 Joller: Deltagerne udgik, så derfor 

blev der ikke nogen vinder i denne klasse. 

Den store begivenhed i denne kapsej

lads var, at brdr. Hjort blev slået af Wer

ner Jensen »Frem«. De plejer ellers at gå 

fra sejr til sejr. 

Ref. 

KØB J5EVINRUDE FÅ ET GODT BYTTETILBUD I 
VI GIVER TOPPRIS FOR 

^ am m m mm DERES BRUGTE BÅD 
H 0 S  Hun T-  rÆå IH O G  m o t o r  

Mm JFm M M MM ØRESUNDSVEJ 51 . ASTA 2929 
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Skal man forsikre sit fartøj? 
Det er der ved at blive almindelig 

enighed om, og som bekendt går besty

relsen helt ind for tanken. Vor formand 

Sv. Åge Larsen har snakket forsikring 

med kontorchef Fischer Jacobsen, der er 

leder af Absalon-Skandinavia's lystfar

tøj sforsikring. 

Hvorfor skal man forsikre, kontorchef. 

Fordi det kan blive ruinerende at la' 

være. Hvis man bliver skyld i at menne

skeliv går tabt, så kan man blive idømt 

en svimlende erstatning. Der omkom 40 

mennesker ved ulykker med lystfartøjer i 

1966. Hvis der kun forvoldes materiel 

skade, så kan man selv i værste tilfælde 

»slippe« med kr. 70.000. 

Har man sat alle sparepengene i en 

båd - måske oven i købet stiftet gæld 

for at få den - så er det da en meget al

vorlig sag, hvis fartøjet bli'r helt eller 

delvis ødelagt af en skade, og der ikke 

er nogen forsikring. 

Hvad mener De med tidtrykket skade. 

Tyveri og hærværk, brand, bjergning, 

grundstødning, egne skader ved sammen

stød, knækkede master og bomme, skade 

sket under ophaling og udsætning eller 

under ophold på land f. eks. væltning -

skal jeg fortsætte, for så må jeg have fat 

i en stabel skadesager, men så kan jeg 

også blive ved i det uendelige. 

Næh tak, men hvor tit sker nu alle 

disse skader. 

Størstedelen af alle forsikrede fartøjer 

er dækket i vort selskab, og ved en un

dersøgelse har vi konstateret, at omtrent 

hver femte båd bliver skadesramt i løbet 

af et forsikringsår. 

Hvordan skal man forsikre sig. 

Man skal tegne en forsikring, der om

fatter såvel ansvar som kasko, altså lige

som en bilejer forsikrer sin vogn. 

Er sådane en forsikring dyr. 

Præmien er udregnet på basis af sta

tistik, og trods prisstigninger og meroms 

er den ikke blevet forhøjet så langt jeg 

kan huske tilbage, tværtimod indførte vi 

for et år siden et bonussystem, der be

lønner den dygtige og heldige sejler. 

Heldige sejlere. 

Ja, man skal være heldig for i det lan

ge løb at sejle uden skader, hvor dygtig 

man end er. Personlig anser jeg en god 

sejler med en ringe båd for et bedre 

forsikringsobjekt end en ringe sejler med 

en god båd, men alligevel ser vi, hvor

ledes ulykken kan ramme enhver - nå, 

det er jo også af den grund, at man teg

ner forsikring. Den heldige og dygtige 

bådejer er tilbøjelig til at mene, at han 

ikke har fået noget for sin præmie, men 

det er jo helt forkert, han har fået den 

dejlige viden, at hvis der nu sker et eller 

andet, det er ikke farefrit at være sejler, 

og det bliver det aldrig, så har han et 

godt og effektivt forsikringsselskab i 

ryggen. 

Jeg kender en mand, som i 10 år har 

sejlet dygtigt og heldigt - ikke én skade 

- og så sagde han sin forsikring op. En 

måned efter rev han hele bunden op på 

sit fartøj, hvor han ærgrede sig. En an

den mente ikke, at han havde råd til at 

forsikre og sejler på ferie. Han var endnu 

ikke kommet ud i frit farvand, før han 

fik motorstop og drev ind mod en sten

sætning. Vinden frisker og han totalfor

liser båden. Den ferie blev ikke værd at 

mindes. 

De mener altså, at man ikke har råd 

til at lade være at forsikre. 

Netop - og man har slet ingen und

skyldning for ikke at tegne ansvarsfor

sikring - udgiften er et par tikronesedler 

og så får sejleren sin egen ansvarspolice 

med om bord i båden. 

Hvad er Deres mål fremover. 

At tegne fuld forsikring for alle. Den 

megen omtale af søulykker og den store 

tilgang til klubberne har medvirket til, 

at man enstemmigt går ind for at skabe 

større sikkerhed til søs - bl. a. bedre 

uddannelse af begyndere og øget kontrol 

med fartøjerne. Samtidig anstrenger klub

berne sig for at få folk til i hvert fald at 

tegne ansvarsforsikring. Ikke mindst det 

sidste må vi hilse med megen glæde, for 

hvis klubberne uden lovgivningsmagtens 

indgriben kan få enhver sejlsportsmand 

til at erkende, at uden forsikring står 

man ikke til søs, så synes jeg at det vil 

være en stor sejr for det private initiativ. 

Er der mange problemer med søfor-

sikring. 

Masser, men det vigtigste mener jeg, 

er at holde præmien på et overkommeligt 

niveau - tænk blot på, hvor alt er steget, 

for få dage siden udbetalte vi seks tusind 

for en brækket mast - og samtidig bevare 

den skadesbehandling som har skabt vort 

ry og vor kundekreds. 

Meromsen har også været og er et pro

blem for os. 

Der er da ikke oms på forsikrings

præmier. 

Nej, men på skaderne - momsen med

fører at skadesudgifterne gør et hop på 

10 %, det er et ganske enkelt regne

stykke. 

Hvad er Deres ønsker for fremtiden. 

Her er vi ganske på linie, Svend Lar

sen. Vi ønsker begge øgede bestræbelser 

på at dygtiggøre sejlerne og forebygge 

eller ligefrem forhindre at der benyttes 

fartøjer, som er i uforsvarlig stand eller 

i ukyndige hænder. Udvidet fællesskabs

følelse f. eks. derhen, at bådejeren, når 

skaden er sket, hjælper med til at få en 

forsvarlig og god reparation til en rime

lig pris - altså viser samme interesse som 

hvis han selv skulle betale skaden. Mange 

gør det heldigvis - men ikke alle. 

Enig, skulle vi gå ned i kahytten, Erna 

har sat vand over til kaffe. 
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STORT UDVALG I TOBAKSVARER * VIN * SPIRITUS * ØL 
Nærmeste forretning ved havnen! (hjørnet af Milanovej) Telefon 554547 

TOBAKSFORRETNINGEN • Svend Jensen, Oresundsvej 114 

Indtegning til tovværkkursus og navi-

gationsundervisning i vinterhalvåret be

gynder 15. september. 

Indtegningslister er ophængt i klub

huset. 

Skolechefen. 

Ja, det er navnet på et nyt provins

klubblad, som vi har modtaget fra »Søn

derborg Yacht Klub« og som er fremlagt 

i klubhuset. 

»Ohøj«s referater er levende skrevet 

med en mængde billedstof fra somme

rens mange kapsejladser og m.a. Læs de 

fremlagte provinsklubblade og følg med 

i, hvad der sker andre steder. 

M. A. C. 

Jeg vil gerne bede de provins

redaktører, der er så venlige at sende de

res klubblad til S.S.F. at sende dem til 

min adresse. 

Martin Andreasen, 

Nyrnberggade 50, København S. 

KLUBHUS 
OG 

FESTER 
Lørdag den 7. oktober Afriggergilde. 

Benzin-Georg, 75 år! 

Til lykke 

Den 25. september fylder vor benzin

mand Georg Jørgensen 75 år. Vi vil igen

nem disse linier gerne sige dig tak for 

den måde du bestrider dit hverv. Du er 

OK med hensyn til at betjene os, næsten 

på alle tider af døgnet, så derfor skal du 

også have et rigtigt hjertelig til lykke 

på 75 års dagen, og vi håber at have dig 

længe endnu ved brændstofpumperne. 

Red. 

Søndag den 15. oktober tur til motor

bådklubben »West«. 

Efterårsrevyen forventes med spæn

ding. 

Til salg! 

Slæbe og autojolle vægt 19 kg 

Pris 500 kr. 

Poul Elgård Nielsen 

Prøvestens Allé 5 2 . Telf. (01) 584615 

KØB Deres BÅD hos Alt i joller og både, såvel træ som glasfiber 
Priser fra kr. 548,— 

Se „Siger" bådeprogram 1967 hos os 

Øresundsvej 51 - VSta 29 29 BO AT-FAIR 
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Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 

hos BACHER 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
^ til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, ™aa^35 
F I L I A L  G R Ø N T T O R V E T  7 9  -  V A I b y  3 3 8  

fordelagtigst 

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 
2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 
lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 
i over 30 år. 

v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

Efterlysning: 
Vi havde besøg af en engelsk båd 

i vor havn den 13/8. 

Nu var det sådan, at skipperen på 

m/s Ino havde truffet englænderen i 

Rønne, og der havde lånt dem et 

søkort over Sundets sydlige del, for 

at de kunne finde ind i vor havn. 

Aftalen var, at kortet skulle afleve

res i klubhuset. 

Men englænderne havde afleveret 

det til et af vore medlemmer, der 

lovede at aflevere det i klubhuset. 

Dette syntes ikke at være sket, der

for denne efterlysning. 

Jeg beder derfor vedkommende 

om hurtigst mulig at aflevere kortet 

enten til mig eller i klubhuset. 

Kortet er mærket med mit navn 

og adresse. 

John Pihl. 

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

Se de nye modeller i vor udstilling! 

Sv. Aa. Engstrøm A/S 
Vermlandsgade 34 . København S . Telf. SUndby *4900 . Giro 648 94 
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\ MEDLEM / 

SUNDBY SEJL-FORENING 
o \— 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: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S. 

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

Holger Larsen, Frankrigsgade 84 S AS 26 64 
Knud Pagh, Palermovej 25, S AS 5292 

Juniorleder: Flemming Seim, Frankrigsgade 66 SU 1653 
Skolechef: Poul Nielsen, Prøvestens alle 5, S 58 46 15 
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 71 18 y 
Bestyrelsesværelse SU 3580 
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K asserer 

formanden og* 

havneudvalget 

træf les 

hver tor§dag: 

kl. 19-20,30 

i klubhuset 

tlf. SF 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

KLUBHUSET 
Fra 15. oktober til 1. april, lukkes klubhuset 

mandag, tirsdag og onsdag kl. 18.00. 

Vi mødes alle 
til den ordinære halvårlige 

GENERALFORSAMLING 
Tirsdag den 24. oktober kl. 19.30 præcis i klubhuset 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 
3. Lovændringsforslag 
4. Andre forslag 
5. Valg 
6. Eventuelt 

Følgende er på valg: 
Formanden Sv. Larsen 
Kapsejladschefen Viggo Hind 
Juniorlederen Flemming Seim 
2 repræsentanter Holger Larsen 

og Børge Bech 
2 suppleanter Orla With og X 

Sommeren 1967... 
Ja, så gik skuddet for den sidste sej

lads. Tilslutningen til aftensejladserne 

har været lidt mindre i år, da vi jo mang

lede vore piratjoller helt, og har haft 

ringe tilslutning fra vore OK-joller. Til 

gengæld har de såkaldte »grøntsagssku-

der« (jollesejlerudtryk) præsenteret sig 

godt. Næsten alle de store sejladser har 

haft godt besøg fra S.S.F., ja endda med 

mange præmietagere. »Hveen rundt« var 

en stor sensation, jeg afleverede den 

længste liste fra een klub, og i næsten 

alle de løb, hvor der var S.S.F.'ere med, 

tog vi en præmie hjem. Lad os håbe at 

mange flere kommer med til næste år. 

Grav de mugne genuaer og spilere ud af 

skabet, mange førstepladser er blevet be

sat af bomuldsgardiner, så det er ingen 

undskyldning for at blive hjemme. 

V. H. 

Oscar Øberg død 

Et af S.S.F.s mangeårige medlemmer 

Oscar Øberg er pludselig afgået ved dø

den i en alder af 75 år. Øberg har altid 

på sin egen stille måde gennem årene 

vist klubben sin store interesse, og man 

kunne altid hos ham få et godt råd, når 

det angik bådens vedligeholdelse, hans 

egen motorbåd »Svea« var altid en af de 

mest velholdte både i havnen. Et eksem

pel til efterfølgelse. 

Æret være dit minde. 

M.A.C. 



P R O T O K O L L E N  
BESTYRELSESMØDET d. 28.3.67 

Fraværende gr. sygdom: Børge Beck. 

Endv. Holger Larsen og Viggo Hind. 

Redaktøren tilstede. 

Dagsorden: 

1. Konstituering. 

2. Beretning. 

3. Protokol. 

4. Havn og plads. 

5. Klubhus og fester. 

6. Sejlerskolen. 

7. Juniorafdelingen. 

8. Kapsejlads. 

9. Eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen, særlig 

til de nye bestyrelsesmedlemmer og ud

trykte ønsket om et godt samarbejde i den 

kommende tid. Knud Pagh konstituere

des derefter til klubhus og festudvalg og 

Poul Nielsen som skolechef. 

2. Formanden oplæste div. skrivelser 

som toges til efterretning. Det oplystes 

endvidere, at der nu bliver opsat nye lys

master langs ndr. bro. Asfaltering på 

sdr. mole vil blive påbegyndt næste uge. 

Lågepartiet til det sydvestlige hjørne 

af hegnet er bestilt, og den nye ophaler-

vogn er såvidt færdig at den kan prøve

køres og sendes til galvanisering. 

Ang. Arne Vendelbos nye skib, slog 

man fast, at den af havneudvalget og for

manden een gang vedtagne beslutning, 

som er konfirmeret af bestyrelsen, må stå 

ved magt og den søgte dispensation 1 år 

kan ikke gives. Arne har fået besked på 

at skibet skal være ude af havnen d. 15. 

april. 

Et medlem var tilsagt for, overfor be

styrelsen, at forklare sin voldelige adfærd 

over for et andet medlem. Vedkommende 

som en gang tidligere har været tildelt 

karantæne, fik tildelt en sidste advarsel 

med påmindelse om, at gentagelse vil 

medføre øjeblikkelig eksklusion. 

Formanden havde fået tilbud fra tøm

rermesteren på opførelsen af 22 skure på 

ndr. plads, og man enedes om at påbe

gynde opførelsen. 

Da der på generalforsamlingen vistes 

stor interesse for at støtte juniorafdelin

gen i dens bestræbelser på at skaffe mid

ler til en ny juniorbåd, enedes man om 

at lade restoplaget af byggefondsmærker 

sælge for 1 krone pr. stk. til fordel for 

sagen. 

3. Protokollen oplæstes. Ingen kom

mentarer. 

4. Under havn og plads oplystes det, 

at der er blevet udlagt bøjer i havnen som 

grænsemarkering for udlægning af bøjer. 

Man drøftede problemet sommerhuse 

i haverne, idet et medlem nu, uden til

ladelse havde anbragt en stor kasse i sin 

have, det var meningen, at den skulle 

bygges til lysthus. Der blev fra flere si

der givet udtryk for at det ikke må ud

arte sig til en sommerhuskoloni, og man 

enedes om, at der herefter ikke må byg

ges lysthuse med tag, men kun læskærme. 

5. Klubhus og fester. Det oplystes, at 

der vil blive afholdt Pejseaften fredag 

d. 7. april. 

6. Sejlerskolen. Den nye skolechef ud

talte, at han håbede på en god tilslut

ning til sejlerskolen i den kommende sæ

son, samt udtrykte ønske om at skolen 

kunne deltage i større sejladser, hvilket 

giver erfaring og rutine. Endvidere må 

grejet bringes 100 % i orden. 

7. Juniorafdelingen. Juniorlederen ud

trykte ønske om at få bygget en ny op

timistjolle, idet han havde fået et favo

rabelt tilbud. Man sigter efter at lade 

bygge een eller to om året efter behov 

og formåen. Seim udbad sig tilladelse til 

indkøb af 20 stk. lærebøger for juniorer, 

tilladelse givet hertil. 

Endvidere ønskedes der polysterol som 

opdriftsmiddel i alle bådene, idet dette 

er i en dårlig forfatning. Man enedes om 

at formanden og skolechefen, sammen 

med juniorlederen, går materiellet igen

nem, da dette jo selvfølgeligt skal være 

iorden. 

Juniorlederen fik tilsagn om at kon

trakt på en ny juniorbåd vil blive skre

vet, når den gule båd er blevet solgt. 

8. Under kapsejlads blev det oplyst, 

at Kapsejladskalenderen er fremkommet 

fra Dansk Sejlunion. 

Mødet sluttedes kl. 23.40. 

Sign. Sv. Larsen. Sign. Renhardt Hansen. 

Formand. Sekretær. 

BESTYRELSESMØDET d. 9. 5. 1967. 

Kapsejladschefen fraværende. 

Kasserer og redaktøren 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 bød velkommen og op

lyste, at det nye hegn ved Amager Strand

vej er på vej og vil være færdigt inden 

standerhejsningen. 

Bladets jubilæumsdag var forløbet på 

bedste måde, og de gamle redaktører samt 

enkelte andre medarbejdere var indbudt 

til en lille festlighed. Bogtrykker Karl 

Povlsen, som var til stede, skænkede bo

gen Hvide Sejl, restauratøren, en flaske 

Otard cognac med karaffel, endvidere en 

flaske vin fra vinhandleren samt en 

mængde blomster. Redaktøren havde fra 

Aalborg Sejlklub modtaget en skrivelse 

og ]/2 fl. cognac. 

Langelund havde sendt et brev, hvor 

i han takkede for festen ,samt sendte 

nogle tegninger som han stillede til rå

dighed for bladet. 

Formanden oplyste at S.S.F. havde fået 

afslag på en ansøgning om støtte fra 

Brygger Jacobsens mindelegat. 

Form. havde været til 40 års jubi

læum i Sundby Kajakklub samt til benzin-

møde. 

Der var en skrivelse fra D.S. med til

bud til klubberne om lån af Sejlsportens 

Venners nye Soling. Båden kan lånes en 

uge efter ansøgning. Man mente at det 

kan blive en kostbar affære, da transpor

ten (over land) skal betales af den lå

nende klub. 

Der oplæstes div. skrivelser og takke

kort, som toges til efterretning. 

Den nye ophalervogn er nu i fuldt 

sving og har vist sig at være tip top. 

Fra kommunen har man fået medde

lelse om lejeforhøjelse og den årlige leje 

andrager nu 14.318,- kroner. 
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2. Protokollen oplæstes. Ingen kom

mentarer. 

3. Svend Jensen beklagede at klodser

ne på grænsebøjerne i sdr. bassin har 

vist sig at være for lette. Endvidere be

klagedes det dybt, at Strandgård endnu 

ikke er færdig med den nye cementkaj. 

Det henstilledes at Strandgård bliver ta

get alvorligt i rette i denne sag. For

manden ringede omgående Strandgård 

op. 

Der var en henvendelse fra Fyr- og Va

gervæsenet om opgivelse af position for 

indsejlingen til Sundby havn. Denne sag 

overlodes til skolechefen. 

Man er i færd med at lave bolværk i 

renden som giver 13 pladser, dette ud

føres af medlemmer. 

4. Klubhus- og festudvalget udtalte at 

alt er klart til standerhejsningen og pin

sefesten. Man kunne ønske at få bevilget 

et beløb til indkøb af to sofaer til pejse

væggen i klubhuset, og efter en kort be-

bat enedes man om at bevilge beløbet. 

5. Skolechefen oplyste at tilslutnin

gen til sommerens skolesejlads havde end

nu ikke været særlig stor, og var af den 

formening, at man eventuelt må gå nye 

veje for at opnå større tilslutning, f.eks. 

med en skriftlig opfordring ved indmel

delse af nye medlemmer. 

Man gennemdrøftede problemet, og 

man enedes om at frafalde betaling af ge

byr for at deltage i øvelsessejladserne, 

samt at passive medlemmer skal kunne 

deltage. 

Svend Jensen forespurgte, om man 

kunne gå ind for obligatorisk navigations-

og sejlerskole ved indmeldelse af nye 

medlemmer. 

Det kunne man ikke, der er ingen lov

hjemmel for at tvinge medlemmer på kur

sus. Der var dog flere meninger om, at 

der snart vil fremkomme nyt fra lovgiv

ningsmagtens side. 

Skolechefen havde fra et medlem fået 

tilsagn om et mindre tilskud til skolen. 

6. Juniorlederen udtalte, at den gule 

juniorbåd nu er blevet solgt. 

Seim oplyste endvidere, at alt er op

taget i juniorafdelingen, så man nu må 

til at lave venteliste. 

Endvidere efterlystes reparation af ta

get på juniorskuret. 

7. Kapsejlads. - Intet. 

8. Eventuelt. - Intet. 

Mødet sluttede kl. 22.30. 

Sign. Sv. Larsen. Sign. Reinhardt Hansen. 

Formand. Sekretær. 

BESTYRELSESMØDET d. 20. 6. 1967. 

Bestyrelsen fuldtallig. 

Redaktøren tilstede. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Protokol. 

3. Havn og plads. 

4. Klubhus og fester. 

5. Sejlerskolen. 

6. Juniorafdelingen. 

7. Kapsejlads. 

8. Eventuelt. 

1. 2 medlemmer var mødt op til besty

relsesmødet for at forklare en sag, som 

var opstået omkring de 2 medlemmers 

lån af et tredie medlems båd. 

Bådejeren havde overfor bestyrelsen 

givet udtryk for de 2 medlemmers mis

ligholdelse af den lånte båd, samt at de, 

efter at de var nægtet videre adgang til 

båden, havde begået hærværk på denne, 

bl. a. havde den ene revet en lap af en 

hynde, som han dog selv havde syet på. 

Bestyrelsen udtalte sin misbilligelse af 

dette sidste forhold, men fandt i øvrigt, 

at intet var bevist som kunne berettige 

bestyrelsens indblanding i sagen, ud over 

at bådejeren ikke havde meddelt besty

relsen noget om, at han havde lånt sin 

båd ud til andre. 

Diverse skrivelser oplæstes og toges 

til efterretning. 

Formanden oplyste at Toms guldbarre 

havde skænket en fin sølvtallerken til 

præmie, den vil blive udsat til Amager

kredsens hovedkapsejlads. 

2. Protokollen oplæstes, der var ingen 

kommentarer. 

3. Svend Larsen ankede over, at Sv. 

Jensen havde indkøbt et dyrt automoatisk 

som skulle dirigere skylningen på herre

toilettet, Sv. L. udtalte, at han havde 

undersøgt hos de rette myndigheder, om 

ikke det er lovligt at benytte et trykknap

system, som man havde set i anvendelse 

mange andre steder, bl. a. i Kastrup Sejl

klubs nye klubhus, og at han havde fået 

den besked, at dette er fuldt tilstrække

ligt og er desuden meget billigere. Sv. 

Jensen svarede hertil, at myndighederne 

til ham havde sagt noget helt andet. Des

uden ville han herefter trække sig tilbage 

og ikke udføre arbejde for foreningen i 

fremtiden. 

Svend Jensen udtalte, at man nylig hav

de måttet rense kloaken igen, man havde 

været helt ovre på Vølund for at skaffe 

luft, og i en brønd der havde man fun

det en tromle, en kaleche, en tricykle 

plus div. brædder, grene og en halv 

meter jord. 

Om arbejdet på pladsen udtalte for

manden, at man efter det sidste møde 

med pladsmanden havde ventet, at der 

ville ske noget positivt, men det mod

satte var tilfældet, idet alting får lov til 

at forfalde, endvidere var det rygtedes på 

pladsen, at intet arbejde må udføres, det 

er der ingen penge til, og med den nye 

vogn skulle der i fremtiden kun een mand 

til hjælp ved optagning og udsætning af 

både. 

Alt dette er jo grundløse rygter, og 

Svend Larsen udtalte, at disse rygter op

stod ved at Svend Jensen drak for meget 

kaffe i shoppen sammen med pladsman

den. 

Svend Jensen udtalte hertil (og øn

skede det ført til protokollen): Jeg vil 

ikke lade mig kommandere af formanden 

eller af nogen anden hvem jeg skal drik

ke kaffe med og hvor når. Hvis det skal 

være tilfældet så trækker jeg mig ud af 

bestyrelsen med det samme. Herefter 

smed Sv. Jensen sine nøgler på bordet 

og forlod mødet. 

Lidt senere forsøgte Sv. Jensen, pr. te

lefon, at få sekretæren til at optage en 

tilføjelse til protokollen, hvilket sekre

tæren nægtede med den motivering, at 

han kun kunne skrive i protokollen, hvad 

der var sagt på mødet. 

Bestyrelsen tog Sv. Jensens bortgang 

til efterretning, og man enedes om at 

indkalde første suppleanten Tage Kjær 

til næste møde. 

Man fortsatte drøftelserne om arbejdet 

på pladsen, og der var enighed om, at 

pladsmandens arbejdskraft ikke blev ud

nyttet fuldt ud, og der var enighed om 

at formanden og Børge Beck skulle fore

lægge bestyrelsens ønske for pladsman

den, at man ønskede at han stillede sin 

arbejdskraft til rådighed for foreningen 
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fra kl. 8 om morgenen, bortset fra de ti

der, hvor der arbejdes med optagning el

ler udsætning af både, da man i modsat 

fald må søge anden arbejdskraft til plad

sen. 

4. Fra klubhus- og festudvalget oply

stes det ,at udvalget havde bedt Pløk 

om at forestå arrangementet med svag

føreturen i august. 

5. Skolechefen oplyste, at der på øvel-

sesbåden er 4 hold om ugen med ialt 

16 deltagere. Elever, der har lyst, får lov 

at sejle flere aftener, når der er plads. 

Endvidere påtænker man at oprette te

oriaftener til vinter. 

6. Juniorlederen ønskede tilladelse til 

at hæve halvtaget bag juniorskuret så 

der blev bedre plads til juniorbådene. Til

ladelsen givet. 

Der har været 3 nye førere til fører

prøven, de bestod alle 3. 

Efter sommerferien skal man igang 

med at revidere juniorreglementet, hvil

ket arbejde skal udføres af juniorlederen, 

skolechefen og sekretæren. 

7. Kapsejlads. Aftensejladserne går 

godt. 

8. Eventuelt. Intet. 

Mødet slut kl. 22.45. 

Sign. Sv. Larsen. Sign. Reinhardt Hansen. 

Formand. Sekretær. 

BESTYRELSESMØDET d. 8. 8. 1967. 

Fraværende: Børge Beck og Knud 

Pagh. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Protokol. 

3. Havn og plads. 

4. Klubhus og fester. 

5. Sejlerskolen. 

6. Juniorafdelingen. 

7. Kapsejlads. 

8. Eventuelt. 

1. Formanden åbnede mødet med at 

oplyse om, at de bevilgede 12.000,- kr. 

fra Tuborgfondet er kommet til forenin

gen. 

Der er mange klager over, at renden er 

sandet til på flere steder, så vi må til at 

ansøge om tilskud til oprensning igen. 

Eventuelt må bøjerne flyttes lidt efter 

behov. 

Formanden havde modtaget en takke

skrivelse samt en stander fra vest Ber

lin fra en af sommerens gæster. 

Endvidere havde man fra Birthe og 

Svend Bøje modtaget en meget smuk dug. 

Bolværket ved den nye cementkaj er 

blevet bragt i orden, og der er kommet 

trykhaner på toiletterne, og de er god

kendte. 

Angående signalfyrværkeri oplyste for

manden, at Holbæk Sejlklub havde fået 

en ordning med politiet, således at H.S.s 

sikkerhedsudvalg fører en journal over 

hvem der køber signallys samt hvor me

get, og skal i øvrigt drage omsorg for at 

fyrværkeriet bliver brugt til dets rette 

formål. Man vil fra S.S.F.s side arbejde 

hen på at opnå en lignende ordning. 

Foreningen har indkøbt en ny junior

båd til juniorafdelingen, og båden har 

kostet 13-500,- kr. med tilbehør. 

Angående de store lossepladsbunker 

på pladsen udtalte formanden, at vi må 

arbejde hen på at anskaffe de store jern

kasser som lige kan hejses op på en vogn. 

2. Protokollen oplæstes, ingen kom

mentarer. 

3. Der er bestilt nye låger til ndr. 

plads. Der må rettes en kraftig appel til 

medlemmerne, at de ikke lukker uved

kommende med ind på pladsen, thi ellers 

er det jo omsonst med de nye smæklåse. 

Der ankedes over at bommen på den 

nye mastekran er for kort, det må rettes. 

Det henstilledes til havneudvalget at 

drage omsorg for at masteskur og motor

skur bliver rømmet senest d. 1. septem

ber. 

4. Fra klubhus- og festudvalget oply

stes det ,at man var klar til at lade svag

førefesten løbe af stabelen. 

Sv. Larsen udtalte, at der kommer alt 

for mange ubudne gæster i klubhuset, der 

må gøres noget for at dæmme op for 

dette. 

5. Skolechefen oplyste, at øvelsesbå-

den havde deltaget i Møen rundt, den 

havde dog ikke fuldført. 

Den 15. september vil der blive givet 

meddelelse om vinterens kursusaftener, 

og tegningslister vil blive ophængt. 

6. Flemming Seim forespurgte om te

oriundervisning i kapsejlads kunne kom

me ind under aftenskoleloven, dette men

tes dog ikke at være tilfældet. 

Endvidere ønskedes en vinterpressen-

ning til den nye juniorbåd, man vil dog 

kunne bruge presenningen fra den blå 

juniorbåd, da den skal udrangeres. 

7. Under kapsejlads gjorde forman

den bekendt med kredsmødet i Kastrup 

d. 14. 8. kl. 19.00, i anledning af kred

sens hovedkapsejlads som er Kastrup Sejl

klubs jubilæumskapsejlads. 

Under denne jubilæubssejlads vil alle 

jollerne få station i S.S.F., hvorfor for

manden henstillede alle bestyrelsesmed

lemmerne om at være behjælpelige med 

at tage imod jollesejlerne, når de ankom

mer. 

Mødet slutteres kl. 22.00. 

Sign. Sv. Larsen. Sign. Reinhardt Hansen. 

Formand. Sekretær. 

BESTYRELSESMØDET d. 21. 8. 1967. 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer samt 

redaktøren tilstede. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Havn og plads (her under plads-

mandsspørgsmål). 

3. Generalforsamling. 

4. Eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen og op

læste div. skrivelser som toges til efter

retning, bl. a. var der en skrivelse fra 

Fyrdirektoratet, hvor i der gjordes op

mærksom på, at afmærkningen af vor ind-

sejlingsrende ikke er i overensstemmelse 

med de i Havnelodsen givne oplysnin

ger. Sagen må bringes i orden snarest 

muligt. 

2. Der diskuteredes forskellige forslag 

til maximale mål for fartøjer, som kan 

optages i havnen, men da der ikke kunne 

opnås enighed om de foreslåede mål, 

enedes man om at overveje problemet 

grundigt indtil næste bestyrelsesmøde, og 

da fremkomme med konkrete forslag. 

I pladsmandsspørgsmålet var der over

vejende stemning for at lade malerudsal

get udskille fra pladsmandsjobbet, da det 

mentes, at malerudsalget tager megen 

tid for pladsmanden og foreningen har 

behov for pladsmandens hele arbejds

kraft. 

Under debatten om evt. heltidsansæt

telse af pladsmanden forespurgte sekre

tæren om bestyrelsen har beføjelse til at 

foretage en sådan ændring uden videre, 
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da det var hans formening, at dette vil 

berøre foreningens økonomi i væsentlig 

grad. Formanden svarede ja - iflg. for

eningens love fastsættes pladsmanden løn 

og arbejdsvilkår af bestyrelsen. 

Man enedes dog om at udarbejde et 

kontraktforslag og forelægge det for ge

neralforsamlingen til godkendelse. 

Sekretæren forspurgte endvidere om 

det er nødvendigt at pladsmanden ansæt

tes under funktionærloven, idet han på

pegede, at foreningen meget let kunne 

komme i den situation at skulle betale 

løn under sygdom i op til et halvt år, 

hvortil man må betale for ekstra hjælp 

under sygdomsperioden. 

Holger Larsen mente, at uden funk

tionærloven som grundlag kunne man 

komme i den situation, at pladsmanden 

kunne tage sit gode tøj og gå på et uhel

digt tidspunkt, så man pludselig står 

uden pladsmand. 

Man har dog erfaring for at det kan 

man alligevel, hvorefter man enedes om 

at havneudvalget, formanden og næstfor

manden skulle få en samtale med Øberg, 

som må formodes at være kyndig i disse 

spørgsmål, og at forelægge sagen for 

generalforsamlingen. 

3. Generalforsamling fastsættes til d. 

24. oktober kl. 19-30 pr. med følgende 

dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning. 

3. Lovændringsforslag. 

4. Andre forslag. 

5. Valg til bestyrelsen. 

6. Eventuelt. 

Følgende er på valg: formanden Sv. 

Larsen, kapsejladschefen Viggo Hind, ju

niorlederen Flemming Seim, 2 repræsen

tanter, Holger Larsen og Børge Beck, 2 

suppleanter, Orla With plus en ny i ste

det for Tage Kjær, som er indgået i be

styrelsen. 

Forslag som ønskes behandlet på ge

neralforsamlingen skal være bestyrelsen 

i hænde senest tirsdag d. 3. oktober kl. 

19.30. 

Mødet slut kl. 22.00. 

Sign. Sv. Larsen. Sign. Reinhardt Hansen. 

Formand. Sekretær. 

EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSES

MØDE d. 14. 9. 1967. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Meroms. 

3. Eventuelt. 

1. Formanden udtalte, at grunden til 

indkaldelse til det ekstraordinære besty

relsesmøde var den, at han havde været 

til et møde i Københavns Sejl Union, 

hvor en sagkyndig fra toldvæsenet havde 

holdt foredrag om MEROMS. 

Sv. Larsen havde troet, at vi i S.S.F. 

kun skulle svare meroms af benzinsalget, 

men han blev belært om noget andet, idet 

alle tjenesteydelser samt salg af klub

emblemer m. m. skal belægges med 

Meroms. 

2. Div. emblemer, klubstandere og 

hvad der ellers forhandles af foreningen 

skal belægges med 10 % Meroms, hvor 

imod de standere m. m., som foreningen 

giver væk er fritaget for Meroms. 

Derefter drøftede man prisen for op-

haling af fartøjer, for vask, bundsmøring 

etc., og man enedes om at prisen i frem

tiden skal være kr. 10,00 -|- 10 % mer

oms, ialt 11,00. Meromsen opkræves af 

pladsmanden. 

Fremtidig ophaling og udsætning af 

fartøjer vil blive belagt med 10 % Mer

oms. 

3. Der var fra kloakvæsenet kommet 

en skrivelse om, at der skal nedlægges 

en kloakledning ca. 10 meter inden for 

vort hegn mod Amager Strandvej, hvor

for alle bukke og klodser som henstår på 

det pågældende område må fjernes om

gående. 

Mødet sluttedes kl. 19.00. 

Sign. Sv. Larsen. Sign. Reinhardt Hansen. 

Formand. Sekretær. 

BESTYRELSENS FORSLAG TIL 

GENERALFORSAMLINGEN 

Bestyrelsen forelægger følgende 4 for

slag for generalforsamlingen: 

1. Den årlige landsætning og søsæt-

ningspris plus Meroms indregnes i plads

lejen. 

Pladslejen skulle herefter, med gyldig

hed fra 1. 1. 1968, blive: 

helårligt: kr. 11,50 pr. m2. 

vinteroplæggere: kr. 7,50 pr. m2. 

Både, der ikke landsættes i SSF, undta

ges dog herfra. 

2. Grundet indførelse af Meromsen 

foreslår bestyrelsen kontingentet forhøjet 

fra 1. 1. 1968 som følger: 

Kontingent for aktive forhøjes til 110,00 

kr. årligt. 

Kontingent for passive forhøjes til 45,00 

kr. årligt. 

Kontingent for juniorer forhøjes til 65.00 

kr. årligt. 

3. Indskudet for nye aktive medlem

mer foreslås forhøjet til 150,00 kr., med 

virkning fra d. 25. 10. 1967. 

4. Bestyrelsen foreslår generalforsam

lingen, at der ydes redaktøren en fast år

lig ydelse på 400 kr., der udbetales med 

100 kr. hvert kvartal. Fra den 1. oktober 

1967. 

INDSENDTE FORSLAG 

Lovændringsforslag 

Grundet det store arbejde med at ryk

ke for restancer og de dermed forbundne 

ret betydelige portoudgifter, foreslås føl

gende ændringer: 

§ 5, 1. stykke ændres til: 

Kontingentet betales halvårligt i må

nederne januar og juli, dog senest den 

15. marts og den 15. september. 

Endvidere foreslås § 6, 1. stykke æn

dret til: 

Dersom forfaldne ydelser ikke er betalt 

til den fastsatte tid, skal medlemmet slet

tes uden forudgående varsel. 

Anni Lindqvist. 

Kasserer. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer ønskes 

fremmet på Dagsordenen som punkt 3-
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Foreslås som tilføjelse til Ordensreg

lementet § 1 (Pladsen). 

Løse hunde må ikke medtages på 

S.S.F.s arealer. 

Det foreslås at der udgives en med

lemsliste, hvor alle medlemmer opgives 

med navn, medlems-nr., fartøjets num

merplads i havnen, samt data for opta

gelse i S.S.F. 

Medlem 191 
Lampe. 

Nye medlemmer - ~! 

som søger optagelse 

i Sund&Lf 

Aktive 

Oluf V. Nielsen, 

Ålandsgade 3, S. 

Mtb. »Luffe«. 

Kurt Jensen, 

Rubinsteinsvej 19, SV. 

Jolle. 

John H. Petersen, 

Hedegårdsvej 21, S. 

u/Bd. 

Werner Ratje 

Oxford allé 60, S. 

u/Bd. 

Jørgen Johansen, 

Rumæniensgade 16, S. 

Mtb. »Conni«. 

Erik Hansen, 

Solbakken 99, Holte. 

Freddy Nielsen, 

Storedal 12, Tårnby. 

Kt. »Tina«. 

Benny Selvyn, 

D. B. Dirchsens allé 56, 

Dragør. 

Ålb. Jolle. 

Otto Rybner, 

N. Farimagsgade 82, K. 

Jll. »Lillegut«. 

Bernt Klemmend, 

Øresundsvej 41, S. 

u/Bd. 

Knud Skafte Christiansen, 

Parmagade 15, S. 

Mtb. »Elly«. 

Preben Leif Becker, 

Hessensgade 39, S. 

u/Bd. 

Jens Åge Lindberg, 

Caroline Amaliesvej 49, 

Lyngby. 

Mtb. »Marie«. 

Jens Ryg Aagaard, 

Nyrnberggade 36, S. 

u/Bd. 

Børge K. Andersen, 

Wittenberggade 33, S. 

u/Bd. 

Bent E. Lang, 

Delosvej 31, S. 

Mtb. »Lasse«. 

Jørgen P. Andersen. 

Flensborggade 43, V. 

Mtb. »Hugin«. 

Bjarne H. Hanøl, 

Urtehaven 78, Vlb. 

Mtb. »Tinne«. 

Poul Strambou, 

Sporemagervej 8, NV. 

Mtb. »Hanna«. 

Poul E. Clausen, 

Magleparken 148, Ballerup. 

Piratjl. »Wilma«. 

Bjarke Buus Nielsen, 

Grækenlandsvej 40 C S. 

u/Bd. 

Erling C. Sørensen, 

Findlandsgade 5, S. 

u/Bd. 

Torben Kragh, 

Sølvgade 89, K. 

Mtb. 

Erik Olsen, 

Sæterdalsgade 1, S. 

Spg. »Leka«. 

]uniorer 

Michael Ratje, 

Oxford allé 60, S. 

Winnie Larsen, 

Rødegård 2 a. 

Jan R. Wiebach, 

Sorentovej 28, S. 

60 Ar 
Torsdag den 5. oktober fejrede port

ner Alfred Christensen sin 60 årige fød

selsdag. Alfred, der igennem S.S.F. har 

taget kystskipper-eksamen og som et styk

ke tid var lærer ved sejlerskolen, er ejer 

af en pragtfuld jolle og er ivrig lyst

fisker. - Når motoren tillader det, sejler 

han med et fint fiskeudstyr ud på Sundet, 

hvis ikke, ja så hygger han sig i klub

huset. 

Du ønskes hjertelig til lykke af gam-

melmandsholdet. 

M.A.C. 

TAK! 
Det var overvældende. Jeg viI gerne takke 

bestyrelsen, mine venner og gammelmands-

holdet, for den store opmærksomhed, de 

viste mig på min 60 års fødselsdag. 

ALFRED CHRISTENSEN 

PÅLIDELIGHEDSLØBET FOR 

MOTORBÅDE 

Passive 

Tove N. Andersen 

Rødovrevej 190 b, Rødovre. 

1. præmien overrækkes 

Der var i år anmeldt 16 deltagere til 

denne spændende sejlads, som i år var 

begunstiget af et, for motorbåde for

holdsvis godt vejr. 

1. præmien blev vundet af »Kurt 

Pfeiffer«, og der var også en præmie 

til hver af de andre 15 deltagere. 

H. L. 
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JUNIORERNES 
SOMMERTUR 1967 

Torsdag d. 6. juli. 

Vi blev vækket kl. 7, og allerede kl. 

9 stod vi alle ud af Lohals havn. Vejret 

var noget af det skønneste, blot kunne vi 

godt have brugt noget mere vind, men 

den smule der var, kom heldigvis agten-

fra. Så vi havde en pragtfuld lænser, 

hvor alle sad i badetøj og rigtig nød det 

gode vejr. 

Men idyllen kunne jo ikke vare ved, 

og J 91 kunne da heller ikke nære sig for 

at begynde en vandkamp med J 114 fra 

Kastrup. Selvfølgelig endte det med, at 

alle 6 kom i vandet. Men da de nu en

gang var våde, skulle det gå ud over os 

andre, og pludselig kom pagajerne frem, 

Afsej l ing fra Svendborg. 

og så kan det ellers nok være, det gik 

stærkt, for nu skulle alle i vandet, hvil

ket de også kom; næsten da, kun J 92 

og J 298 slap fri. J 92 fordi de kom på 

slæb af Hans og Kim, og J 298 fordi de 

pagajede så stærkt. 

Efter denne »pragtfulde« tur nåede vi 

endelig Svendborg kl. 17.30 efter at være 

blevet slæbt det sidstte stykke af Børge. 

I Svendborg var meget rart at ligge, 

især når færgen til Ærø sejlede forbi, og 

bådene gyngede så meget, at mastetop

pene hang sammen. 

Senere kom Børges optimistjoller i van

det ,og vi havde meget morskab af at se 

Mogens og Lasse ligge og pagaje mod 

strømmen uden vind for at nå tilbage. 

Vand-hal løj i  Dyreborg. 

Om aftenen var alle i biografen, hvor 

vi fyldte to hele rækker. 

Fredag d. 7. juli. 

Vejret var skønt! Alle var tidlige oppe 

og havde mægtigt travlt. Dels fordi der 

skulle handles, og dels fordi der var 

varmt brusebad i klubhuset, hvilket vi 

rigtigt nød. 

Endelig var alle klar, og vi sejlede af-

sted kl. 11.30. Vi havde kun en kort tur 

for os. Det nød vi rigtigt efter de lange 

stræk, vi hidtil havde tilbagelagt, og vi 

ankom til Dyreborg kl. 15. 

Dyreborg viste sig at være en mægtig 

hyggelig lille havn ,så her slappede vi af. 

Lørdag d. 8. juli. 

Vi måtte tidligt op, da vi havde en 

lang tur for os. Vejret var pænt i star

ten med frisk vind. Men jo nærmere vi 

kom Sønderborg, des mere overskyet blev 

det, og selvfølgelig begyndte det at øs-

sjask-regne og tordne og lyne en halv 

times sejlads fra Sønderborg, og da vi 

endelig kom i havn ved 17-tiden, var al

ting helt vådt. Det hele så faktisk tem

melig håbløst ud; men ingen tabte mo

det. Det var bare om at få rigget af og 

få sat bomteltet på. Da det var gjort, 

gik samtlige juniorer i olietøj og støvler 

op i byen, hvor vi fandt et cafeteria, hvor 

vi kunne få os noget mad. 

Da vi havde spist, var regnen endelig 

holdt op. Senere drog vi alle til byfest, 

hvor vi morede os med at køre i rutche-

bane o. lign. og med at købe is i isboden, 

så damerne der til sidst blev noget knotne. 

Søndag d. 9• juli. 

Vi lå over i Sønderborg, hvor der var 

en hel del at se på grund af byfesten. 

Midt på dagen gik vi allesammen en 

tur til Dybbøl for at se på Dybbøl mølle. 

Vi var et helt optog på 20-30 stykker, 

der drog afsted. Da vi kom til Dybbøl, 

var vi oppe at kigge på møllen, og bag

efter så vi på de forskellige mindesmær

ker fra krigen 1864 omme bag ved møl

len. Derefter gik turen atter hjemad. 

Alle var en smule trætte ovenpå den gode 

tur, men der var ikke tid til at hvile sig, 

for kl. 3 skulle der være faldskærmsud

spring lige uden for havnen i anledning 

af byfesten. 

Om aftenen var vi endnu en gang i 

biografen, for der skulle jo ske noget. 

(Fortsættes i næste nummer). 

Besøg på Dybbøl mølle. 

TAK! 
Jeg vil herigennem rette en varm tak til bestyrelsen, 

mine venner, og kammeraterne i S. S. F. for den store 

opmærksomhed, der blev mig til del på min 75 års 

fødselsdag, tak allesammen. 

GEORG JØRGENSEN 
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Æ.s.t 

KLUBMESTERSKAB FOR 

OPTIMISTERNE 

Lørdag den 30. september startede 6 af 

vore bedste optimistjollesejlere kl. 15.00 

for at dyste om klubmesterskabet. 

Klubmester blev Kjeld Nielsen, som så 

afgjort var den bedste, han fik 4 første 

pladser og 2 anden pladser, under en af 

sejladserne sejlede han den dårligste båd 

op til en første plads. Det var fint gjort. 

Som nummer 2 kom René Waldemath 

med 2 første-, 1 anden-, 1 tredie- og 2 

fjedre pladser. 

KLUBMESTERSKAB FOR 

JUNIORER 

Søndag den 1. oktober skulle 7 førere 

sejle om skolebetjentens vandrepokal, 

men i sidste minut fik vi afbud fra 2 af 

førerne, de lå derhjemme og var syge, 

så vi fik først holdene sammensat, så 

starten kunne foregå kl. 10. Med en frisk 

vind fra vest begyndte den spændende 

sejlads om mesterskabet. 

Klubmester blev Dan Jensen med 3 

første-, 1 anden- og 1 fjerde plads. Num

mer 2 blev Ady Christensen med 2 an-

den-, 2 tredie- og 1 femte plads. 

For juniorerne var der også udsat en 

præmie til det bedste bådehold, så der 

blev rigtigt sejlet på livet løs, om hvil

ken båd, der fik de bedste placeringer, 

og det blev Kirsten Jensen og Bjørn Ho-

greffe, der gik af med sejren. 

Vi vil ønske præmietagerne til lykke 

for deres gode indsats. Seim. 

Old boys sejladsen 

gik trods misforståelsen fra juniorafde

lingen ganske godt. Vinden passede de 

ældre herrer godt, lige tilpas, så de ikke 

blev for våde, og det var en fryd at se 

dem skifte både i rum sø. Vi, der var i 

dommerbåden, havde ventet at et par af 

dem var hoppet ved siden af, men vi blev 

skuffede. Svend Larsen svang sig elegant 

over og Keller sprang over som en fly

vefisk. Gøsta Øberg svævede som en fe 

fra serien »Bamse og Dukke Lise«, han 

har sikkert lært noget ude hos »Aller«, 

og Kaj Hansen havnede let og graciøst 

i den anden båd. Sejladsen fortsatte med 

det resultat, at 1. præmien og hermed 

»Rånopokalen« gik til Gøsta Øberg med 

Viggo Keller på anden pladsen. 

S øndagssejladsen 

gik med frisk vind og dejligt vejr. Alle 

starter gik faktisk godt: Kun een dårlig. 

8 spidsgattere over før tiden, og en del 

dramatik, da de skulle vende; Bjørn går 

jo til den både på »højre« og »venstre« 

halse. Præmien for hurtigste spidsgatter 

gik til Leif Olsen med »Vivi«. Hurtig

ste spidsgatter med motor til Gøsta Øberg 

med »Dot«. Hurtigste folkebåd til Ib 

Christensen med »Cha-Cha«. Hurtigste 

OK til Valdemar Bandolowski med »Boz-

fos«. 

Tak for i år. 

Viggo Hind. 

1. START 
1. LØB 1. SEJLADS 2. SEJLADS 3. SEJLADS 

Sejltid Præmietid Plads Sejltid Præmietid Plads Sejltid Præmietid Plads 

Zamboanga 2.13.00 2.29.09 0.49.21 0.55.48 0.49.53 0.56.20 
Kaperen 2.05.35 2.21.44 0.49.32 0.55.59 0.49.52 0.56.19 
Vivi 2.03.10 2.21.04 I 0.46.30 0.53.39 I 0.46.17 0.53.26 I 

2. LØB 
Aloha 2.21.33 2.27.46 I 0.58.40 1.01.09 I 0.58.00 1.00.29 I 
Gerty 2.28.40 2.34.53 1.02.55 1.05.24 1.04.10 1.06.39 
Bimbo 2.35.35 2.40.38 1.03.50 1.05.51 1.04.31 1.06.32 
Thinne 2.49.45 2.49.45 1.05.55 1.05.55 1.08.25 1.08.25 

3. LØB 
Dot 2.23.45 2.39.07 0.58.43 1.04.51 I 0.58.45 1.04.53 
Bjørn 2.32.00 2.46.24 1.03.35 1.09.20 1.01.25 1.07.10 
Ibella 2.19.12 2.36.19 1 1.00.50 1.07.40 0.57.00 1.03.50 I 

1. LØB 2. START 

Flickan 2.06.50 2.18.19 I 0.49.25 0.54.00 I 0.49.45 0.54.20 I 
Vest 2.08.35 2.23.57 0.49.15 0.55.23 0.48.30 0.54.38 
Singlan 2.07.30 2.26.57 0.51.25 0.59.11 0.48.58 0.56.44 

2. LØB 
Lita 2.08.36 2.20.05 I 0.54.50 0.59.25 0.52.25 0.57.00 I 
Pan 2.18.59 2.32.24 1.01.30 1.06.52 0.56.20 1.01.42 
Carina 2.10.02 2.27.56 0.52.15 0.59.24 I 0.52.45 0.59.54 

3. START 
FD 296 III III III 

- 409 I II II 
- 402 II I I 

4. START 
OK 783 IV III IV 

- 533 II udgået 
- 479 III IV III 
- 693 I I I 
- 603 II II 

5. START 
J 92 III II 

298 udgået ikke start. 
- 346 V IV 
- 114 IV V 
- 364 I I 
- 365 II III B 



SEJLERSKOLEN 

Først vil jeg takke for den fine til

slutning, der har været til sejlerskolen i 

år. Vi har for første gang i mange år 

været på kapsejladsbanerne med øvelses-

båden, og med et fint resultat. I sejlad

sen »Hveen rundt« fik den en fin 1. 

plads. 

Nu håber jeg, at de fine resultater vi 

har haft i år, vil øge interessen for sej

lerskolen næste år. 

Navigations- og Tovværksundervis-

ningen er begyndt. 

Tirsdag den 3. oktober begyndte navi-

gationsundervisningen, og onsdag den 

4. oktober gik Tovværksholdet igang. 

Skolechefen. 

Jeg kom slentrende ad Nyhavn, ned ad 

Charlottenborg siden, over broen og til

bage ad den modsatte side,, en forårs

dag ved 9 tiden. Jeg var på jagt efter 

stof til bladet, og håbede at jeg kunne 

finde noget her i Nyhavn, der var ikke 

noget særiigt håb, Nyhavn lå fredelig og 

rolig med sine gamle skuder, nogle af 

dem fuldstændig mennesketomme, enkel

te under losning, en stille og rolig hver

dag i Nyhavn. Jeg bandede for mig selv, 

hvor skulle jeg få inspiration fra, når alt 

var stille og fredeligt. Jeg dryssede ned 

i et lille værtshus, nu var jeg blevet tør

stig af det traveri. Men vor herre bevares! 

Her så ud til at være endnu mere roligt, 

her var ikke en sjæl, udover en søvnig 

tjener, der stod bag skranken og lang

somt pudsede glas, giv mig en øl og tag 

selv en med, men kun hvis du sætter 

dig her ved bordet, for jeg kan sgu' 

ikke holde al den kedsomhed ud. Hvad 

er der i vejen med Nyhavn i dag? Og 

her er der lige så tomt og kedeligt, har 

du jaget alle gæsterne ud? Eller hvor er 

de henne? Tjeneren, der i mellemtiden 

var kommet med de to øller, sagde skål! 

og drak langsomt af sin øl, tørrede sig 

om skægget, og sagde: Hvad er du egent

lig ude på? Du ser gud straffe mig ud, 

som om du var klar til at ryge lige ud i 

kanalen. Og idet han bøjede sig fortro

ligt over mod mig, sagde han: Hva' er 

den gal af dengs, betro dig til Viktor, 

han løber ikke med sludder. 

JUNIORBAL! 
Lørdag d. 4. november fra kl. 19.00 — 24.00 
Orkesteret er den store sentatation fra „Paris" 
LES VERIATIONES samt JUNKS 

ENTRÉ 7 KR 

af Gubbefar... 

Jeg øjnede en chance, og fortalte ham, 

at jeg var på jagt efter stof til mit blad. 

Viktor slog et brøl af latter op, er der 

ikke andet i vejen med dig, jeg troede 

sgu' pigen var rendt fra dig, eller at din 

svigermor var død, eller noget andet al

vorligt. 

Det er det jeg altid siger, bare kom til 

Viktor, han hjælper alle, og det er sgu' 

meget let at hjælpe dig. Har du da en 

god historie til mig? Mig? svarede Vik

tor, næe jeg fortalte dig jo, at Viktor 

løber ikke mæ sludder, men om lidt kom-

med Søren, det kan jo være, du kan få 

ham til at fortælle en, det er han god til, 

men pas på, hvad du siger til ham. Sø

ren er god nok, men han kan godt være 

lidt prikken - meget prikken endda, og 

så får du ikke et ord ud af ham, tavs 

som en østers, forstår du. Viktor havde 

i mellemtiden drukket sin øl, og stod nu 

henne ved vinduet, om fem minutter 

kommer Søren, hvordan kan du sige det 

så sikkert, det er lige så sikkert som at 

Knippelsbro går op om to minutter, du 

kan ikke se Knippelsbro derfra hvor du 

står, så det er ikke nogen sikkerhed, kom 

her hen for fa'en, du skal da have alt 

ind med skeer. 

Jeg rejste mig og gik hen til ham, kan 

du se den skude der går der, hun skal 

ind til Sojakagen, vo'n fa'en tror du hun 

kommer derind, hvis ikke broen står på 

højkant for hende? Du har ret Viktor, ja 

det er det jeg siger, bare kom til Viktor, 

når du skal have besked. Tror du ikke 

jeg ved, når Søren kommer, nu er han 

kommet her i to år, præcis kl. 9-30, 

hver dag, du kan stille dit ur efter ham. 

Det er da underligt, indskød jeg, under

ligt ! Det er der sgu' ikke noget underligt 

ved, han bliver smidt ud af madammen, 

når hun begynder at gøre rent derhjem

me, og jeg skal sige dig, hun er en me

get præcis dame, så har jeg ikke sagt for 
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meget. Men der kommer Søren. Der blev 

mørkt i lokalet, for Søren fyldte hele dør

åbningen ud, høj og bredskuldret var han, 

blond kraftigt hår, der krøllede ved ører

ne og omtrent dækkede de store blå, næ

sten barnlige øjne. Davs i skuret Viktor! 

Hvor fa'en er alle de andre kannutter 

henne, her er jo helt tomt? Nå, det er 

sgu' rigtigt, den var vist høj i nat, så de 

er vel ikke blevet ædru endnu. Hør Vik

tor, sagde han lavmælt, han var nu kom

met helt ind i lokalet, jeg ødelagde vel 

ikke noget af inventaret i nat, jeg husker 

sgu' ikke så godt mere, især ikke efter 

sådan en basseralle, hvem var det egent

lig der havde fødselsdag? Nej, svarede 

Viktor, sæt du dig bare roligt ned, der gik 

kun et par glas og lignende, det taler vi 

ikke om, der var ingen, der havde fød

selsdag, det var noget i pludselig fandt 

på, at det skulle være Thorvalds fød

selsdag. Søren havde sat sig ned, det var 

som om der var taget en stor byrde fra 

ham. Giv mig en øl Viktor, sagde han, 

Viktor kom med øllet samtidig med at 

han rakte hånden frem, tre en halv, med 

det hele. 

Hva' mener du med det? Buldrede Sø

ren op, du kan vel nok lade mig skylde 

for den ene øl. Viktor svarede ikke, men 

pegede blot op på skiltet med kredit gi

ves ikke, det plejer du sgu' da ikke at 

tage så højtideligt, sagde Søren, ikke al

mindeligvis, svarede Viktor, men jeg vil 

gerne have et lille afdrag først, du kom 

jo til at skylde en del i nat, ja - ja, jeg 

ved det, men Du skal nok få dine penge, 

men giv mig nu den øl, afdraget først, 

sagde Viktor, vendte sig og gik med øl

let. Søren sendte længselsfulde blikke ef

ter øllet, så sagde jeg: Viktor! servér den 

bajer, jeg betaler. Javel hr. Viktor svand-

sede tilbage med øllet, og idet han serve

rede den, sagde han lavmælt til Søren: 

den herre vil gerne tale med dig. Søren 

for op, hva' fa'en vil han mig, jeg skylder 

sgu' ikke nogen noget, idet han så på 

Viktor, mumlede han, nå ja altså bortset 

fra det du ved nok. Ja, det er godt Søren, 

det ved jeg, men den herre er heller ikke 

kommet for at rykke dig for noget. 

Ja, men hva' så? Jæ kender ham ikke 

(lavmælt til Viktor). Er det en snuser? 

For så har jeg ikke noget at tale med ham 

om. Nej han er ej, han vil bare have no

get stof af dig. Men det skulle Viktor al

drig have sagt, nu blev Søren aldeles ra

sende, han bandede og svor, at hvis jeg 

troede, han var sådan et svin, der hand

lede med narkotika, så skulle han nok 

tage sig af min opdragelse, og jeg skulle 

komme en tur i kanalen. 

Viktor havde det største besvær med at 

berolige ham, det var slet ikke sådan 

ment, så er du sgu' da fuld af løgn, sagde 

Søren, du fortalte mig jo lige, at den 

stabejds der ville købe stof hos mig. Hør 

nu her, Søren, det har jeg aldrig sagt. 

Søren skulle til at fare op igen, men Vik

tor trykkede ham stille og roligt ned i 

stolen med hånden på hans skulder. Nu 

hører du stille og roligt på mig: Den 

herre er journalist ved et blad, han vil 

gerne have dig til at fortælle en histo

rie til bladet, det er det disse mennesker 

i fagsproget kalder stof, og iøvrigt skal 

du lade være med at fornærme mine gæ

ster, for så er vi to ikke gode venner 

mere, gå nu over og sæt dig ved hans 

bord, det er dog ham, der har givet øllet, 

så kan du vel også drikke det sammen 

med ham. Søren sad og skulede lidt, så 

rejste han sig og kom over til mig med 

sin øl i hånden. Sid ned, sagde jeg, jeg 

er: og så sagde jeg mit navn. Jeg er Sø

ren, skål og undskyld, sagde han gnavent. 

For pokker tænkte jeg, nu klapper han 

gællerne i, nu får jeg ikke noget ud af 

ham, hva' nu? Skål! Søren Bramfri. Han 

rettede sig med et sæt. Hva' fa'en er det 

du kalder mig for. Undskyld, sagde jeg, 

men du kender måske ikke digteren, der 

lavede den vise. 

Søren slog et brøl af latter op, den 

var go'. Viktor! Har du hørt det? Jeg 

kender ikke Siegfred, ha-ha-ha. Nu skal 

jeg sige dig noget din lille spirrevip, 

Siegfred har siddet på den selvsamme 

stol, som at du nu sidder i, og jeg har 

siddet på min flade, her på denne stol, 

jo du kan tro, vi to har fået mangen en 

øl ,og mangen en sludder ved det selv

samme bord, vi to nu sitter ved. Hæ-hæ-

hæ - kender ikke Siegfred. — Hun kan 

glatte pandens rynker, hun kan tømme 

lommens foer - sang han. Ja stemmen er 

lidt i overgang, og det er vist ikke helt 

ordret, men det var sådan i den retning 

han digtede. Søren drak sit øl, og satte 

den tomme flaske på bordet, mens han 

sendte mig et spørgende blik. Jeg gjorde 

et tegn til Viktor, og han kom straks med 

en ny forsyning. Nå-nå, brummede Sø

ren, det var ikke sådan ment, men den 

er da velkommen. Sig mig engang, er du 

også digter? Nej det er jeg ikke Søren. 

Nå - men du er måske en af dem der 

ælsker Nyhavn og dens gamle huse, men 

straks skal modernisere huset, når de flyt

ter ind i et af dem. Nej heller ikke Sø

ren. Nå - det var sgu' da godt, for jeg 

kan skutte li' den slags - den slags — -

æh salonsømænd. Nej Søren, det er 

sjældent at jeg kommer herned i Nyhavn, 

og det var kun forddi jeg manglede no

get at skrive om til mit blad, at jeg er 

her. 

fortsættes 

KLUBHUS 
OG 

FESTER 
Lørdag d. 4. nov.: Juniorbal. 

Lørdag d. 11. nov.: Andespil. 

Lørdag d. 2. dec.: Juniorbal. 

Lørdag d. 9- dec.: Andespil. 

Nærmere om revuen forventes med 

spænding. 

Peiseaftnerne bliver som sædvanlig om 

fredagen, nærmere ved opslag i klub

huset. 

11 



Sej/sporfsfo/k 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 

fordelagtigst 

hos BACHER 
JmcJcs 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO £ 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. ?5™ag^35 
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  

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 
2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 
lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 
i over 30 år. 

v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

Se de nye modeller i vor udstilling! 

Sv. Aa. Engstrøm A/S 
Vermlandsgade 34 . København S . Telf. SUndby *4900 . Giro 648 94 

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. 
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Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

KLUBHUSET 
Fra 15. oktober til 1. april, lukkes klubhuset 

mandag, tirsdag og onsdag kl. 18.00. 

Uddrag af farmandens beretning... 

I kanalen er der rammet pæle ned så 

den er udnyttet helt op til, hvor benzin

ledningen går over kanalen, herved er 

der blevet 13 pladser til motor joller. -

Den nye ophalervogn er nu gennemprø

vet, og lover godt for fremtiden. - Af

faldsproblemet er meget stort i S.S.F. og 

vi må se at få anskaffet de store industri 

skarnkasser, som fyldte, hejses lige op 

på ladet af en vogn, køres væk, tømmes 

og en time efter har vi dem tomme til

bage, de er nok dyre i anskaffelse, men 

de betaler sig hurtigt ved besparelser i 

arbejdsløn for ikke at tale om den stærkt 

formindskede brandfare. - Der er søgt 

om 5.000 kr. til opgravning af sejlren

den, sandet fra Amagerstranden har en 

tilbøjelighed til at lægge sig som en 

sandtange på rendens sydlige side. - Der 

vil blive søgt om tilladelse til bygning af 

flere skure efter behovet, interesserede 

kan blive skrevet op hos havneudvalget. 

- Med sorg i sinde må flere haveejere 

afgive jord. - Vi må have et nyt ophaler-

spil på den søndre plads, det skal være 

med fjernstyring, så pladsmanden kan 

se og følge ophalingen helt fra start. 

Det gamle spil kan bryde sammen når 

som helst, det kan ikke holde evigt. - I 

september fik vi meddelelse om den nye 

kloakledning, der skulle nedgraves, og 

man regnede med, at den ville komme 

over S.S.F.s område i januar 1968. Det 

var et meget uheldigt tidspunkt, for på 

den tid ville der stå mange både på land, 

hvor ledningen skulle nedgraves. 

Igennem hr. kontorchef Grønlund kom 

jeg i kontakt med hr. ingeniør Alleen, 

som var meget forstående, og på mit 

forslag begyndte nedlægningen på S.S.F.s 

areal så tidligt at det kunne være færdigt 

inden bådene skulle op, hegn og det, 

som eventuelt blev ødelagt, bliver bragt 

i orden af kloakvæsenet uden udgift for 

S.S.F. 

Vi har haft mange udenlandske gæster 

i vor havn i sommer, og de skal altid 

være velkomne, og helst behandles så 

godt at de kommer igen. - Pladsmand 

Svend Schack sagde sin stilling op på 

grund af sygdom, jeg satte stor pris på 

ham, han var en mand man kunne stole 

på, men evnede måske ikke helt at for

dele arbejdet rigtigt. Endnu mens S. S. 

var pladsmand syslede bestyrelsen med 

tanken om at udskille shoppen fra plads-

mandsstillingen, og vi havde et møde 

med S. S. om spørgsmålet, jeg havde på 

fornemmelsen, at man mente, at det var 

Holger eller mig, der ville overtage shop

pen, men dertil kan jeg sige, at ingen af 

bestyrelsen kan søge eller få shoppen. 

Hvorfor man ville tage shoppen fra var, 

at arbejdet på pladsen blev noget forsømt, 

det begyndte at flyde rundt om på plad

sen, flagmasten var ikke oppe og bøjerne 

ikke færdige til tiden. - Strandgård kneb 

det også for at blive færdig med udgrav
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ningen, men med (mild) overtalelse og 

en bulldozer til opgravning fra land, 

hjalp det, vi blev færdige til standerhej s-

ningen. — På selve standerhejsningsda-

gen var der mellem posten et brev fra 

Tuborgfondet med en check på 12.000 

kr. til en ny juniorbåd, det var en over

raskelse, og jeg glædede mig til at give 

medlemmerne den gode nyhed så snart 

flag og stander var sat. - Svend Jensen 

udtrådte af bestyrelsen grundet på flere 

uoverensstemmelser med mig, og efter 

min mening det dårlige samarbejde på 

pladsen. - Københavns Sejlunion ind

kaldte til møde på opfordring af Told

væsenets 3' departement. Chefen, over

toldkontrollør hr. Herfort Hansen, var 

til stede og gjorde rede for hvad der 

skulle tages moms af, udsætning og op-

haling af fartøjer, salg af emblemer, 

nøgler, slips o.s.v. Der vil her i bladet 

komme en redegørelse når det hele bli

ver rigtigt afklaret. 

Et nyt motorværksted er en af de 

ting vi trænger til, et med varme og or

dentligt lys, jeg regner med at det kan 

klares i 1969 ved hjælp af forskellige 

tilskud, en skitsetegning vil fremkomme 

på generalforsamlingen i marts 1968. -

Når Østmotorvejen og flyvepladsen på 

Saltholm kommer, bliver den kommen

de bådeplads sikkert der, hvor haverne 

nu er på nordre side, da vejen tager en 

stor del af vor nuværende plads. (Lad 

os håbe det varer længe for jeg har lige 

fået en have. Red.). - På jollepladsen 

blev 240 m2 asfalteret, hjælpen fra jolle

sejlerne udeblev desværre, så ved hjælp 

af nogle medlemmer fik vi pladsen i 

orden, så den var klar til Amagerkred

sens kapsejlads. — Den nye indgangs-

låge på nordre plads vil blive opsat så 

snart kloakvæsenet er færdig og hegnet 

er i orden. - Flere har klaget over den 

nye mastekran, bommen er for kort, den 

vil blive i orden til foråret, vi beholder 

den gamle kran til mindre fartøjer. -

Arnes skib har fået tilladelse til at ligge 

•ved cementkajen til han bliver færdig 

med istandgørelsen. Fremover vil hav

neudvalget kun godkende både til at 

ligge i havnen såfremt målene ikke over

stiger 13X3,20 m. 

En lods fra Dragør beklagede, at lan

terneføringen ikke var i orden hos mange 

lystsejlere; en sejlbåd, der lyser med en 

lommelygte på sejlet er ikke nok, den 

forsvinder i mørket såsnart lygten er 

slukket og det er ikke nemt altid at be

stemme fartøjets kurs. Få lanternerne i 

orden, det kan blive dyrt og livsfarligt 

at sejle uden. - Pladsmand har vi 2 

gange annonceret efter, men der er end

nu ikke truffet nogen afgørelse. Tom har 

lovet at klare efteråret. - Der er lavet en 

ny bro ved mastekranen, fint arbejde. -

Svagføreturen i år var godt arrangeret af 

»Pløk« og Holger. Alle deltagerne gik 

hjem med mange gaver og jeg takker 

alle bådejere som hjælpere for deres ind

sats, især takker jeg Preben Ibsen som 

fik 15 svagføre på en flyvetur med 

Falck Zonen's flyvetjeneste. - Kapsej

ladserne vi har holdt indenfor Amager

kredsen har været meget fine i år, men 

vi har jo også de fineste baner uden 

skibstrafik. Til næste år må vi også 

lægge vore aftenkapsejladsbaner så de 

også undgår skibstrafikken. Til de store 

kapsejladser gik det fint for vore kap

sejlere, vi tog en del præmier, for ikke 

at tale om kapsejladsen Hveen rundt, 

hvor sundbyerne tog godt for sig af sølv

tøjet. - Fra forsikringsselskabet Grøn & 

Witzke har jeg modtaget 1286,45 kr. i 

provision, disse penge tilfalder S.S.F., og 

jeg har tænkt mig disse penge anvendt 

til præmier og gaver. - Lidt mere ro og 

orden kunne ønskes i klubhuset. - Sej

lerskolen har haft flere elever i år, men 

vi må se at få skolens kapacitet fuldt 

udnyttet. - Navigationsundervisningen 

er begyndt med 21 elever og i år har vi 

fået en ny lærer, hr. H. O. Pedersen, da 

Højer Nielsen skulle ud at sejle. - Vi 

er i år gået over til at bruge »Meyers 

lærebog i navigation«, da denne lærebog 

er foretrukket af Dansk Motorbådsunion. 

- Tovværksundervisningen er ligeledes 

godt i gang med Ejnar Pedersen som 

lærer. — Juniorafdelingen er gået godt 

frem i år takket være Flemming Seims 

dygtige ledelse. Der er købt en junior

båd for de blandt medlemmer indsam

lede penge samt dem vi fik for salget 

af J 119 og 2 Jolly Schoot. - Den ny 

juniorbåd fra Tuborgfondet er i arbejde 

i Horsens og bliver klar til standerhejs

ningen 1968. — Vi har stadig junior-

byggefondsmærker, der sælges for 1,00 

kr. uden moms, så vi med tiden kan 

få udskiftet vore gamle juniorbåde. -

Marianne og Ulla Britt Lyngkjær mod

tog juniorførerbeviset, men der er flere 

endnu der skal have beviset, det kan dog 

ikke udstedes før efter at tovværksunder

visningen er overstået med et godt resul

tat. - Vi har en del juniorer, der har vist 

særlig interesse for arbejdet og disse 

blev belønnet med Carl Nielsens bog 

»Jorden rundt med Nordkaperen«, det 

var Addy Christensen, Kirsten Beck, 

Ulla Beck, Bjørn Hogreffe og Søren 

Bødtker Jørgensen. Endvidere var der 

bådebygger Chr. Olsens mindepokal til 

den bedste junior, det blev Dan Jensen, 

udvalgt af juniorerne. Dan fik også bo

gen »Hvide Sejl«. - Abildhøj foreslog 

flere og dyrere annoncer i vort klubblad, 

så det kunne blive til en halv juniorbåd 

for overskuddet om året, men det har 

været meget, meget småt med annoncer 

fra ham. Vi mangler altså et medlem 

som kunne tænke sig at tegne annoncer 

til bladet på provisionsbasis. - Abildhøj 

gav dog stødet til at vi fik en fin for

side og bedre papir, det var dog altid 

noget. - Kassereren kommer med nye 

forslag, de er trykt i bladet og jeg synes 

de bør vedtages. — Bestyrelsen fremkom

mer også med forslag denne gang, moms

afgift o.s.v., alt stiger og vi vil efter 

det nye system nemmere kunne få en 

pladsmand, når man kan tilbyde ham en 

god fast løn. - Formanden sluttede sin 

beretning med en tak til alle de medlem

mer, der på en eller anden måde havde 

gjort et stykke arbejde for S.S.F. 
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F R A  G E N E R A L F O R S A M L I N G E N  

d. 24. 10. 1967. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning. 

3. Lovændringsforslag. 

4. Andre forslag. 

5. Valg til bestyrelsen. 

6. Eventuelt. 

Formanden bød velkommen og udbad 

sig forslag til en dirigent. Henning Jen

sen blev foreslået og valgt. 

Henning Jensen takkede for valget og 

konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet, hvorefter han gav or

det til sekretæren, som oplæste protokol

len fra det sidste bestyrelsesmøde før 

generalforsamlingen. Der var ingen som 

havde kommentarer til protokollen som 

blev enstemmigt godkendt. 

Forinden dirigenten gav ordet til for

manden, udbad han sig forslag til et 

stemmeudvalg. Viggo Keller, Kaj Guld

beck og Rasmus Beck blev valgt. 

Herefter aflagde formanden sin be

retning. 

Første indlæg til formandens beret

ning var fra Børresen, som glædede sig 

over, at der var good will for kapsejlads 

med øvelsesbåden, men han ankede over 

at der ikke var nogen agterlanterne og 

intet kompas i båden. 

Skolechefen havde ved sin tiltræden 

udtalt, at materiellet skulle blive 100 % 

i orden, og det måtte det også være, hvis 

man skulle følge successen op næste 

sæson. 

Næste taler, Svend Jensen, indrøm

mede at han havde forladt bestyrelsen i 

utide, han havde troet at han var valgt 

af medlemmerne, men var blevet over

bevist om, at det ikke var tilfældet, og 

han havde konstateret, at hvis man ikke 

ville makke ret, så var der forskellige 

måder at skaffe sig af med den besvær

lige på. Sv. Jensen krævede en redegø

relse fra formanden. 

Ole Juli udtalte, at det var rigtigt at 

der ikke havde været noget samarbejde 

med jollesejlerne i år, men mente at det 

i lige så høj grad havde været bestyrel

sens fejl, man havde f. eks. flyttet et 

medlems jolle fra jollepladsen, hvor 

han visseligt havde ret til at være, hen 

til det gamle klubhus. O. J. forespurgte, 

om jollesejlerne, som halede deres jol

ler op og ned, også skal svare moms

afgift. 

Niels O. Nielsen mente, at det var 

forfriskende at høre (fra Sv. Jensen) 

hvad der foregår i bestyrelsen. Niels 

udtalte, at når man nu havde fået så 

fine køreforhold derude på Ndr. Bro, så 

havde det været rart om også fladvog

nen havde været i orden så den kunne 

bruges, de fælles goder skulle ikke gerne 

forsvinde. 

Rolf beklagede sig over at formanden 

havde pålagt pladsmand Schack at han 

kun måtte sætte både i vandet hveranden 

dag i sommer, og forlangte at få en for

klaring på denne disposition. 

Problemet: signalpistol blev også be

rørt, og Børresen udtalte at man kunne 

købe dem i Havnegade, når man bare 

kan dokumentere at man har et fartøj. 

Formanden fik herefter ordet til re

plik, og svarede til Børresen, at materiel

let til øvelsesbåden må vi se at få i orden 

til næste sæson. Angående signalpistol 

og nødraketter, da vil vi afvente Sejler-

dagen og se om der kommer noget 

frem der. 

Til Sv. Jensen udtalte formanden, at 

et bestyrelsesmedlem altid skal foregå 

andre med et godt eksempel, og opreg

nede derefter en række eksempler på at 

Sv. Jensen ikke havde gjort sådan. 

Til Ole Juul: Man må ikke køre på 

græsplænerne med jollerne, og omtalte 

medlem havde ikke efterkommet denne 

regel, derfor var hans jolle blevet flyttet. 

Benyttelse af slæbestedet må betragtes 

som en tjenesteydelse, og der vil givetvis 

komme en form for momsafgift for 

dette. 

Til Rolf: Det er rigtigt, at man for at 

kunne udnytte pladsmandens arbejdstid 

bedst muligt, har henstillet til denne om 

at samle bådene sammen i den tid hvor 

der ikke var både nok til heldagsbeskæf

tigelse, men det har aldrig været forbudt 

pladsmanden at fire en båd af når med

lemmet selv satte båden på vognen. 

Dagsordenens pkt. 5, valg til besty

relsen, blev efter forslag fra nr. 191, 

Lampe, og med forsamlingens godken

delse, fremmet som nr. 3 på dagsorde

nen. 

Formanden Svend Larsen blev gen

valgt uden modkandidat. 

Til posten som kapsejladschef blev, 

foruden Viggo Hind, som foresloges 

genvalgt, Ivan Frisch foreslået. Afstem

ningen resulterede i, at Ivan Frisch blev 

valgt med 90 stemmer imod 26 stemmer 

for Viggo Hind, 10 stemmesedler var 

blanke og tre var ugyldige. 

Juniorlederen Flemming Seim gen

valgtes uden modkandidat. 

Repræsentanterne Holger Larsen og 

Børge Beck genvalgtes begge uden mod

kandidater. 

Som suppleanter genvalgtes Orla With 

(første suppleant) og nyvalgtes Viggo 

Hind (anden suppleant). 

Som kontaktmand for jollesejlerne 

valgtes Ole Juul. 

Et forslag til ændring af § 5, 1. stk. 

og § 6, 1. stk. udløste en kort debat. 

Sejerbo mente, at et medlem dog måtte 

være et frimærke værd. Niels O. Nielsen 

mente, at man kunne benytte medlems

bladet til at offentliggøre navnene på 

restanterne. Gøsta Øberg fremkom med 

et ændringforslag, gående ud på at man 

skulle opkræve 5 kr. pr. påbegyndt må

ned over den fastsatte frist. Øberg trak 

dog senere sit ændringsforslag tilbage 

med en bemærkning om, at pengene vil 

komme senere ind end efter Annis for

slag. 

Resultatet af den skriftlige afstem

ning blev, at forslaget blev vedtaget 

med 193 ja-stemmer, 27 nej-stemmer og 

2 blanke. 

Andre forslag. Fra bestyrelsen var der 

forslag om at indregne prisen for op-

haling og søsætning af både -f moms i 

pladslejen. 
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Hardy Christensen var bange for at 

det skulle gå ud over den personlige 

service hos pladsmanden, men hvis man 

af praktiske grunde skulle indregne be

løbene, så burde pladslejen pristalsregu

leres. H. Chr. havde iøvrigt foretaget et 

lille regnestykke, og var kommet til det 

resultat, at hvis man i stedet for kr. 11,50 

pr. m2 satte prisen til 12,00 kr., da ville 

man være dækket ind for prisstigninger 

i 4 år. 

Kleis udtalte at jollesejlerne, som jo 

selv haler deres joller op og ned, ikke 

kunne blive berørt af forslaget i den 

foreliggende form, men ville foreslå et 

tillæg til pladslejen på %—l % til dæk

ning af momsafgift. 

Ejner Olsen havde forstået det såle

des, at det så i fremtiden ville blive for

budt bådejerne selv at ophale og søsætte 

deres både, og mente at pladsmanden 

evt. kunne komme i tidnød og ikke kun

ne overkomme at få alle bådene op inden 

vintervejr sætter ind. Og når forenin

gen så i forvejen havde fået betaling for 

arbejdets udførelse, så måtte der også 

være en vis garanti for at arbejdet blev 

udført. 

Efter at der var stillet to ændringsfor

slag, som ikke nød fremme og forman

dens replik til indlægene gik bestyrelsens 

forslag til afstemning. Forslaget blev ikke 

vedtaget, idet der blev afgivet 55 ja-stem-

mer, 59 nej-stemmer, 4 blanke og 1 ugyl

dig. 

Bestyrelsens forslag nr. 2 blev ved

taget med kun 2 stemmer imod. (kontin

gentforhøjelse). Forslag nr. 3 om for

højelse af indskud for nye aktive vedto

ges enstemmigt. 

Forslag nr. 4 om en årlig ydelse til 

redaktøren vedtoges enstemmigt, der ud

betales redaktøren 400,00 kr. årligt med 

100,00 kr. hvert kvartal fra d. 1. okto

ber 1967. 

Lampes forslag blev efter en kort de

bat trukket tilbage, og bestyrelsen tog 

forslaget til efterretning. 

Under punkt eventuelt udtalte Sejer-

bo, at man måtte kunne køre både op 

på begge beddinger samtidig for at spare 

tid. Endvidere mente Sejerbo, at besty

relsen burde undersøge mulighederne for 

anskaffelse af en kran på larvefødder. 

Poul Holst udtalte at formanden brug

te mange penge af sine egne på sine rej

ser til provinsen i sejlsportens interesse, 

og mente foreningen burde dække disse 

udgifter. Henning Jensen delte Poul 

Holsts opfattelse, men mente at en fast 

årlig ydelse ville være passende. 

Endvidere var der et forslag til besty

relsen om at ansøge kommunen om at få 

et fortov på Amager Strandvej, langs 

med S.S.F. 

Formanden svarede først på det sidste 

indlæg: Angående fortov på Strand

vejen, det har bestyrelsen allerede for

søgt, men det kunne ikke lade sig gøre, 

derfor har vi selv lavet gangsti inden for 

hegnet på vort område. 

Angående rejseudgifter svarede for

manden, at kun til Sejlerdagen modtog 

bestyrelsesmedlemmer en godtgørelse til 

udgifterne. 

Og til Sejerbo udtalte formanden, at 

en kran på larvefødder kunne være me

get god, men ikke til de større både, 

iøvrigt mente han at pladsen er for blød 

til et sådant køretøj. 

Da der ikke var mere af interesse til 

eventuelt, takkede formanden for god ro 

og orden og dirigenten motiverede et 

leve for Sundby Sejl-Forening. 

Henning Jensen 

dirigent 

Reinhardt Hansen 

sekretær 

KLUBHUS 
OG 

FESTER 
Lørdag d. 2. dec.: Juniorbal. 

* 

Lørdag d. 9. dec.: Andespil. 

Nærmere om revuen forventes med 

spænding. 
« 

Peiseaftnerne bliver som sædvanlig om 

fredagen, nærmere ved opslag i klub

huset. 

Nye medlemmer 
Aktive: 

Arne Pedersen, 

Uggerløsevej 11, Brh. 

Spg. »Jette«. 

Niels E. Pedersen, 

Uggerløsevej 11, Brh. 

Krgjl. »Lise«. 

Svend Giessing, 

Skotlandsgade 7, S. 

Pirtjl. »Putte«. 

Poul Heyde, 

Maglebo 2, Kastrup. 

»Marianne«. 

Bent Struck, 

Slangerupgade 15, N. 

Måge »Pinafore«. 

Ernst F. Jensen, 

Otto Liebes Allé 25, Kst. 

Spg. »Tonika«. 

Mogens Olesen, 

Konvalvej 7, Kst. 

Mtb. 17'. 

Kaj Svensson, 

Kurvemagerstien 16, S. 

Mtb. 

Erik G. Paustian, 

Vesterbrogade 35 B, V. 

u/Bd. 

Ove Johan Klein, 

Engelsborgvej 20, Lyngby. 

Ktt. »Vita«. 

Arne Mortensen, 

Ndr. Fasanvej 201, N. 

Krgjl. »Birgitte«. 

Tonny Sørensen, 

Spicas Allé 2, Kst. 

u/Bd. 

Danny Bundgård Sørensen, 

Ove Billesvej 15, S. 

Mtb. 

Passiv: 

Kristen 0. Andersen, 

Prøvestens Allé 12, 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. 
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JUNIORERNES 
SOMMERTUR 1967 

Mandag d. 10. 

Efter at have spist morgenmad sejlede 

vi fra Sønderborg. Nu skulle vi til at 

vende næsen den anden vej, og turen 

gik til Marstal. Det var et fint solskins

vejr og vi havde vinden agten ind langs 

hele Ærø. Ovre hos Børge benyttede 

drengene sig også af det gode vejr, de 

var sejlet helt ind til stranden i Børges 

båd for at bade. 

Inden vi startede om morgenen havde 

vi fået besked af vores leder, at vi skulle 

holde os skarpt til renden ind til Mar

stal da der var meget lavt på begge si

der ; men da vi nåede dertil, hvem stødte 

så på grund? Det gjorde såmænd vores 

juniorleder, foruden vores andet følge

skib »Fri II« og J 298. Da vi havde 

fundet en plads og fået rigget af, ville 

nogle af os i vandet. Det blev til en 

længere spadseretur end vi havde regnet 

med, da der var et godt stykke vej hen 

Udsigt over Sønderborg 

til stranden, og en del af os havde næ

sten mistet lysten til at gå i vandet, da 

vi nåede derhen. Senere på aftenen gik 

vi en tur hen og så på gøglet, for det 

viste sig, at der også var havnefest her 

til vores store »glæde«. 

Tirsdag d. 11. 

blev vi liggende i Marstal, fordi Pia var 

blevet syg og skulle have læge. For os 

andre blev det en dejlig dag, hvor vi 

rigtigt fik slappet af. Vejret var fint, og 

vi var i vandet mange gange den dag. 

Om aftenen var vi i biografen oppe i 

byen. På billetterne stod der ingen num

re, der stod bare parket eller terrasse, 

ellers måtte man selv om, hvor man ville 

sidde og selvfølgelig fandt vi de bedste 

pladser. Også i denne biograf fyldte vi 

et par rækker. 

Onsdag d. 12.: 

Kl. 10 sejlede vi fra Marstal. Vejret 

var fint, men der var ikke meget vind. 

Denne gang gik det bedre med at kom

me ud af sejlrenden uden at støde på 

grund. Det blev en dejlig tur op langs 

Langeland, men hen ved 17-tiden for

svandt vinden fuldstændigt, og Børge 

måtte slæbe os det sidste stykke ind til 

Spodsbjerg. Efter den lange sejltur 

trængte vi til en dukkert, og før vi spiste 

aftensmad, badede vi ude fra molen. 

En kedelig tjans 

Torsdag d. 13-: 

Kl. 9 sejlede vi fra Spodsbjerg. Denne 

gang gik sejlturen til Karrebæksminde. 

Det blev en lang tur, og da vi kunne se 

byen, skulle vi slæbes, da vi skulle sejle 

samlet igennem broen. Hele Karrebæks

minde stod og så til, da alle juniorbåde

ne blev slæbt igennem, for som sædvan

lig var der liv og glade dage om bord. 

Kl. 21 var vi først inde, og vi havde der

for ikke meget lyst til at begynde at lave 

mad. Vi gik derfor op og spiste aftens

mad ved en pølsevogn. 

O 
Fra Havneudvalget 
Det er nu ved at være slut for i år og 
bådene tages på land, men HUSK sam
tidig at fortøjninger på og ved bolværket 
og broen bedes taget ind, da det hindrer 
isning m. m. 
Tovværk og lignende, der ikke er fjernet 
senest den 3. december bliver fjernet af 
foreningen. 

Havneudvalget. 

J U N I O R B A L !  
Lørdag den 2. december fra kl. 19.00 — 24.00 

Billetpris 7.00 kr. 

Nærmere ved opslag i klubhuset! 



Så har også vi i juniorafdelingen fået 

gjort klar til vinterens komme, og vi er i 

år i den heldige situation, at vi kan få 

vore både i tørvejr. Vi håber meget, I vil 

udnytte denne mulighed, så altså hvis I 

synes jeres båd trænger til en ordentlig 

omgang er I velkomne til at gå i gang, 

når I har lyst, vejret er ikke mere nogen 

hindring eller undskyldning. Det har 

iøvrigt været rart at se den iver juniorerne 

eller i hvert fald en del af juniorerne har 

udvist de sidste par søndage. Arbejds

lysten var så stor, at en Kastrup-junior, der 

var på besøg, blev smittet og gav et nap 

med. Apropos Kastrup, er det en for

nøjelse at se det gode forhold, der består 

mellem juniorerne i disse to klubber. 

Kastrup'erne er trofast mødt op til alle 

vore kapsejladser og træningssejladser, 

at de så ikke er særlig beskedne hvad 

præmier angår, er en anden sag, hoved

sagen er at de kommer og vi får konkur

rence. Vi håber stadig at se dem og at 

det gode kammeratskab må bestå frem

over. 

Vi vil i løbet af vinteren prøve at 

arrangere en aften, hvor vi kan opfriske 

sommerferieoplevelser og se billeder. 

Juniorudvalget 

Kunde du ikke spinde mig en ende, jeg 

ville gerne, svarede Søren, for du lader 

til at være en lille flink fyr, men jeg kan 

ikke, jeg har ikke oplevet noget, der kan 

interessere andre. 

Fortæl mig om dit liv Søren? Mit liv 

hæ det var også noget at for

tælle om; det er sgu' så banalt som no

get kan være, men enfin, hvis du vil ha' 

den ende, så kan jeg jo godt give dig 

den. Men ikke noget med at nævne nav

ne, det vil jeg ikke have, jeg skal skutte 

i avisen, du må godt kalde mig Søren 

Bramfri, kender du forresten hans rig

tige navn, nej, det gør jeg ikke; næ det 

gør du vel ikke, men ser du, jeg kender 

det, og selv om du gav en hel kasse øl, 

så får du det ikke at vide, det kan du 

godt skrive, at Søren har sagt. 

Søren fik en øl til, og så begyndte han 

at fortælle: 

Ja - ser du, jeg er født på landet, 

hvor og hvornår, det kan være ligemeget, 

det var et lille sted mine forældre havde, 

vi var mange søskende som altid på den 

tid, og sult og meget slid og slæb var der 

nok af. I mine sidste drengeår hørte man 

altid: At inde i København tjente de store 

penge, for ikke at lave noget, selv om jeg 

ikke tog det bogstaveligt, tænkte jeg, at 

noget måtte der vel være om det, så da 

jeg var omkring vel en seksten år, begav 

jeg mig til København. Min bagage vold

te mig ikke stort besvær, jeg havde kun 

det kluns, jeg gik og stod i, samt en stor 

madknude fra mor. Kapitalen var tyve 

kroner, min sidste årsløn, jeg havde fået 

udbetalt dagen før. 

Men forventningen om alt det, jeg 

skulle tjene, den var stor. Ja når jeg 

tænker efter har jeg aldrig i mit liv op

levet så stor en forventning. Nå - fa'en 

med det. Et par måneder efter, ku' du fin

de mig sjaskende gade op og gade ned 

efter arbejde som ikke fandtes, regnvand 

sivende igennem hullede sko, snottet si

vende ud af snuden. Jo - du kan tro, 

af Gubbefar... 

der erfarede jeg, at man aldrig skal lytte 

efter folks snak. 

Nå, en dag fandt jeg et job, som svajer, 

du ved, en af dem der tramper rundt på 

en trehjulet cykel. 

Det var en slags akkordarbejde, man 

fik penge, når der var noget at køre med, 

ellers sad man nede i et skummelt kæl

derlokale og ventede efter tur sammen 

med de andre stabejdser. Cheferen sad i 

et glasbur, der var sat op ved det eneste 

vindue i lokalet, så vi andre sad i det 

mørke lokale og fordrev tiden med at 

spille kort og ryge cigaretter ,engang imel

lem skreg cheferen efter en af os, så var 

det med at komme op på jerngeden og 

afsted, jo, det gik efter tur, enkelte dage 

var der travlhed, men for det meste sad 

vi og hang nede i kælderen. 

Der var ikke mange skillinger til os, 

når ugen var omme, men det var dog 

bedre end slet ingenting. 

Så var det en dag, jeg kom her gen

nem Nyhavn, på vej hjem efter en tur 

med trehjuleren; på en af skuderne stod 

der en mand med armene på rælingen. 

Hej - du, råbte han, og vinkede mig over 

til sig, den er mægtig; tænkte jeg, nu 

kan du måske kapre en tur, helt til mig 

selv, og jeg trak over til ham, så be

gyndte han at væve om, at jeg var en stor 

og flink ung mand, o.s.v. Hov-hov. Bes-

sefar, hvad er du ude på? Hvis du ikke 

skal have kørt noget, så skrider jeg igen, 

du er gået galt i byen, find dig en an

den, for det er ikke far her, der går på 

den galaj. Hold så din kæft din torsk, 

svarede han, kan du se ham der går der 

ovre med en sæk på nakken, det er min 

skibsdreng, der er gået fra borde, og jeg 

ville kun spørge dig, om du vil ha' tjan

sen i stedet for ham? Mener du, at jeg 

skulle sejle sammen med dig? Ja, selv

følgelig, du er som jeg sagde en stor, 

rask dreng, det er ikke noget for dig at 

hænge på den trehjuler hele din ung-

d°m- Fortsættes. 
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PÅKLÆDNING 
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hos BACHER 

GULE JAKKER 
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J. P. BACHER, TORVEGADE 22,4A
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F I L I A L  t i B Ø l V T T O R V B T  V 9  -  V A l b y  2 3 8  

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 
2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 
lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 
i over 30 år. 

v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

S T O R T  A N D E S P I L !  
afholdes lørdag den 9. 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 samt 2 flasker rødvin 

1 stor fed and 

2 kyllinger samt eventuelle trøstpræmier. 

Der bliver lejlighed til en DANS efter andespillet. 

FESTUDVALGET 

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: M.ANDREASEN, NYRNBERGGADE 50, AM 8384 u .  TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGAARDSVEJ 4, KBH. V. TELEFON: 35 67 88 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
V—— 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: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S. 

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

Holger Larsen, Frankrigsgade 84 S AS 26 64 
Knud Pagh, Palermovej 25, S AS 5292 

Juniorleder: Flemming Seim, Frankrigsgade 66 SU 1653 
Skolechef: Poul Nielsen, Prøvestens alle 5, S 58 46 15 

Kapsejladschef: Ivan Frisch, Moselgade 16 S 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 
Bestyrelsesværelse SU 3580 

°o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0 

K O N T O R E T  

er lukket fra 

FREDAG d. 22. DECEMBER 1967 

til 

ONSDAG d. 24. JANUAR 1968 

Husk at bjærge dine fortøjninger, da de i 

modsat fald bliver fjernet af havneudvalget! 

Nye medlemmer *•£' 

som søger optagelse 

L SurwlAy SejØføtøJwiQ. 

Aktive 

Benny H. Mortensen, 

Nyborggade 11B, 0. 

Kiil. »Kl4«. 

Bjarne E. Mortensen, 

Norgesgade 37, S. 

Krgjl. »Kim«. 

Arne Frich Hansen, 

Ibsvej 52, Bagsv. 

Krgjl. »Caramba«. 

Knud A. Svarter, 

Rialtovej 6, S. 

Ktt. »Perle«. 

Knud Juncker, 

Ullasvej 16, Bagsv. 

Mtb. 

Willy P. C. Poulsen, 

Drogdensgade 4, S. 

u/Bd. 

Walther V. Rasmussen, 

Marengovej 1, S. 

Mtbjl. »Lougen«. 

Benny Nielsen, 

Hedeparken 97, Ballerup, 

u^d. 

Benny Petersen 

Dannebrogsgade 51 B, V. 

u/Bd. 

Jack Bergman, 

Palermovej 11, S. 

Jolle. 

Svend Åge Hansen, 

Ulvefodsvej 4, S. 

u/Bd. 

Henning G. Andersen, 

Frederikssundsv. 62 B, N.V. 

Ktt. »Nuser«. 

Flemming V. Olsen, 

Keplersgade 22, S. 

Mtb. »Fifte«. 

Passive 

Erik Jensen, 

Ahornsgade li, N. 

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. 
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(? to.  
Bestyrelsesmødet d. 9-11-1967. 

1. Formanden bød velkommen til det 

nye bestyrelsesmedlem, Ivan Frisch, der 

tiltrådte som kapsejladschef, og udtrykte 

håbet om et godt samarbejde fremover. 

Det oplystes, at der fra kommunen er 

blevet bevilget 5000,00 kr. til oprens

ning af indsejlingsrenden. 

Endvidere oplæstes div. skrivelser som 

toges til efterretning. 

På sejlerdagen vil S.S.F. blive repræ

senteret af Sv. Larsen, Poul Nielsen og 

Holger Larsen. 

Fra 2/1-20/1 incl. er klubhuset lukket. 

27/1 juniorbal. 

24/2 juniorbal. 

25/2 fastelavnsfest for børnene. 

2/3 karneval. 

23/3 juniorbal. 

11/4 klubfest. 

12/4 juniorbal. 

4/5 standerhejsning. 

4. Til eventuelt var der intet. 

Mødet slut kl. 23.00. 

Sign. Sv. Larsen Sign. Reinhardt Hansen 

BESTYRELSESMØDET d. 29.ll.i967. 

1. Formanden bød velkommen og op

læste div. skrivelser, bl. a. fra kommu

nens 2. kloakafdeling, som meddelte at 

en omlægning af kloaken fra vort klub

hus er nødvendig, men at alle udgifter 

som er forbundet hermed vil blive af

holdt af kloakafdelingen. 

Man har nu bestilt en lukket renova-

tionskasse, foreløbig til leje, senere vil 

den evt. blive købt til foreningens eje, 

og den indbetalte leje vil da blive fra

trukket købesummen. Renovationskassen 

må nedlægges, da det bliver nødvendigt 

at bygge flere skure langs det nordre 

skel. 

Cykelstativerne på sdr. plads vil blive 

flyttet til det sydvestlige hjørne ved den 

nye låge. 

Det vedtoges at foreningen allerede nu 

skal bestille et antal klubstandere i for

skellige størrelser, så man kan være sik

ker på at bådene kan få nye standere til 

foråret. 

Der er indkøbt et nyt elektron-orgel 

til foreningen for at spare på de dyre or

kesterudgifter til foreningens arrange

menter. Orglet fås til en favørpris af 

3000,00 kr. Et medlem har givet tilsagn 

om 1000,00 kr. til formålet. 

Malerudsalget vil nu blive opslået le

digt i medlemsbladet, og interesserede 

kan henvende sig til bestyrelsen om evt. 

drift af Shoppen. 

2. Havn og plads, intet. 

3. Klubhus og fester, intet. 

4. Sejlerskolen, intet. 

5. Juniorlederen vil gerne skille sig 

af med de 5 dårligste optimistjoller. End-

Klubhuset er lukket p.g.a. rengering og reparationer fra 
tirsdag d. 2. januar til lørdag d. 20. januar, begge dage incl. 

Formanden oplyste, at Børge Malm 

har foræret en spiler til øvelsesbåden, 

og at man fra vognmand Gundorff har 

fået en pokal, som vil gå til juniorafde

lingen, og der skal sejles om point over 

2 år. 

2. Under havn og plads diskuterede 

man momsproblemet, idet der har været 

et møde med d'herrer Herforth Hansen 

og Robert Schmidt fra toldvæsenet, som 

gav orienterende oplysninger om moms

spørgsmålet. 

Da man ikke kunne komme til en løs

ning af problemet, enedes man om at 

lade foretage en beregning over udgif

terne til pladsen og evt. at søge sagkyn

dig bistand. 

3. Fra klubhus og festudvalget fore

lagdes følgende program for vinteren: 

skulle give større renlighed på pladsen, 

og mindre brandfare, da alt brændbart 

affald herefter anbringes i lukket jern

beholder. 

Sv. Larsen berettede at han samt Poul 

Nielsen og Holger Larsen havde deltaget 

i SEJLERDAGEN lørdag d. 25. nov. 

Det pålagdes Poul Nielsen at skrive be

retning derom i medlemsbladet. 

Sekretæren havde, sammen med for

manden for KSU, Laurits Andersen og 

Eggert Benzon fra KDY, deltaget i 

Dansk Idræts Forbund's københavns

kreds' valgforsamling (årsmøde). Der 

havde dog ikke været noget særligt på 

programmet af interesse for SSF's med

lemmer, dog en kraftig opfordring til 

alle idrætsfolk som ikke i forvejen er 

bloddonorer, om at melde sig som dono

rer, lod han gå videre. 

Formanden udtalte at flere haver nu 

videre har man en del gi. juniorsejl som 

man vil stille til auktion. Auktion og 

evt. loppemarked vil blive afholdt i fe

bruar, med eftersyn d. 17. og auktion 

d. 18. Redaktøren har givet tilsagn om 

en flidspræmie til juniorerne. 

6. Kapsejladschefen vil indkøbe et kort 

over sundet for udarbejdelse af nye ba

ner. Til eventuelt var der intet. Mødet 

slut kl. 21.25. 

Sign. Sv. Larsen. Sign. Reinhardt Hansen. 

Formand. Sekretær. 
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JUNIORERNES 
SOMMERTUR 1967 

Fredag d. 14. 

Vi vågnede op i Karrebæksminde til 

et fint solskinsvejr, men kom først af 

sted kl. 11.00, fordi en del af pigerne 

skulle ud for at proviantere lidt. Vejret 

holdt sig nogenlunde, selv om det blev 

lidt skyet op ad dagen, og vi måtte kryd

se gennem Storstrømmen. Vi havde sat 

Nyord som dagens mål, men nåede kun 

til Kallehave dels på grund af det ret 

fremskredne tidspunkt — de første både 

var i havn kl. 22.00 — og dels den spred

ning, der var kommet på juniorbådene 

på krydset i Storstrømmen. Især 142 var 

sakket agterude, men »snød« så de andre 

ved at få »en ende« på det sidste stykke 

af en venlig fisker. Da vi var kommet 

i havn, faldt det så som så ud med af

tensmaden, da de fleste af os var trætte 

efter sejlturen og også lidt forfrosne. 

Som i de fleste andre havne var der her 

et lille omrejsende Tivoli, men det fan

gede ikke rigtg vores nteresse - det kan 

jo også blive for meget af det gode. Des

uden fik vi af et par flinke sundbyer 

nogle flotte gedder, som vi i lommelyg

tens skær saltede og rensede til senere 

brug. 

Lørdag d. 15. 

Vi startede fra Kallehave kl. 8.00, ef

ter at have forædt os godt i bagerens 

endnu helt varme franskbrød. Vi håbede 

på at nå Dragør, men det må vist have 

været mod Neptuns vilje. Allerede ved 

afsejlingen blæste det godt, og da vi var 

kommet vel gennem Bøgestrømmen, anså 

alle juniorbådene det for nødvendigt med 

et par omgange på bommen. I Fakse 

Bugt friskede det yderligere, og søerne 

var, hvad man med et mildt udtryk vil 

kalde det, noget skrappe, og der var vist 

et par stykker af os, som måtte ned og 

smage lidt på bundvandet. Da vi var på 

højde med Rødvig, kiggede alle med 

længselsfulde blikke ind mod havnen, og 

da den første juniorbåd vendte stævnen 

indefter, fulgte vi andre lettede efter. 

Da vi langt om længe var kommet på 

plads og havde fået orden i sagerne, 

lignede kajen nærmest en tørreplads med 

al vores våde tøj hængende rundt om på 

træstammer og hegn. De fleste var mere 

eller mindre i besiddelse af en noget 

udtværet ansigtskulør - værst stod det 

dog til ovre hos Børge, hvis motorbåd 

nok skal ha' rullet slemt i søerne; så de 

lå rundt om og sov det meste af efter

middagen. Om aftenen vågnede næsten 

alle på ny op til dåd og gedderne blev 

sat til livs med stor appetit. Også her 

var der havnefest, hvor der blev spillet 

pigtråd på kajen om aftenen, og de nu 

helt friske juniorer trådte livligt dansen. 

Søndag d. 16. 

Søndag morgen vågnede vi op ved at 

vinden stadig hylede i riggen. Efter 

mange »krigsråd«, skæven til flaget o.s.v. 

besluttede spidsgatteren, 114 og Seim at 

Hjemkomsten 

tage af sted, mens de øvrige ikke følte 

lyst til »at give sig elementernes rasen 

i vold«, og de tog toget hjem. De, som 

tog af sted, fik nu en ret behagelig tur, 

idet vejret stilnede mere og mere, og det 

sidste stykke fra Dragør til Sundby sej

lede vi i omtrent havblik. Det var sent 

på eftermiddagen, da vi ankom til Sund-

by. 

De øvrige både blev hentet den føl

gende uge, og trods den lidt uheldige 

afslutning var alle juniorerne enige om, 

at det havde været en pragtfuld ferietur 

og udtrykker også hermed en tak til »føl

geskibene« og vor juniorleder. 

Klubhuset i julen! 
Søndag d. 24., juleaften: 

lukkes kl. 14 

Mandag d. 25., 1. juledag: 

lukket hele dagen 

Tirsdag d. 26., 2. juledag: 

åbent fra kl. 9—18 

På slæb 

Fra Marstal 
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JUNIORSPALTEN 

Så nærmer julen sig og med den årets 

mørkeste periode, for nu at live lidt op 

på denne triste tid havde vi tænkt os at 

samle juniorerne hernede d. 14/12 kl. 

19-00 til en slags hyggeaften, hvor vi 

eventuelt kunne se hinandens billeder og 

ellers genopfriske en del af sommerens 

hændelser. Der skal sikkert nok være 

episoder fra sommerferien eller måske 

en kapsejlads eller andet, der tåler en 

genopfriskning, og da juniorerne sjæl

dent plejer at have svært ved at få mun

den på gled, lykkes det nok også denne 

aften at blive til fornøjelse for os alle. 

Altså hvis I mener at have taget nogle 

billeder i løbet af sommeren, som også 

vi andre vil have glæde af at se, så tag 

dem med herned d. 14/12 kl. 19.00. 

Skulle det ske at I møder op med mere 

end vi kan komme igennem på en aften, 

bliver der sikkert mulighed for genta

gelse af arrangementet senere. Hvis no

gen har taget lysbilleder har vi fremviser 

og lærred, ligeså hvis det gælder smal

film, men så vil vi gerne have besked 

forinden. Samtidig vil vi ønske alle en 

rigtig glædelig jul. 

]uniorudvalget. 

KLUBHUS 
OG 

FESTER 
Lørdag den 27. januar: Juniorbal. 

Lørdag den 24. februar: Juniorbal. 

« 

SHOPPEN Søndag den 25. februar: Fastelavnsfest. 

Medlemmer, der kunne tænke sig at * 

drive Malerudsalget, bedes indsende an- Lørdag den 2. marts: Karneval. 

søgning til bestyrelsen, snarest. 

Lørdag den 23. marts: Juniorbal. 

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 

FUNDNE SAGER 

Da der gennem hele sæsonen er ind

leveret fundne sager, der nu, til megen 

gene, opbevares af bestyrelsen, bedes 

eventuelle ejere omgående melde sig, 

dog senest den 15. februar 1968. 

Efter denne dato vil det ikke afhentede 

blive brændt. 

Klubhusudvalget. 

O.B.S. PAS PÅ BRANDFAREN 

H u s kat tømme dine brændstoftanke, 

fjern gasflasker og andet brandfarligt 

materiale fra bådene under vinteroplæg

ningen. 

Skærtorsdag den 11. april: Klubfest. 

* 

Langfredag den 12. april: Juniorbal. 

$ 

Lørdag den 4. maj: Standerhejsning. 

Peiseaftenerne er om fredagen, og bli

ver nærmere bekendtgjort ved opslag i 

klubhuset. 

Nu er alle medarbejderne igang med 

forberedelserne til »Revuen« og vi kan 

love den opført medio marts 1968. 

Festudvalget. 

Ansøgning om vinterplads i havnen, 

b e d e s  i n d s e n d t  o m g å e n d e .  

Havneudvalget. 

mm tmm wm tmm tmm tmm tmm tmm tmm tmm tmm tmm tmmn 
Bestyrelsen og redaktionen ønsker samtlige medlemmer 

og venner af Sundby Sejl-forening en rigtig glædelig jul! 

umm mm mm mm mm m mm møn mm mm mm mm 
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Sej lsports fo lkenes  

JULEØNSKER 
opfyldes hos j j |-

IMYT! Imaks 
selvlysende GUMMI-

SEJLERTØJ 

JAKKE m/ sluselukning 
54o° 

do. til 16 år 48°° 

Benkl. m/ elastik 38°° 

do. — til 16 år 34°° 

Benkl. m/ smæk og seler 5250 

Busseronne m/ hætte 4600 

Elvstrøms 
FLYDEYESTE 
Junior storr. 6600 

do. m. krave 8200 

Kraftig vind- og vandtæt 

PACA-COAT m. hætte 
Knap- og lynlåslukning 
varmt aftageligt 

CALGAN- FOER 
Føres i blå, beige og 

oliven 

M  G A V E R N E  

| smukk 

i G A V E Æ S  

Imaks 
BØRNE-
GUMMITØJ 
alle størr. 

LEVERANDØR TIL 

VARELOTTERIET og 

LANDBRUGSLOTTERIET 

VORT MOTTO: Fuld tilfredshed eller pengene till 

BACHER 



Vi fører alt i 
HERRELINGERI - HABITTER 

JAKKER - BENKLÆDER 

COTTON-COATS 

FRAKKER 

•HP®®* 

H Flotte ternede strygefri 

H Swallov skjorter 3250 É 

Prima Nylon 
skjorter 2950 

I 

Orig. engelske || Orig. håndstrik ^ Svære uldne 

1 STlrr*l trøjer I NORSKE SWEATERS mrk. CAPSTAN 

størr. 0 

1 * *300 p mange flotte mønstre || færø mønstre 

i 

kun 69" I 66°° | 
| IT 

É 

størr. 00 

NORSK NYHED || Ekstra kraftige 

VARME DRESS É Kirsay 
n 

M00 % Nylonfiber det || Holmens bukser || 
varmeste til under 

gummitøjet p| 

Bluse m. lynlås 10500 || 

Bukser 96°° j| 

^ Underofficersklæde 

s/et 
efter mål 

tffc 

11500 | 

I« 
13500 É 

•É 

Codan sejler 
GUMMISTØVLER 
m/ sugekopper 

É É 

i  
i 

Dame størr. 42°° És 
1 

Herre størr. 45°° ÉÉ 

m m 
t: 

jt 

m » 
fe Æ 

ALT I 

GUMMISTØVLER også 
korte sejler gummistøvler 

KØJESÆKKE 
KØJETÆPPER 

m 

Æ 

WRVE4*ADE 229 n i .  A n « .  4 5 0 2  -  * < » 1 5  

'KKTIOMSAFDELIK« : TORVEGABE 28, TLF. ASTA 14 

i : fmRONTTORVET TO. TLF. VA.BY 338* 
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/K$ af Gubbefar. 

Sejlerdagen 
Lørdag d. 25. november kl. 10 var 

formanden, Svend Larsen, Holger Lar

sen, og undertegnede til sejlerdag på 

Langeliniepavillonen. 

Formanden Niels Benzon bød vel

kommen og foreslog Poul Nielsen fra 

Århus som dirigent, hvilket blev enstem

migt vedtaget. 

Formandens beretning fra I.Y.R.U. 

mødet i London var meget interessant, 

blandt andet var der flere regler for 

R.O.R.C. som blev ændret. Således blev 

1% straf på plastik bådene ophævet, li

geledes fik bådene der var bygget før 

1963 1% godtgørelse på skrog, hvilket 

giver ca. 3% på R.O.R.C. målet. 

Af andre ting som blev nævnt var 

en ny bundpatent som kan give bådene 

en halv til 1 knob højere fart, man ene

des om at den ikke kan bruges ved 

Olympiaden I968. Bundpatentet som 

hedder Politilin oxyd danner nogle mo

lekyler, der ser ud som lange tråde, men 

hundrededele tyndere end et hår, hvilket 

giver en bedre friktion i vandet. Af andre 

ting som blev nævnt var, at Dansk Sejl 

union nu bestod af 102 klubber med 

tilsammen 20.969 medlemmer. Endvide

re blev det meddelt at måler P. A. Chri

stiansen ikke længere kan afse tid til 

dette arbejde. Regnskabet var på 128.000 

mod 125.000 på sidste sejlerdag, hvilket 

var et fint resultat i betragtning af, der 

er kommet moms siden sidst. 

Fastlæggelse af kapsejladsdage blev 

hurtigt klaret. Så gik vi igang med et 

par forslag fra bestyrelsen til nogle ænd

ringer i lovene. Hvilket blev enstemmigt 

vedtaget. Under eventuelt blev der fra 

Skovshoved sejlklub stillet forslag om 

der kunne købes træningsbåde til Olym

piaden 1968, i 5,5 m. og Flying Dutch-

man. Der var delte meninger om det, 

nogle mente at vi var kommet for sent 

igang. Hvilket kan være rigtigt. Man 

enedes om at til næste Olympiade ville 

man ikke komme forsent med hjælp. Så 

ville bestyrelsen se hvad der kunne gøres 

til Olympiaden 1968. 

Skolechefen. 

Den er mægtig mester, men jeg har 

ikke et klap forstand på at sejle, nej det 

er jeg godt klar over, men det kan du 

lære, du kan vel bikse lidt mad sammen 

til os? Ja, det er jeg ikke så tosset til, 

når bare jeg har noget at bikse sammen, 

det er ikke altid jeg har haft det. 

Nå, men så er vi jo enige, så bare kom 

med dit kluns i en fart, jeg vil gerne 

sejle i dag. Ja, det har jeg let ved, for 

klunset har jeg på, jeg skal over med 

cyklen her, og have min afregning hos 

cheferen, så kan jeg komme. 

Da jeg kom tilbage og ombord, stod 

han og gloede op og ned ad mig, jeg 

blev helt uhyggelig til mode, jeg skulle 

lige til at spørge om hva fa'en han glo

ede på. Da sagde han, du kan ikke sejle 

med det kluns, du bliver syg i det tynde 

tøj i løbet af kort tid, kom her, nu går vi 

over og køber en sweater og noget olietøj 

til dig. På vej tilbage til skibet sagde han: 

De penge må du betale mig efterhånden, 

jeg kan ikke give dig ret meget i hyre, 

men nu får vi se hvordan det går. 

Så sejlede jeg med ham et halvt års 

tid, vi havde det godt sammen, han kun

ne brøle og skælde, men det var nu mest, 

når vi var ude for hårdt vejr, men for 

det meste var han hyggelig og rar, og 

efterhånden som jeg lærte hvad jeg skul

le lave, gik vi godt i spand sammen. Tu

rene gik for det meste til Vordingborg, 

hvor han og skibet havde hjemme eller til 

alle smahavnene sydpå. Han var enke

mand, men havde en datter, der var et par 

år ældre end mig. Når vi var i Vording

borg, kom hun gerne ned ombord for at 

besøge far. 

Så var det en dag, vi lå og lossede i 

Vordingborg, at en af havnearbejderne 

sagde til mig: Jeg har hørt, at du er uor

ganiseret, er det rigtigt? Uorganiseret -

hvad vil det sige? Ja, de siger, at du ikke 

er medlem af Sømændenes Forbund. Næe, 

det er jeg ikke, skal man være det? Ja, 

det skal man, hvad får du i hyre? Det 

ved jeg ikke. Hvad er det for noget vrøvl, 

det må du da vide, næe - det er rig

tig nok, jeg ved det ikke, når skipper 

har penge, så får jeg også lidt, men når 

han ikke har nogen, kan han jo heller 

ikke give mig nogen. Jamen det går jo 

ikke på den måde, kan du ikke forstå 

det? Næe - det kan jeg ikke, jeg syntes 

at det går udmærket, jeg har aldrig haft 

det så godt som jeg har det nu her om

bord. Hør nu her kammerat! Jeg vil dig 

ikke noget ondt, men hvis du ikke er ble

vet organiseret inden du næste gang kom

mer her, så får din skipper hverken los

set eller lastet sit skib. Jamen hvad er det 

dog for noget, jeg aner ikke hvad jeg 

har gjort galt? Du må da fortælle mig, 

hvad jeg skal gøre? Nå ja, du er vel kom

met lidt skævt ind på dette. Men nu skal 

du høre: Du går til din skipper og for

langer en hyreseddel, der skal stå, at du 

er forhyret ombord på skuden, og hvor-

meget du skal have i hyre, næste gang 

du kommer til København, går du op i 

Sømændenes Forbund med den, og så 

skal de nok ordne resten for dig, så alt 

er i orden, når du kommer her tilbage, 

nå farvel med dig, sagde han. Og der 

stod jeg og gloede efter ham. Fy for 

fa'en! Det var en værre en, jeg havde 

rodet mig ind i, jeg havde mest lyst til 

at springe fra det hele, men nej gu' vil 

jeg ej, nu jeg lige havde fået det så 

godt, så skulle de ikke ødelægge det for 

mig. 

Jeg var nok lidt tavs, da vi sejlede, og 

på hele turen til København, jeg var klar 

over, at det ikke ville blive så let at få 

skipper til at give mig den seddel; da vi 

gik op gennem kalveboderne mod slu

sen, sagde skipperen pludselig, hvad er 

der i vejen med dig? Har du været i lag 

med en tøs i Vordingborg? Du har væ

ret så tavs på hele turen. Nå, så måtte jeg 

jo til den, og fortælle ham om havnear

bejderen og hyreseddel, nej hvor han ban

dede og svor, sådan en havnearbejder 

8 



skulle ikke bestemme, hvad han skulle 

foretage sig ombord i hans eget skib, 

men da jeg så fortalte ham, at havnear

bejderen sagde at skibet ikke ville blive 

losset, hvis jeg ikke fik hyresedlen, blev 

det endnu værre, jeg havde aldrig set ham 

så rasende, selv ikke i det værste vejr, 

pludselig klappede han gællerne i, og 

han sagde ikke et ord, før vi havde for

tøjet i Nyhavn, og jeg var ved at gå fra 

borde, så kom han med sedlen i hånden, 

der, - sagde han, se så at få det ordnet. 

Jeg gik op på forbundskontoret, hvor jeg 

fik en ordentlig balle, hvorfor det vidste 

jeg ikke dengang, men jeg lod dem bare 

skælde, tilsidst spurgte de om jeg var 

fyldt atten år, næe det var jeg ikke, nå 

så kom imorgen, så skal vi se at klare det 

for dig. Jeg fik min søfartsbog og fort

satte ombord, med den forskel, at nu 

kom skipper hver måned med min hyre, 

en masse penge, syntes jeg dengang, jeg 

havde aldrig ejet så mange, og det er sgu' 

sjovt nok, jo flere penge man har, ja 

mere nærig bliver man, jeg fik da sat en 

del i banken, for jeg ville ikke til at gå 

brandvagt i gaderne med hullede sko 

en gang til. Nå, det blev sløjere med små

skibsfarten, skipper havde mas med at få 

fragter, og et halvt års tid efter sagde 

han en dag: Jeg er ked af det Søren, men 

jeg har ikke råd til at have dig mere. Nå, 

så måtte jeg gå fra borde, men humøret 

var på nulpunktet. Men da jeg kom op 

i forbundet fik jeg at vide, at der var 

ikke noget at være ked af, jeg kunne få 

hyre når jeg ville, der var kommet gang 

i skibsfarten igen. 

Jeg fik hyre med en levant båd, der 

var meget godt at være ombord, men ikke 

så hyggeligt som i skuden jeg kom fra, 

her var der jo nogen forskel på skipper 

og mandskab, det var jeg ikke vant til, 

men det vænner man sig også til. Der 

gik et års tid vel i forskellige skibe, jeg 

fik set noget af verden i den tid, men så 

kom den forbandede krig. 9- april 1940 

lå vi i Biskaien, da vi over radioen hørte 

budskabet: Alle danske skibe søg neutral 

havn. Der blev holdt skibsråd, vi kunne 

vælge Portugal, eller vi kunne trodse or

dren og gå til England - med fare for 

at blive opbragt af tyskerne. Vi valgte 

England. Hvorfor fanden vi gjorde det? 

Ja, det var nok fordi, England er sø

folks andet fædreland, eller fordi vi var 

så naive at tro, at kom vi først til Eng

land, kunne vi sejle videre uden at mær

ke nævneværdigt til krigen. Vor herre be

vares! Vi blev snart klogere. Da vi nå

ede England blev vi alle internerede. Eng

lænderne så ikke med blide øjne på dan

skere dengang, de blev nærmest betrag

tede som forræddere. Nå, men som tiden 

gik og modstanden mod tyskerne vokse

de i Danmark, hjalp det efterhånden også 

på englændernes mistillid til danskerne. 

En dag blev vi i lejren stillet over for det 

valg, at hvis vi ville sejle for England, 

kunne vi slippe for internering, dem der 

ikke ville, måtte blive i lejren til krigen 

var forbi. Der var ingen, der blev. Men 

der var mange der siden fortrød, at de 

ikke var blevet i lejren. Jeg gjorde det 

i hvert fald, mange gange. Fy for fa'en, 

sikke et liv. Vi lå i konvojerne, på vej til 

Murmansk, midt i det nordlige ishav, det 

ene skib efter det andet forsvandt i et 

ildhav med et brag, og der var så godt 

som altid en kammerat om bord man 

kendte; så er det man tænker: Hvornår 

bliver det din tur, og gid du aldrig var 

gået på den galej. Tyskernes ubåde svær

mede altid omkring konvojerne, og en 

kold efterårsnat fandt jeg mig selv i en 

åben redningsbåd midt i det nordlige is

hav. Vi var blevet ramt af en torpedo, 

gutterne havde nået at få redningsbådene 

firet ned, inden skibet sank, mig havde 

de fisket bevidstløs op af vandet, vi var 

ti mand ombord i redningsbåden, hvor de 

andre var, vidste de ikke. 

Nå, men nu må jeg gå! Sagde Søren. 

Går du nu ? Jeg må da have resten af hi

storien. Den kan du få en anden dag, 

jeg har ikke tid mere, og så gik Søren. 

Viktor stod stadig bag disken og pus

lede med sine glas. Hvad gik der af Sø

ren, blev han fornærmet? spurgte jeg. 

Nej-nej, svarede Viktor, han skulle bare 

hjem til madammen, han skal være hjem

me til frokost kl. 12. Hvis han vil have 

noget, ellers får han skutte noget. 

Jo, hun kører ham i stramme tøjler. 

Men nu ved du, hvor og hvornår du 

kan træffe ham. 

Der gik et par dage inden jeg traf Sø

ren igen, han sad ved sit sædvanlige 

bord, da jeg slog mig ned ved siden af 

ham. Han gloede lidt på mig, men så 

kom der et genkendende blik i øjet, nå, 

er det dig bladsmører, du kommer lige 

tilpas, for jeg er tørstig. 

Vi fik et par øller på bordet, og da 

Søren havde kvalt sin første øl sagde han: 

Nå, hvor kom vi til? Nå jo, det var det 

her med torpederingen, ja det var en for

bandet historie, sagde jeg, at vi var ti 

mand? Ja, det gjorde jeg, men vi var kun 

to, da vi blev fisket op 3 døgn efter af 

en norsk fiskerbåd. Hvordan vi to kla

rede den forstår jeg ikke, alle de andre 

døde af kulde, ja det vil sige, den ene af 

dem vandrede en nat ud på månestrålen, 

der lyste på vandet, han sagde, at det var 

landevejen, og nu gik han hjem, vi andre 

var for udmattede til at kunne holde ham 

tilbage. 

Nå, det vil jeg ikke tale om længere. 

Vi kom ombord i fiskerbåden, og efter 

at have fået lidt varme i kroppen og et 

godt måltid mad befandt vi os hel godt 

igen. Nordmændene gjorde alt for at vi 

skulle befinde os vel, og da de var fær

dige med deres fiskeri, satte de kursen 

hjemover. 

Men som skipperen sagde: Den var gal 

for os, hvis han tog os med til norsk 

havn, for da ville tyskerne internere os 

som krigsfanger. 

Det var vi ikke særligt begejstrede for, 

men der var ikke noget at gøre ved det, 

vi var for langt nord på, så vi kunne 

ikke bede skipperen om at gå til svensk 

havn, det havde han nok heller ikke 

gjort. Men heldet var med os. Natten 

efter at vi var kommet ombord, blev vi 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^ 

Klubhuset er åbent Nytårsaften! 
kommer lille Viggo, Henning og Ryle Niels, bliver der lidt skæg. 

Men skulle Verner og Arne også møde op, kan jeg love for det 

helt store „skæg" i klubhuset denne aften. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
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purret, op med jer! råbte yngstemand, 

skipper har stoppet en svensker, og i skal 

ombord hos ham. 

På den måde kom vi til Sverrig og til

bragte resten af krigstiden med at fælde 

træer i Nordsverrig. Den svenske skip

per havde fortalt myndighederne, at det 

var ham, der havde fisket os op; ikke et 

ord om nordmanden, sagde han til os, jeg 

vil ikke have noget vrøvl om jer. 

Efter krigen kom jeg så til København 

igen, jeg havde ikke særlig lyst til at tage 

på langfart igen, der var jo fyldt med mi

ner derude, så den skulle jeg ikke på en

gang til. 

Så en dag jeg kom gennem Nyhavn, 

hvem står der med armene på rælingen? 

Min første skipper. Nå, vi fik os jo en 

sludder over en kop øl, han sejlede sta

dig sin gamle skude alene, det var ble

vet endnu trangere kår for småskibsfar

ten, der var ikke råd til medhjælpere. 

Jeg sad og drømte om de herlige ture, 

vi havde sammen den gang igennem Bø

gestrømmen og til alle småøerne, og hvor

for ikke opleve det igen. 

Jeg havde sparet lidt penge op, og der 

var tale om, at vi søfolk der havde sejlet 

med de allieredes skibe under krigen 

BÅD 
TIL  SALG 

1 Juniorbåd J 142 

med fine „Dacron Sejl" 

Henvendelse 

Flemming Seim 
Tlf. SU16 53 

skulle have en erstatning fra den danske 

stat, selv om jeg ikke fik del i den, hav

de jeg dog penge nok til at klare mig et 

års tid. 

Derfor sagde jeg til skipperen: Lad 

mig tage med dig et stykke tid, det ved 

du jo godt, at jeg ikke har råd til, brum

mede skipper, ja, men det skal ikke ko

ste dig andet end kosten til mig, sva

rede jeg, jeg kunne godt tænke mig at 

holde en god ferie efter alle de krigsår. 

Skipper så lidt tvivlende på mig og sag

de: Hvis du virkelig mener at du vil sejle 

med mig uden hyre, så kan jeg kun sige 

tak for dit tilbud. 

Den sommer, der nu fulgte, blev den 

bedste tid, jeg nogensinde havde oplevet: 

Bøgestrømmen, Grønsund, Guldborg

sund, i alt slags vejr. Og når vi i de lune 

og mørke augustnætter lå for anker i bug

ten ved Jungshoved og betragtede moril

den og de mange stjerneskud, jeg husker 

en nat, hverken skipper eller jeg gik til 

køjs den nat, vi lå på dækket og betrag

tede nordlyset der flagrede som ildtæpper 

over himmelen, det var et enestående syn 

på vore breddegrader, skipper sagde, at 

det varslede hård vinter. 

Det blev også en hård vinter for os, 

men ikke med is og sne som skipper hav

de troet, næe - men han begyndte at 

skrante den vinter, det begyndte med 

træthed, nå brummede han, jeg går ned 

og hviler mig lidt, så går det nok over, 

jeg er jo ikke tyve år mere. 

Men det blev ikke bedre, det skete 

når vi lå i Vordingborg, at han overnat

tede hjemme hos datteren, så kom hun 

gerne ned ombord med besked om at jeg 

Fortsættes. 

O 

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 
2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 
lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 
i over 30 år. 

v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

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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